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Keturi Didieji Berlyne Pradėjo 
Ilgas Derybas

Visi Kalba Apie Derybų Pasisekimą, Bet Niekas Tam
Netiki; Molotovas Jau Pasisakė, kad Jis Nori Pen

kių Didžiųjų Valstybių Vadų Pasimatymo, 
įtraukiant ir Bolševikų Kiniją; Dėl Vokie

tijos Susitarti Vilčių Mažai; Gal Šalta 
Taika Pakeis Šaltą Karą?
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KETURI DIDIEJI TARSIS SOVIETŲ AMBASADOJ
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Berlyne jau posėdžiauja Anglų Darbininkai
Vž Algų Pakėlimą

užsienių reikalų ministeriai. _r. . ....
Posėdžiai pirmą savaitę ^lsoJe P1,31710-
vyksta Berlyno vakarinėj U b™Z'
aalyje, pirmininkauja Ame-
rikos valstybės sekretorius.
Y įsi ministeriai padarė pa- 
reišKimus, kad jie tikisi iš 
Lerlyno derybų didelių da-

dėjimas už uždarbių pakė
limą. Darbininkai sako, 
kad konservatorių vyriausy
bė panaikino maisto racio 
navimą ir nuėmė kainų 
kontrolę nuo daugelio mais
to produktų, dėl ko pragy
venimas žymiai pabrango, 
o dėlto darbininkai turi

lykų, bet niekas jų pareis 
Rimams nepriduoda didės 
nes reikšmės.

Berlyno derybos gali už- . , ,,
siųsti kelias savaites. Ame- «autl. ankstesnius uzdar- 
rikos valstybės sekretorius bl.us- ka<J gyvenimo pabran- 
John Foster Dulles kovo 1 «lma lsl>'»‘n,us; Darbinin-
<1. turi dalyvauti Caracas kal sa',» le!1kalay,‘mus f“’ 
mieste Amerikos valstybių ?°.remn n»hmiskais strei- 
pasitarime, todėl iki to lai- .ais’
ko Berlyno pasitarimai tu- Konservatorių vyriausybė 
lėtų baigtis, bet abejojama,'su darbininkų reikalavimais 
ar per tą laiką bus suspėta daugelyje atsitikimų jau su
baigti kaibas

Sovietų Rusijos Moloto
vas jau pasisakė, kad Rusi-

tinka. 
gelžkeliuose 
jau pasiūlyti

Belaisvių Klausimas Korėjoj 
Galutinai Išsisprendė
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Bolševikų Grasinimai Buvo Tik Tušti Žodžiai; 22,000 
Belaisvių Paleisti Į Laisvę; Paleisti Belaisviai Kinie

čiai Išvežti ; Formozą; Belaisviai Korėjiečiai 
Stoja i Pietinės Korėjos Armiją; Du Metu 

Užsitęsęs Klausimas Išsisprendė Visai 
Padoriai

/*'' >S Adenauer Siūlo Pereitą šeštadienį Kore-
f ni<rii< Rinkimim galutinai išsisprendė Laisvus .,belaisvių klausimas/> ku_
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>z»vistu kusijos ambasados namas Berlyn.*. l r.ter c?n l.inaen jjaiveje. Kur neturi 
didieji ministeriai posėdžiaus antrą pasMa imu savaitę. Pirmą derybų savaitę po
sėdžiai vyks ajnerikieėių zonoje, o paskui bis nukelti į rusų ambasadą vienai savaitei, 
o paskui nežinia kur jie bus sutarta laikyti, jei derybos užsitęstu virš dviejų savaičių.

Vokietijos kancleris (mi- 
nisterių pirmininkas) D r. K. 
Acenauer kreipėsi Į ketu
rius didžiuosius, kurie pra
deda posėdžius Berlyne, 
kad jie galų : ai: duotų vo- 

e .u autai ‘‘laisvę, lygy
bę ir taiką.”

ris kankino kariaujančias 
šalis per du metus derybų 
ir dar padarius karo paliau
bų derybas. Visi nenorin- 
tieji pas bolševikus grižti 
ririsriai. kiniečiai ir šiau

riniai koreježiai, sausio 23 
d. rytą buvo paleisti į lais
vę ir paskelbti civiliais. Ki
niečiai belaisviai tuoj pat

Amerika Laukia 
“Pastovių Sąlygų

Amerikos vyriausybė įtei-

iOUtjinui

ja Berlyne sieks “penkių darbiai. Dėl 
didžiųjų ’ pasimatymo įtrau
kiant ir komunistinę Kiniją.
Be to, rusų neslepiamas 
tikslas Berlyne yra suskal
dyti Vakarų valstybes ir 
ypač atitraukti Prancūziją 
iš Vakarų sąjungos ar bent 
neprileisti, kad prancūzai 
dėtųsi su vokiečiais į Euro
pos armiją. -Jei rusams ta: 
pavyktų, jie laimėtų Berly
no derybas.

Vakarų valstybės Berly
ne pirmon vieton siūlo baig
ti rašyti taikos sutartį su 
Austrija ir aptarti 
jos suvienijimo klausimą.
Jei pasisektų Austrijos su
tartį surašyti ir priimti. Va
karai skaitytų, kad Berlyno 
derybos nebuvo tuščias bur
nos aušinimas. Dėl Vokie
tijos suvienijimo girdėti 
daug abejonių, nors visi pa
sisako už jos suvienijimą, 
bet kiekvienas tą siūlo savoj 
sąlygomis.

Iš visko atrodo, kad Ber- 
lvno derybos geriausiame 
atsitikime šaltąji karą pa
keis “šaltaia taika,” santy
kiu tarų didžiųjų valstvbių 
nesugadins. bet nedaug 
juos ir tepagerins.

laroininKams 
aukštesni už- 
kitų darbinin

kų reikalavimų dar eina 
derybos, bet vyriausybės 
bandymas padidėjusias kai
nas suversti ant darbininkų 
pečių nuėjo niekais.

Meksika Protestuoja Karas \ e karas, 
Prieš Ameriką

Jungtinės Amerikos Vals- Indijos ministerių pirmi 
kė kongresui ateinančių tybės ir Meksika nesusitarė ninkas Jauaharal Nehru 
1954-1955 metų biudžetą, atnaujinti sutartį dėl Mek- pereitą savaitę sakė, kad 

j kurtame išlaidos armijos iš-sikos žemės ūkio darbiniu- jei ir kaias iškiltų, jei ii 
^mažinamos 4 kų vykimo į vasaros dar- atominės bombos sproginė- 

ats dolerių ir armijos

Vokiečių tautos sujungi
mas turėtų įvv kti, pagal buvo išgabenti į Formozą, 
Adenauerj, per laisvus nn-' ^įnu nacįonaijstus, kur 
kimus naujo parlamento, jie buv0' priimti kaip Salie3
kuns sudarytų naują _v- ', didvyriai. Belaisviai korė- 

\ okietijai, o jje^įaj bUVo išvežti į Korė
jos pietus ir ten dauguma 
'jų stoja savanoriais į pieti-

, . nes Korėjos armiją, o kitine ir keta atstovauti nuo-

riausybę visai
Indija Bus Neutrali * rf * * a ’lzoJ rašytų teisingą taiką.

Vakarų valstybės Berly-

Republikonai Skilo
Dėl Brickerio Siūlymo

divizijų 
mas nuo

skaičius mažina- 
19 iki 17 divizijų.

Paaiškinime prte biudže
to vyriausybė sako, kad ji 
“laukia gana pastorių sąly
gų, viduje ir užsieniuose, 
biudžete numatytame lai
kotarpyje.”

“Pastovioms sąlygoms, 
pagal vyriausybę, biudžete 
numatytų išlaidu krašto gy

Senatorius J. W. Bricker 
iš Ohio yra pasiūlęs pakeis
ti konstituciją ir suv 
prezidento teisę daiyti su
tartis su svetimomis valsty- 

Vokieti-Įbėmis. Pradžioje daug re- 
publikonų tą sumanymą rė
mė. bet prezidentas Eisen- 
hower pasisakė prieš Brick
erio sumanymą ir dabar re- 
publikonų eilėse pasireiškė 
griežtas skirtumas dėl to 
pasiūlymo. Senate Bricke- 
•io “amendmentas” greit] 
turi būti švaistomas, 
i--------------------------

Ispanai Demonstruoja 
Prieš Angliją

Ispanijos Fašistai pereitą 
savaitę suruošė triukšmin
gas demonstracijas prieš 
Angliją Madride ir kituose 
miestuose. Ispanai reika
lauja. kad anglai kraustvtų- 
si iš Gibraltaro ir atiduotų 
ta tvirtovę jiems. Ispanų 
fašistai ypač pradėjo smar
kauti. kai susitarė su Ame
rika dėl ekonominės pagal
bos ir dėl karo bazių.

ITALIJOS M1MSTERIS

Naujas Italijos užsieniu rei
kalu minisleris yra Attilio 
l'iceioni. kuris seniau buvo 
ministerių pirmininko pava
duotoju.

— --- - -------- -------
bams ūAftieiTkos žemės ūkį. tų, Indija ves savo nepn- 
Amerika atsisakė sutartį klausomą užsienių politiką, 
pratęsti. Meksika pasijuto Jis sakė:
dėl to įžeista ir visoj Mek- “Mes nesidėsime į karo 
sikoj prasidėjo nacionalisti- sąjungą su niekuo, nes tas 
niai protestai prieš “viena- sumažintų musų veikimo 
šališką ir užgaunantį” Ame- laisvę ir verstų mus imtis 
rikos žygį. akcijos tam tikiu laiku.”

Pagal Amerikos nuo- Indijos naujas pareiški- 
sprendį, Meksikos žemės mas apie jos nepriklausomą 
ūkio darbininkai bus įlei- ir neutralią poziciją Rytų- 
džiami čia dirbti be ypatin- Vakarų varžytynėse pada
igos sutarties, pagal esamą rytas kaip tik tuo metu, ka-

nimo įeikalui pilnai užteks. rejka}ą get Meksika skai- da daug kalbama
Karo aviacijai ir atomi-to’ darbininkai turi bu- Amerikos karo sąjungą su 

niams ginklams išlaidos yra apsaugoti dėl jų uždarbių Indijos kaimynu Pakistanu.

Ligos Per Metus 
Kainuoja 10 Bilionų

didinamos. Vyriausybė į ir ^®1 darbo sąlygų, o todėl 
aviaciją ir atominius gink- darbininkų be sutarties ga
lus dabar žiuri, kaip į pa- rantijų ji nutarė neleisti 
grindinius Amerikos karo I Ameriką žemės ūkio 

.darbams.
Kasmet apie 2 milionai 

•meksikiečių atvyksta į Tex-

ginklus.

, , . a.. . ... paleidžiami į laisvę ir vė-
monę, kad Vokietijoj remia ,iau bug draftuojami j ar. 
pravesti laisvus rinkimus ir miją kaip ir visi pietin4s 
naujas pai lementas tuietų Korėjos jauni vyrai.,.z4z nonio toouuaij vi

s vyriausybę.
Vn.▼ 1__ 1KaaBoiseviKai grasino, 

dėl belaisvių paleidimo jie 
nutrauks karo paliaubas, 

. bet visi jų grasinimai pasi- 
Rekordo Aukštyje rodė tušti žodžiai. Jei be-

llaisviai butų jau senai pa- 
departamento sta- ieistj„ tai visos tuščios dery

bos ir tąsymasis butų savai
me atpuolę.

Brangenybė Laikosi

Darbo
tistikos biuras praneša, kad 
nuo lapkričio vidurio iki 
gruodžio vidurio pragyveni
mas atpigęs vieno nuošim
čio vieną dešimtąją dalį 
(0.1%), arba kitaip sakant, 
pasilieka rekordiniame 

į aukštyje, kokio brangenybė 
pasiekė spalių mėnesį.

1 Rusai Atidarė
Naują Elektrainę

Ligos Amerikos žmo
nėms kasmet kainuoja 10 

žemės bilionų ir 200 milionų do-
Atleista iš Valdžios?^ prie įvairių darbų. Dau- lerių ir apie 8,000,000 šei 

gumas jų atvyksta “nelega- mų (16S visų gyventojų) 
liškai,” be jokių popierių, kasmet dėl ligų prasiskoli- 
Pirma čia jie buvo gaudo- na ligoninėms, daktarams, 

kom-

Kiek Komunistų Įas ir Kalifornijos

Rytinės Vokietijos komu
nistai išvarė iš partijos Wil- 
helm Zaisser, buvusi vidaus 
reikalų minrsterį, ir Rudolf 
Herrnstadt, buvusį “Neues 
Deutschland” vyriausią re
daktorių. Abu išmestieji 
bolševikai po birželio 17 d. 

i maišto buvo apšaukti “de- 
fetistais.”

Šimtas laikraštininkų tu-
’ėjo pasimat\mą su gene_|mj jr sįunėiami atgal, o da- dentistams, paskolų
nell ir kai kurie ju prisi-|bar' ma‘»n-a,’J,?Ts bu? aa"'»™ >' bankams. 

< ,, . r • dziama čia dirbti, jei jiespvrę klausė generalir.r j u5 sugebės rasti darbo.prokurorą pasakyti, kiek iš &_________________
atleistųjų 2.200 valstybės' 
tabnautojų “saugumo rizi-: 
ku” buvo komunistų, kiek1

'šnipu, kiek girtuoklių ir ki-! Prezidento paskirta ko- 
tokių netikusių žmonių? į misija muitų klausimui aiš-

, i kinti, po vadovybe Clar-Generalims prokuroras ’ 2 n - i-a . , . ,, • . • . en^e B. Kandall, pasiūlėatsisakė atleistuosius tar- , . ... . 1 .,- vynausvbei eiti pne muitų nautojus paskirstyti grupe- * .. . •
. . , b , i * • • mažinimo lo <■ irmis ir sake, kad tai yra ci- 

vilės tarnybos viršininkų 
darbas.

SIŪLO VALDŽIAI
MAŽINTI MUITUS

15SŽ ir pratęsti 
dabar veikiantį Įstatymą 
apie prekybos sutarčių su-

panijom
Pereitos vasaros viduryje' 

i žmonių skolos uš gydymąsi 
siekė 1,100,000,000 dolerių 
ir iš tos didelės sumos bent 
900 milionų dolerių buvo 
s/.olos už tiesiogini gydymą
si gydytojams, ligoninėms, 
o likusieji pinigai buvo 
bankams už paskolas gydy
mosi tikslu.

Maždaug 89,500,000 žmo
nių čia yra apsidraudę įvai
riose privačiose sveikatos 
draudimo organizacijose,

Spaudos atstovų pašne
kėsi? su generaliniu proku
roru stipriai buvo suįdomi- 
nęs spaudą, nes per ištisus^,,,. auk?.tu muitų
metus tai buvo tik trečias 
gen. prokuroro pasikalbėji- 

Įmas su spauda ir jo pirmas 
po to, kai jis iškėlė kaltini
mus prieš buvusi preziden
tą Trumaną Chicagoje.

darvma dar trims metams. , . , . ...bet apdrauda vra tiek neuz-Kormsijos pasiūlytas muitu . , 1 . _:. . . tenkama. kad neapsaugopolitikos suliberalinimas įau „ . . 11 . . , žmonių neiprotestu kongrese.,...
(kur aukštu muitų šalininkai AlfW ne>-

sveikatos nei

I Prezidento pasiūlytas pla-
__________ ___________ Inas sveikatos pagerinimui

Laikas užsisakyti “Kelei- trupučiuką pagerintų esa- 
vio” kalendorių 1954 me- mą padėti, bet daugiausia 
tams. Daug informacijų ir padėtų draudimo organiza- 
sk&itymų. Kaina 50 centų, cijcms.

priešinsis tam pasiūlymui.

TAPIi<l RITPI VVF

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulle.- dabar tariasi 
Bcrljnc su Mololo\u.

Sovietų Rusija atidarė 
naują galingą elektrainę 
Azerbeidžane prie Turkijos 
sienų. Ten gaminama elek
tra bus naudojama aliumi- 
nijui gaminti. Dirbtuvė aliu- 
minijaus rudoms tirpyti 
esanti įrengta iš Vokietijos 
naimtos dirbtuvės dalių. 
Nauja elektrainė ir aliumi- 
nijaus dirbtuvė gamins per 
metus 250,000 tonų aliumi- 
nijaus, o, be to, elektra bus 
teikiama Azerbeidžano did
miesčiam?, jų tarpe ir Baku 
miestui.

Naujoji Mingečaur elek
tros jėgainė žymiai padidi
na rusų elektros gamybą ir 
vpač sustiprina rusų aliu- 
minijaus ganvba. kuri

iviacuai.

'7-tas Maskvos Veto
Jungtinėse Tautose

57-tą kartą Maskva Jung
tinėse Tautose pasakė savo 
“veto” ir pavertė niekais 
Vakarų valstybių bandymą 
surasti tarp Izraelio ir Siri
jos kompromisą tų valsty
bių ginče dėl statymo pa
sienyje vandens tvenkinio. 
Sovietu veto parėmė arabus 
prieš Izraelį.

Pakalbinkim draugus ’r 
pažistamus užsisakyti “Ke 
leivj”. Kaina metams $4.
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Nauja Gynimosi Politika
Pereitą savaitę mes stebėjomės, kur gi via naujoji 

Amerikos politika, apie kurią daug kalbama. Kur ini
ciatyva, kurią musų kraštas buk tai esąs paveržęs iš Mas
kvos diktatorių? Dabar galime apie tą naująją politiką 
pakalbėti. Ją išdėstė valstybės sekretorius .John Foster 
Dulles sausio 12 d., prieš išvykdamas pasikalbėti su mo- 
lotovu i Berlyną.

Pagal sekretoriaus aiškinimą Amerika dabar steng
sis nebelaikyti savo kariuomenės išmėtytos Įvairiose pa
saulio dalyse, bet sieks savo ginkluotas pajėgas koncen
truoti pačiame krašte, kaipo laisvojo pasaulio “judomą 
rezervą.” Jei bolševikai kur nors imtų veržtis, tai Ame
rika nebūtinai priešinsis jiems puulimo vietoje, bet galės 
apsispręsti mušti i jos pačios pasirinktą vietą. Pavyz
džiui, jeigu rusų kariuomenė imtų veržtis į Irano šiaurinę 
dalį (Azerbeidžanaą), tai Amerika galėtų atsakyti ato
miniu smugiu i rusų imperializmo širdį—Maskvą.

Naujoj gynimosi politikoj didelį vaidmenį vaidina 
taupumas ir atominiai ginklai. Taupumas (biudžeto iš
lyginimas ir taksų mažinimas) yra bene svarbiausias 
naujosios politikos požymis. Taupyti būtina. Bent taip 
mano dabar valdančioji partija, kuri su taupumo paža
dais įkopė į valdžią. O taupyti galima tiktai apkarpius 
gynimosi išlaidas, nes kur kitur nėra kas braukyti. Pa
siturinčių žmonių riksmas dėl mokesčių naštos, ypač dėl 
kai kurių mokesčių Įkirtimo privertė vyriausybę jau ir 
pernai nukirpti nemažai išlaidų ginklavimosi reikalui ir 
tas išlaidų mažinimas buvo perstatomas, kaipo geresnis 
gynimasis už pigesnę kainą. Kiek tas gynimasis už ma
žiau pinigų gali būti geresnis, daugelis žmonių stipriai 
abe'oia. Eilinis žmogus šitame reikale vra visiškoj tam 
sumoj, nes jis negali patikrinti nei krašto gynimosi pasi- 
•i’nti'mo nei moderniškųjų ginklų pajėgumo pigesnėmis 
’šlai ’omis nuveikti didesnius darbus. Tenka klausytis, 
ka žinovai sako už ir prieš tą naują ir pigiąją “judomų 
rezervų” politiką.

Eiliniam žmogui kyla abejonių dėl Amerikos žada 
mo atsilvginimo su bolševikais, dėl ju galimų naujų ban
dymu plėstis, savo smugiu pagal pačios Amerikos pasi
rinkimą. Argi toks kirtimas smūgio “pagal sav0 pasi
rinkimą” nereikštų visuotino karo ir ar tokiam karui 
pradėti nereikėtu gauti kongreso pritarimo? O jeigu 
taip. tai kokiu budu vyriausybė gali pažadėti kirsti smūgį 
negavusi iš kongreso leidimo? Ar tai nebūtų pakartoji
mas “policijos akcijos” tiktai pasauliniu mastu be kon
greso nutarimo? O jeigu šaukti kongresą ir per jį pra
vesti atsakymo smūgi, tai kirtimas “tuoj pat” virsta at 
sakymu su gana ilgoku įspėjimu. Ir ką sakytų mušt. 
sąjungininkai tokiame atsitikime?

Be to. Amerikos užsienių politikos vadai nesako 
kad jie į kiekvieną bolševikų veržimąsi atsakys savo 
-mugiu į pasirinktąją vietą. J. F. Dulles palieka nemažą 
skylę, pro kurią visi jo pažadai gali būti ištraukti ir iš 
žadamo smūgio gali nelikti nieko, štai jo žodžiai:

“Žinoma, mes neskelbiame suradę magišką formulę, 
kuri užtikrina mus prieš visas bolševikų laimėjimų formas. 
Normališka yra. kad kada nors ir tam tikrose vietose lais
vės reikalas gali susilaukti pralaimėjimų. Ką mes tikimės 
užtikrinti yra tai. kad visokie pralaimėjimai turės tik lai
kinio ir vietinio pobūdžio, nes jie paliks nepakeistus tuos 

pasaulio aktyvus (jėgas), kurie galu pale ims

KORĖJOS DIDVYRIAI APDOVANOTI

Pulkininkas Kermith H. Gatės (stovi viduryje) Walter 
Reed ligoninėj Įteikė medalius už didvyriškumą trims 
Korėjos karo kariams: (kairėj) Įeit. Irwin R. Keldman ir 
(dešinėj) Įeit. Wm. A. Dunne abu gavo sidabro žvaigždes, 
o (sėdintis) korporalas Reginai d Higgins gavo bronzos 
žvaigždę.

•lėti ir visokie DDT ir kito- 
! kie chemikalai juos “nu
šluos nuo žemės paviršiaus.” 
Bet ar nušlavė? Kas per
nai rudeniop turėjo progos 
pasidairyti po farmas, gale 

(jo pats įsitikinti, kad viso
kių vabzdžių ten visai ne- 
truKo. Netruko mums ge
rai žinomos ir nekenčiamos 
musėlės, kuri pokariniais 
metais milionais buvo DDT 
vaistų naikinama. O viso
kių japoniškų, Kolonados ir 
kitais pavadinimais vabz

džių buvo be skaičiaus ir be 
galo.

Pagal žemės ūkio depar- 
t a m e n t o apskaičiavimus 

•vien tik vienais metais
.vabzdžiai pridaro tokių
nuostolių: komų sugraužia 
ir sugadina 26 musų valsti
jose už 85 milionus dolerių: 
medvilnės sėklų ir audinių 
vazdžiai sugadina 
milionus dolerių; 
vabzdžiai pridaro
ukiui kasmet nuostolių uz 
500 milionų dolerių (vabz

Kas Savaite
Belaisviai

Vienas
,sėj” apsisprendė likti pas 
bolševikus. Skaičiai, kaipreikalas Korėjoj t . , , . ....., _ m • u i - - matome, labai maži ir lx»l-tssisprende. Tai belaisvių . , ...... . - zi sevikams nėra ko dziaug-reikalas. Aliantai (Jungti- tis tokiu laimėjimu

Deja, tas bolševikų “lai
mėjimas” nėra viskas. Ka
ro eigoje bolševikai paėmė 
i nelaisvę apie 70,000 pieti
nių korėjiečių ir jų likimą 
bolševikai “išsprendė” be

nes Tautos) buvo pažadėję 
belaisviams, kad jie, jei no-i 
lės, galės negrįžti pas savo 
bosus bolševikus. Tą paža
dą Aliantai tesėjo ir neiš
davė nenorinčiųjų grįžti be
laisviu bolševikams, kaip, ..., - , . i- • jokiu ceremonijų. Jie tuosdeja, t)o antrojo pasaulinio , , ■ ■ - ■1 j i i belaisvius suvarė i savo ar-karo padare didieji su .. .. . - . ,miją '.r jiems visai nedavė 

progos pasirinkti. :.r jie no
ri grįžti namo, ar nori pa

pas bolševikus, boi-

padarė “didieji 
rusais belaisviais, pateku
siais į Aliantų rankas.

Aliantų pažado tesėjimas, 
nu ir šiaurinės Korėjos’?11'.','.kinų

laisvojo
viršų.”

A p z v
PREZIDENTO 
MUDŽETAS 
TAUPUMO ŽENKLE

Prezidentas D 
hovver pasiuntė
ateinančių (1954-1955) me
ti biudžetą,

a 1
a

... .. . ..... įSevikai visai ir nesioici^,bolševiku tarpe šukele siu- . ... ... ... f- v T u i- -i • • kad jie keliasdešimt tuksimi bet bolševikai pasi-! - - - - -tmi,
spiaudys ir nurims, nes ką‘Į 
gi kita jie gali daryti, jei 
nenori karo pradėti iš nau-

tancių belaisvių patraukė 
” (smurtu, badu 

ir propaganda) ir ilgose de-
• •> n i ,1 i- i • rybose dėl belaisviu likimojo? O kad jie karo nenori ..... - . . .,
pradėti, tą parodė pietinės ' mntai a lai n liepi .ai>- 

džių kankinami gyvuliai’Korėjos savo laiku atliktas tavo bolsevikams del tOlU° 
duoda mažiau pieno, duoda paleidimas 27,000 nenorin-
blogesnę mėsą ir odas)' to-

uz 908 
įvairus 

gyvulių
i savo pusę

kie vabzdžiai, kaip kandy; 
per metus pridaro nuosto
lių nuo 200 iki 500 milionų 
dolerių. Panašiai nukenčia 

į visokie augalai:

pasielgimo.
x

čių grįžti belaisviu į laisvę. o. .. .. D . 
rr j u i- -i • • • • Didieji BerlvneTada bolševikai irgi spiau- J
dėsi ir grasino, bet su faktu Berlyne prasidėjo “di- 
turėjo skaitytis. S džiųjų” užsienių reikalų

Išsprendus belaisvių klau-uninisterių pasitarimai dėl
kviečiai,'sim^ visai žmoniškai, po ii- Vokietijos ir Austrijos. Ta 

bulvės, vaisiniai medžiai. Ii- glausiu plepalynių “derybo-1 pačia proga bus kalbama ir 
to galima nai ir kt. ’sg” jr su neutraliųjų” komi- dėl kitu neišspręstų ir ne-

ne_ Su vabzdžiais vedamas sijos “pagalba,” galima tik išsprendžiamųjų klausimų,
nūs dolerių. Iš 
spėti, kad vyriausybė
laukia ‘ staigmenų iš bol- nepaliaujamas karas. K o- pasigailėti, kad Aliantai ne- kurie šmėkliojasi Rvtų-Va-

D. Eisen- ne\ Europoj nei Azi- va prieš vabzdžius apsimo- turėjo paprasčiausios nuovo- karų santykiuose ir užšaldė
kongresui i?-*’. , f*1 ezk^entas sa^o, kad Ka, nors ji kartais atrodo kos nenorinčius grįžti pas kadaise šiitus Jaltos bičiu-

išlaidų mažinimas armijai visai nepigi. Pavyzdžiui, bolševikus belaisvius iš kar- lių santykius,
nesumažina krašto 

bet ji didina.
kuris numato 11C'U1I1<1Z'“.“1-.'?.:£1;'IU saugu- pagal žemės ūkio departa-to paleisti į laisvę. Jie jie tą* Ko galima laukti iš Ber- 

išlaidu 65,600,000.000 dole- mo’ .bet didina. Imento apskaičiavimą, nuo butų padarę, belaisvių klau-lyno derybų? Tą klausimą
iu ir oajamų_ 62,700,000,- . nauj°. ; j'idžeto jau 1940 įkį 1944 metų visokie simas jau veik prieš du me-teko “aptarti” prietelių su-

000 dolerių. Nedateklius ?.irc,.ėt.i vispkill balsų. \ ieni vabzdžiai sugadindavo apie tus butų išspręstas ir žmo- buvime. Vienas sakė, kad 
siektų apie 3 bilionus dole- 8b'!a uz taupumą, o kiti ketvirtadalį viso Amerikos niškai ir praktiškai ir bur- iš Berlyno derybų galima 

abejoja, ar krašto saugumo obuolių derliaus, arba pa-nų aušinimas ilgiausiose laukti tik muilo burbulų, 
reikalas nėra kartais už-! darydavo nuostolių už 25 “derybose” butų savaime propagandos ir panašių jaunų.

Palyginus su paskutiniu 
buvusio prezidento Truma- 
no biudžetu naujos vyriau
sybės patiektasis yra 12 bi
lionų dolerių mažesnis. Jei 
mokesčiai nebūtų visai su
mažinti, tai ateinančių me
tų biudžetas butų net išly
gintas, bent popieryje jis 
tai o atrodytų.A •* C.t£,inGn/>in m £• t n

mirsiąs
nėra 

mažinant milionus dolerių per metus.'atpuolęs. Bet kam daryti Įkyrėjusių Molotovo “foku-
[ieuant pradėjus griežtesnę kovą paprastai, jei galima reika- šų.” Kitas tvirtino, kad ru-mosi islamas ir atsioeuai

naujais atominiais ginklais prješ vabzdžius, nuostoliai lą painioti, vilkinti ir velti? sai nori “peredyškos” (atsi- 
ir karo aviacija. Tos abe-,žemiai sumažėjo ir tik 4 ar x Įkvėpimo) šaltojo karo im-

pasigirs ir kongrese.'5 nuošimčiai derliaus 1944- Bojševiku “Prestižas” itynėse, o todėl stengsis ap-
_ . .. . Įmulkinti buržujams akis sa-

jones
kai biudžetas bus svarsto- 1948 metais nueidavo me- __ , ...... ..
maf- .. 'kais dėl vabzdžių apetito.1 tūkstančiai bolsevikis- vo sui<aibarnUmU

Savo pranešime kongre-jej nuostolius galima suma- belaikių atsisakė giiz„i gumu •
sui prezidentas siūlo pra- žinti pei. metus nuo 25 mi- [)as b?lsevikus ir buvo pa- listaf

biutiže tęsti akc-vz’4 mokesnius, ku- nonu &j 9 mį}jonu doleriu, Iaisvę P^tinej korė- Mololovas ;uo
. . . . - Formozoj. Seniau vedžioja ar tikrai .

•ynau^be khr Mrdį fodo. Todėl 
, .. ., ?iau" priedelius mano, kad “Mas-

įou administraciia SDėio tik “''"''T' -^menEos pietinėse ų-^‘^7° bo .7^ kva ir vėl mus apgaus.”JOJI admimstiaeiia^pejo^.. ? (]abar pietvakaril) vaL,tij09e. kur laisvių, kūne nenorėjo grp- Trefias da,vvfe at.

ir taikin- 
ir vargšai “imperia- 
nesusivaikys, ar čia 

už nosies 
lai
tas

Iš tų žodžių aišku, kad valstybės sekretorius duoda 
bolševikams progos vienur kitur laimėti neužsitraukiant 
Amerikos smūgio. Amerika atsakys tik tokius bolševikų 
pasimojimus, kurie. Amerikos manymu, esminiai pakeis 
tų esamų jėgų lygsvarą.

Čia tai ir prasideda spėliojimas, kur yra Amerikos 
kantrybės ribos? Kur ji mato rubežių, kurio Maskva ar 
jos satelitai negali peržengti nesukeldami Amerikos at
sakymo? Pavyzdžiui, jeigu bolševikai įsigalėtų Italijoj, 
tai ar tas butų esminis reikalas, ar tiktai antra Čechoslo- 
vakija, į kurią 1948 metais buvo numota ranka ir tas 
pavergtas kraštas buvo paliktas bolševikams virkdinti, 
cypinti, prievartauti, išnaudoti ir virškinti?

Visoje šitoje politikoje, be to, visiškai nėra Ameri
kos iniciatyvos, kuri pasireikštų pavergtųjų kraštų vada
vimu. Yra tik pažadas atsilyginti (ne visur, bet esmi
niam reikalui esant) į rusu pasimojimus. Bet pati Ame
rika. bent iš valstybės sekretoriaus pasakojimo, nemano 
pasinaudoti pirmąia proga, kad iš rasų nasrų išplėšu? 
vieną ar kitą auką ir grąžinus jai laisvę. Amerika tik 
žada nedaryti “dylų” su Rusija kitų tautų sąskaitom 
Amerika nesutiks su kitu tautu pavergimu, nepripažins 
rasų užkariavimų, bet apie vadavimą pavergtųjų ir toliau 
bus erai kalbama tik rinkimų metu, kada tas atrodys nau
dinga vidaus politikoje.

Taip atrodo naujoii gynimosi politika, kuri persta
toma kraštui kaipo griežtesnė, pigesnė, tikresnė, bet tų 
savo ypatybių toli gražu neirodo.

Amerikos, kaip. beje, ir Europos vadai gyvena vilti
mi. kad Sovietu Rusi ja, po Stalino galo, žymiai pasikeitė 
ir kad naujieji Rusijos valdovai nebesimes į tokias kru
vinas avantiūras, kaip Korėja. Kiek tas spėjimas ir lau
kimas yra teisingi galėtu pasakyti tik Rusijos valdovai, 
o kiti žmonės e-ali manvti, kaio jie nori. Jei nenori aukš-

kiek apkarpyti, 
niai jo neturėjo 
keisti. Ir tai, 
vyriausybė
tiektąjį biudžetą -----------
7 bilionais dolerių, o dabar 
sutaupų numato dar virš 5 
bilionų dolerių. Taupumas

laiko juos dar toliau pratęsti, auginama nemažai gyvulių,Ll Fa'
šiais metais ^a,5.u Prez\dentas sb^°,.sU" seniau gyvulių erkė padaiy gauti.

?avo komisaras ver-, • , - 
Kiek seniau Alian kad

spėlioti, 
“palaukim

Jis sakė, 
kelia> sa-

Trumano pa-?ažinti raoke?«ius..už, <J‘v>-,davo daug nuostolių. Erkė ^??0J^:ivaites” ir žinosime, kas Ka
dentus, gaunamus iš

nes esą nuo dividen
tu dabar imama dvigubi žia

sumazir.o — °-------------  korpo-,įsimeta į gyvulių paodį, ten iriuos bolševikai Berlyne apmovė. . . . Kad
Jrviden-|veisjasi jr paskui prasigrau-}buv° s.uv.ar^- s?xo ^^^jkas nors bus apmautas, abe-

. že-:;į ka' Jie|jonlu. girdi. nėra. nes didie-
mokesčiai—-Kaitą korpora-j^ės ūkio departamentas sa-j^stą buvo okupavę. Su- - juk tam h,

pro odą i “laisvę.’

vr« cijos už ^uos moka’ kaiP ko. kad gyvulių erkės ka- dėJus i k’uyą gaunasi apie
bene vvriaurias nožvmis lnU0 ^a- ° Pe^ni?’ 0 k\^ kar'Įdaise padarydavo gyvulių 80,000 ~e!aisyių, kurie ne

iš nauioio biudžeto išlai ^U0S tUr* rr,okėt‘ mo"'augintojams kasmet už S40,-'Panoi^°15 "aV?.2J°_ b,“.,Sla;o- kescius dividentų gavėjai.!000.000 nuostoliu. Pradi-1 “proletariškus” 
erkėmis* b°lšev ikus.

Toks negrįžtančiųjų be-
loni naujiena, bet tabako,*jįuvo veik visai išnaikintas ^aisx*M skaičius yra didelis 
alaus ir kitokių gėrimų bei 'ir gyvulių augintojai nebe-'ant^u.sis Kini> ir šaurinės 
įvairių "liuksusų prekių turi penėti to nemalonaus Koiejos bolševiku vai

dų kiekvieno dolerio 68^™?’ 7'“““'“L,*--''•'““į000,000 nuostolių. '.-•1-. - -- Turintiems daug sera pre-: '.„g gyvuliuentai eis krašto gvnimo iš- * „ . , 1__ s.VVUI19 ,zidento pa.>iu:>mas bus ma-,griežtą kovą, tas parazitas 
loni nauiiena. bet tabako.laidoms, 22 centai eina pa

stovioms, įstatVTnuose nu
matytoms išlaidoms ir sko
lų nuošimčiams mokėti, ir 
tik 10 centų eina visokioms 
kitoms valstybės aparato iš
laidoms padengti.

Iš kiekvieno biudžeto pa

pirkėjai turės ir toliau mo
kėti aukštus mokesčius nuo 
savo pirkinių.

gyvulių
penėti

parazito, kuo pa

pas savo 
valdovus

lše v i k ų 
džiom. Ypač skaudų ant
ausį gavo Kinijos bolševi-

jamų dolerio 43 centai atei- §
na iš asmeniniu Daiamu O

Karas
na iš asmeninių pajamų 
mokesčių (income tax), 31 
žentą sumoka korporacijos 
nuo savo pelnų, 16 centų 
duoda akcyzai (tabako, gė
rimų, liuksuso prekių mo
kesčiai), 6 centus cu^da 
muitai ir kitokios pajamos 
ir 4 centai teks skolinti.

Kaip matome, krašto gy
nimo išlaidos ir kitais me
tais sudarys svarbiausią iš 
laidų dalį. Bet, palyginus 
su demokratų siūlytais biu 
džetais, krašto gynimo iš 
laidos yra žymiai sumažina
mos. Naujasis biudžetas 
numato išlaidas armijos iš-

tų taksų mokėti—tikėk, kad Rusijos diktatoriai pasikeitė laikymui ateinančiais me- 
ir tau pigiau kainuos. Bet jei apsiriksi7 Uote cirmovinti a k;i;«tais sumažinti apie 4 bilio-

Amerikoje yra apie 600 
įvairių pavadinimų vabz
džių (insects), kurie daro 
žmonėms įvairiausius nuo
stolius. Tų nuostolių maži 
vabzdžiai pridaro itin daug, 
net iki 4 bilionų (4,000,- 
000,000) dolerių per me
tus. Bent taip apskaičiuo
ja Amerikos žemės ūkio de
partamentas, kuris su vabz
džiais veda jau seną ir ne
pabaigiamą karą.

Ar atsimenate, kaip tuoj 
po karo buvo garsinama, 
jog vabzdžiai jau esą nuga-

daro ir gyvuliams nemažo .... 
malonumo ir sau į kišenę'kab kulde begėdiškai skel- 
sali įsidėti daugiau pinigu. ib’a’ kad kareiviai Kore- 

.. , , *joj esą “savanoriai.” Nagi
žmonės kirsto vabzdžius pasj^ė, kad g 20,000 pa- 

tekusių į nelaisvę kinų “sa
vanorių” apie 15,000 atsi
sakė grįžti namo ir džiau
giasi, kad jie gali patekti 
pas kinų nacionalistus ir 
kariauti prieš bolševikus. 
Tai tau savanoriai! 

x
Belaisviai Anoj Pusėj

Išsprendus belaisvių klau
simą Korėjoj bolševikai ir
gi šį tą laimėjo. Jie nusi
gabeno 320 pietinių kore-

į kenksmingus ir naudin
gus. Jau minėjau, kad 
kenksmingų vabzdžių čia 
priskaitoma 600 įvairų? 
pavadinimai. Gerų ar nau
dingų vabzdžių irgi yra 
daug. Geriausiai žinomas 
iš naudingųjų vabzdžių yra 
musų sena pažįstama bitė. 
Ji ne tiktai neša medų, bet 
ir augalus apvaisina. Vie
name bičių avilyje yra iki 
60.COO bičių darbininkių ir 
jos kasdien aplanko ne ma

ji juk tam ir susitinka, kad 
vienas kitam galėtu “kvli«/ te
pavalyti.”

Mes nepranašausime, kas 
ten Berlyne ką apgaus. Su
sitinka juk galingiausiųjų 
valstybių protingiausios gal
vos ginkluotos ne tik tono
mis išminties, bet ir atomi
nėmis bombomis, kas ias 
daro dar gudresnėmis. Pa
linkėsime, kad didieji vėl 
neišperėtų supuvusio kom
promiso ir kad nors laisvo
jo pasaulio atstovai prisi
mintų, kad šimtai milionų 
žmonių laukia nesulaukia 
laisvės valandos anoj pusėj 
geležinės uždangos.—J. D.

žiau, Kaip 300,000 įvairių jiečių belaisvių, kurie atsi- 
augalų žiedų. Lankydamos sakė grįžti į pietinę Kore- 
augalų žiedus bitės žiedus* jų. Be to, 21 amerikietis ir 
apvaisina ir todėl nuo bičių vienas anglas irgi nutarė
gausumo kartais priklauso 

(Nukelta į 8 pusi.)
pasilikti pas 
Tiek belaisvių

bolševikus, 
'anoj pu-

Erooklyno LSS 19 kuopos 
Nariams

Sausio 29 d., 7:30 vai. 
vakare, Lietuvių Atletų 
Klube, 168 Marcy Avenue, 
šaukiamas kuopos susirin
kimas rengiamo banketo 
reikalu. Kurie paėmėt va
karienei platinti tikėtus, tą 
vakarą prašomi atsiskaityti 
arba nors pranešti savo nu
matomų svečių skaičių. Su
sirinkime bus aptarti visi 
rengiamo banketo reikalai. 

Kuopos Valdyba.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

KO NIEKAS KEPKIK1A Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Wilkes-Barre Padangėje'

Nuotaikos
to aprašymo matyti, nes mi- 
jrė tą dieną, kada aprašy-

Antracito anglies kasyk-buvo isspausdintas. 
se šiuo metu dirba ma-'. klubą jis su 1- vlose šiuo metu

žiau darbininkų£
metais, todėl

dirba ma-' i<į K,UUiJ J1S su A- vylll 
. negu 1930 s“!į“r«s V'2“..2.?,™6.1? 
nedarbas

KAS SKAITO. RAID

TAS DUONOS NEPKAAO

lietuvių bendruomenė dar 
nėra mačiusi.

Visus kviečiame dalyvau
ti.

ALT Komitetas.

NEW HAVEN, CON'N.

Nepaprastas Ean.ieias

Lietuvaičių Apš vietos 
Draugija vasario 7 d., 1 vai. 
popiet, Lietuvių Salėj, 2:3 
Front St., rengia nepapras
tą banketą. Bus gražių lie
tuviškų valgių ir gera mu
zika. Tikėtas tik $2.

Naujienos is Kanados
LĖKTUVAS ATSIDAUŽĖ IR SAUGIAI NUSILEIDOr—**" »• • ’ 'Z'*.'-*

I^bai retas Įvykis lėkimo istorijoj atsitiko su aukščiau 
matomu lėktuvu. Jis lėkė Į Gaklaad, Califf.. bet pakelėje 
motoras sugedo ir lėktuvas pradėjo kristi į jurą. Kai lėk
tuvas pasiekė vandeni jis atsimušė r.u.o vandens, pašoko 
į viršų ir užgesęs motoras vėl pradėjo dirbti, kas lėktuvui 
davė progos laimingai nusileisti Oakiaad aerodrome. Apa
čioje pilotas I*. La Praris (dešinėj) ir jo padėjėjas G. 
Diek apžiūrinėja staiga pagijusi motorą.

HA-viiLTON, ONT. Antį; (pakeliu tonu): 
'—Viskas buvo kason Įneš- 

Hamiltone ta, viskas buvo skelbta, tik 
ii

"Keturi Didieji'
—Valaitis,

džiugu; o visas Hamiltonas atsisakė Įdėti aukotojų są- 
pasisnaitęs ‘Nepriklauso- rašus; visiems aukotojams 
mos Lietuvos” 46 numeri.' buvo išduodami kvitai, o 
Be. šiandien ir po Valaičio, jei kas ir sako negavęs, tai 

Susimetę keturi “didie- ne tiesa, tai tik lietuviškų 
i,“ gaišieji Hamiltono baž-'pamatų purtymas, atseit, 

nyčios statymo komiteto na-‘nukrypimas nuo solidaru- 
.Tai, tarė, aptarė, pasikvietė-mo, susiklausymo — ačiū. 

šome vietos ir apylinkės lie- penktą, kuris nesenai gavo'Valaiti, žinok, kad viskas 
............... kuo puikiausiai, visi mes

Valaitis!— tie utsm-ratlyvi laikraščiai

n iki mirties jam vadovavo.
J Velionis gerai suprato or-: bai jaučiamas. G v veninius. . .. v , }gamzacijų reikšmę ir kiek-J 

i viena proga skatindavo ki-’ 
tus dėtis i

ta

pasikeitė: kur seniau ran 
komis dirbo, šiandien tą 
dirba mašinos; kur seniau 
anglis kūreno, šiandien 
naudoja naftą, dujas, todėl 
ir anglių mažiau bereikia.

- I

dėtis i bendrą darbą. I 
Jis mėgo lietuviškas dainas,J 
teatrą., pats turėjo gražų! 
[Laką ir aktoriaus dovaną,- 
todėl dažnai dalyvaudavo 

Gal šiandien padėtis ir nė-1 parengimuose.
ra tokia be vilties, kaip anuo-’ Daug gėlių ir lankytojų 
met, nes dabar gauna ne-‘buvo prie velionies karsto, 
darbo pašalpa, o ir kitos Grabelius Liegus tvarkė 
pramonės sritys geriau dir-Į laidotuves, kurios Įvyko šv. 
ba, bet atleistas iš darbo'Trejybės bažnyčios kapinė- 
angliakasis negali būti ge- se.
ros nuotaikos: pašalpa ne- Velionis paliko liūdinčią 
truks baigtis, o kitur darbo žmoną, du sunu, dukterį, 3 
gauti nėra taip lengva, nes brolius ir 3 seseris.
ilgus metus anglis kasęs tik 
tą darbą ir temoka.

Teisybė, pagal unijos

J. V. Stanislovaitis.

p-

tuvius ko gausiau dalyvauti.
NEW YO:<K, N. Y.

is grindų šla-
.i..

nu LAŠT ST. LOUIS, ILL.
tašytą kontraktą iš darbo 
atleidžiant turi būti atsi
žvelgta Į išdirbtą kasyklose

Įvairios Musu Naujienos

, ... , ... ... Kiek čia gyvenama lietu-
darbo laiką, 3et n tiva> dės- negaliu pasakyti, bet,Į 
nis taikomas ne kiekvie-ja n£ra tajp mažai, 
nam, bet gnipėmis. dau-neg vjen nesenai atvykusių 
giausia atleidžia dai omin-|Vra er asmenų. Lietu
kus, kurie rankomis anglis viai turi sav0 bažnvčia. jį 
krauna.

Dabar reikia ang-pigio
lies, kad 
rinkos
valdžia ir unijos mažai dar
bininkus teužstoja.

Darbininkų skaičių ir jų 
darbo laiką administracija 
sumažino iki minimumo. 
Aišku, kad ir anglies gamy
ba žymiai sumažėjo, bet 
administracija ir užveizdos 
algas tebegauna kaip ir pir
miau. O be to kasyklų 
Įrengimai kasdien genda: 
balkiai pūna, geležiniai bė
giai rudyja. Visa tas ne
gali prisidėti prie anglių at
pigimo. Žodžiu, angliaka
sių pastogėse nelinksmos 
nuotaikos.

Mirė Antanas Škarnulis

v . .. T. ELIZABETH, N. J.viai turi savo bažnyčią.
kadaise sudegė, todėl josi Naujknu Yra, Tik Niekas 
rusvse ir — ------ ~... .. . -—.j- - dabar pamaldos

ji galėtų laikyti tebe]ajkomos> Yra parapi- 
varžytynes, todėl ir jos mokykla> kurioj moko 

vienuolės.
Parapijos šeimininkas yra 

klebonas A. Deksnys, jo pa
dėjėjas J. Gasiunas. Para
pijai priklauso ir nelietu
viai. Pasak kleboną tikru 
parapijonų yra apie 600 as
menų, kurie atiduoda savo 
“dešimtinę.”

Veikia Lietuvių Bendruo
menės apylinkė, kuriai va
dovauja R. Gintautas, B 
Tiškus ir kt.

Iš seniau veikiančių orga 
nizaciiu

Sausio 7 d. po trūkio ope 
racijos mirė Antanas Šar- 
nulis. Velionis gimė Scran- 
ton’e, Pa., 1907 metais. Į 
VVilkes-Barre jis persikėlė 
prieš 26 metus. Apie 15 
metų jis dirbo anglių ka
syklose, o vėliau turėjo sa
vo gėrimo užeigą.

Velionis priklausė ne 
vienai lietuvių organizaci
jai ir buvo jų valdybose, 
skaitė lietuvių spaudą. Su
žinojęs, kad “Naujienose” 
bus aprašyti Lietuvių Pro- 
gresyvio Klubo darbai, ve
lionis per J. Jurkšaiti išsi
rašė jas, bet jam nebeteko

Lietuvių ir Lenkų 
Susitikimas

Nuolat fcesikeičią politi 
jinai Įvykiai paliečia visu!.. .- 
pavergtųjų mastų reikalus 
ir jų savitarpinius santy-’
kius.

Tas verčia visas tautas’
tampriau bendradarbiauti ■ Y “V,. ;. y . . i K: uusiaisir stengtis santykius savo'

•tarpe išlyginti. ,
luo susirūpinę kai kurie ‘ 

musų visuomenės veikėjai 
ir politinių grupių žymes
nieji asmenys sausio 16
b

paaukštinimą
viko į šluotų kotų skaičiuo
tojus ir jau gerokas laikas 
užsismailino paišeli, lauk
damas ką nors kūrybingo 
parašyti, nes baisiai nusibo-

iuotų kotus bei 
nuori ir ją 

į užrašinėti. Taigi

><dno

o svajone 
j.rausęs

ir

tai žinome, tik tu v ;enas 
kreivai Į apyskaitą žiurėjai.

Ir iš tikro čia reikia klup
dyti jau ne parapieėius 
pati Valaiti,

kad

bet
nes aiškiai ma- 
bažnyčioje bu-JU tvtb 

skaičių’^
išsipildė;ka<Į klebonas skelbė, skei- 

ė ir skelbė. Gal. Bet ir 
daugiau miegalių esama ir

-.namas miega ir negirdi,

paklausęs,
inžinierių, banki- 

kitų dviejų su
titulais nu'>kiti negirdėjo, dėstymo t. Gal tos pa- 

. į mainos, gal ausų atbuKi- 
kryžiut ojimosi, sėdo ii mas Negirdi ir tiek. O
.................................. , klebonas kryžiavojasi, ko-

Ketuii didieji pirmiau- mu^asį į krutinę—
;!a J u‘° ,kanę at‘md Vąlai-|skelbė, skelbė, kaip neskel-

au-io Ki o a9?ohato Linli. b^ Ir vot pamatysit, Įpųs
j žinos is Lietu; os bėgti. Kas miglą i akis—greit visi su

kiku politiniu organizacijų ir'ka<\ buL^ komunistal pak°‘įturtinai trauksim: skelbė,
I ‘ A. , ; .° . . rę, bet užtat su titulu, o ciaJ-Kpibč n aulu <raippartijų atstovais n- pas.kei-; £U j ne. ^elbe. ... O galų gale koks
ite pažiūromis i dabartinę,,.,. mums už akju Nu.
i padėt j ir glaudes", sav.tar-i ;!vokatinam ,ieį. At.

- ... s .... . jP>o santykių reikalingumų.!, , , , (|umojo
Sausio ( ir 8 d. čia baigė: Visų buvo pabrėžta tokių ‘ J

egzaminus Ba-Jsusitikimų reikšmė ir

PROViDENCE, R. I.

Naujas Profesionalas
Nerašo

Joks “Keleivio” korės-’paskutinius 
pondentas čia neatsilanko lys Matulionis ir gavo teisę ba 
ir neparašo, kaip mes gy- laisvai verstis gydytojo 
vename. Atrodytų, lyg čia praktika.
lietuvių visai nebūtų. O jų Dr 
juk čia tiek ir tiek ir nau-.ieriu.-

(Jb
svar'l nieko

“didie-
ir pats jo straipsnis taps

nevertas. Kai tuo 
tarpu savi išryškinti titulai, 
lyg dangaus galybės ap
švies garsų atsakymą su to-

čia skirtumas, skelbė ar ne. 
'visvien pinigai toje pat ki
šenėje.

Trečias:—O tu Valaiti, 
veik niekšas, kaip tu taip ne
padoriai apie garažą kalbi. 
Tūkstantinis garažas taip 
visų musų mylimam kun. 
Tadarauskui, net jam ne
prašant, iš komiteto malo-

Lietuvių Darbininku» ii- • • * i ii •• b ‘’ioviUk' .waioų atoaoyiiia ou* w
Matulionis pnes ^ braugijOS Konkurso ,;ompl paskelbtą “N. 
. ......... w.aii.,^Į Reikalu 1L- O keturi parašai (anotgavv oarsą TvaiRHHj ------------ i ” _ ’ V ’ . nės. suliPdytas iš liekani|’

Sakysim, kad ir apie mu-1 Lake džiovininkų sanatori-! “Y •• Yo’aivv • ’•:<ieDf7 ,U1’ U1 VI^ns— seniems rakandams laikyti,
su kleboną kemezi, ar ne-'.oje. Čia bedirbdamas Jis'f ;. Lr , ant Ro 11 pasirašome,
butų malonu pasiskaityti, pasiruošė ir išlaikė egzami-Luv0.-” j,. “f)arbe” -au buvo ' ' Ketvirtas.-—Negi nesu-
Jis per pamokslus skaudžiai nūs iš pirmo karto. 6 žmo-j. „„iAik,.. i.. ,i Jt garsus tas atsakymas;pranti, p. \ alaiti, statybos

*:-•.......• 1-^ ------- 60 t t- t n •• t b'^u buvęs, bet tas re- komitetas taip įsistatė, isi-° nDarbininkų Draugija (LDD)L‘ 
organizacijos ir

“Darbo” žurnalo vajui pra
vesti ir skelbia konkursą

jienų yra Visokiu i i ir.a.

yra Romos Katali- vykti 
kų Susivienijimo ir Lietu
viu Darbininkų Susivieniji
mo skyriai ir Baltojo Dobi
lo Draugija.

Darbininkų Susivieniji
mą. kaip žinoma, tvarko 
Maskvos bernai. Atrodo, 
kad tokia pat yra ir Baltojo tis 
Dobilo Draugija.

Keista, kad šitoms orga
nizacijoms priklauso net 
katalikai. Pa v., “Laisvėje” 
buvo rašyta, kad Darbinin
kų Susivienijimo skyriaus 
sekretorė yra L. Shukest, o 
ii gieda bažnytiniam chore. 
Daug yra mažai raštingų, 
tamsių žmonių, kurie nemo

ji :a galvoti ir kartoja išmok
tas bimbiškas gadzinkas.

Dievo Paukštelis.

WORCESTERiO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin- I
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir i kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų. knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to, musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

čių; (3) galit užsimokėti gazo bilas ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvį! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
ldeal I’harmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

bara tremtiniu? už tai. kad eui, besiartinančiam prie 
jie mažai pinigų bažnyčiai metų, tas nėra juokai. j ruošiasi 
teaukoja. “Keleivis” galė-‘ Dr. .Matulionis Lietuvoj! 
tų pasiulvti Maikiui čia at- visą laiką dirbo karo Lgo-jv?s^

apsidaLvti.
i remtinys.

BENLD, ILL.

Varė Anthony B. Urzy

Sausio 9 d. mirė ilgame- 
“ Keleivio” skaitytojas 

Anthony B. Urzy, sulaukęs 
83 metų amžiaus. Velionis 
buvo kilęs iš Sigutėnų kai
mo, Pakruojaus vilsčiau 
Šiaulių apskrities. Į Ame
riką buvo atvykęs 1895 me
tais. Pradžioje jis gyveno 
Benld, Ilk, vėliau 19 metų 
Shenandoah, Pa., o iš ten 
vėl grižo i Benld.

Velionis paliko broli, 
pusseserę. 9 seserėčias ir 3 
seserėnus.

Velionis prieš mirdamas 
prašė pasiųsti “Keleiviui” 
$20 ir jame paskelbti apie 
jo mirti.

Tebūnie jam lengva Illi- 
nojaus žemelė.

Joseph Norbent.

AKRON, OH1O

I

minėj ir laisvai praktikavo.j strairsniarns 
Jis turėjo gero gydytojo 
vardą. Be to, jis pavyzdin
gai tvarkė Birštono kuror
tą. Linkime daktarui pasi
sekimo savo darbe šiame 
krašte.

Lietuvis

DETROIT, M1CH.

Sccialderr.okratų 
Susirinkimas

LSS 116 kuopos susirin- 
Įvvks sekmadienį, 

31 d., 12:30 
vai.. D. Armonu svetainėje, 
2386—24th St. LSS nariai 
'.r iu bičiuliai yra širdingai 
kviečiami gausiai dalyvau
ti susirinkime ir padėti 
spręsti darbotvarkės klausi
mus. O jų vra daug ir svar 
biu. Prašome nesivėlinti.

—B. K.

Rima?
sausio (Jan.) 31

CAMBRIDGE, MASS.

Minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės 
Paskelbimą

šiemet Vasario 16 d. su
kaktį minėsime vasario 7 d. 
šv. Petro bažnyčios svetai
nėj, 1414 East Avė. Pra
džia 2 vai. po pietų. Meni 
nę programą išpildys sve 
čiai iš Clevelando.

Kviečiame visus Akrono 
lietuvius dalyvauti.

N. Trumpickas.

agituojan
tiems už šią organizaciją. 
Konkurso taisyklės buvo nu
rodytos. tad čia jų nekarto
sime. Bet dabar vajaus ko
misija gauna nusiskundimų, 
kad konkursui buvo paskir
tas pertrumpas laikas (iki 
vasario 1 d.), ir kai kurie 
LDD bičiuliai, apsisprendę rĮj“j 

J dalyvauti konkurse, reika- 
lauja pratęsti laiką.

Vajaus komisija nutarė 
jų reikalavimą patenkinti.
Taigi šiuo pranešame, kad 
konkurso laikas pratęsia
mas iki šių metų kovo 1 d.
Visi iki tam laikui prisiųsti 
straipsniai bu? rūpestingai 
apsvarsyti ir trys geriausie
ji bus premijuojami (vienas 
$15, du po $5), bet ir ne
premijuoti straipsniai, ku
rie, komisijos nuomone, ati 
tinka konkurso taisykles.

butų
daktorius šelmis, kyšt savo 
jiyiaši: vyrai, nebūkit pie
menes, aiškinkitės vyriš
kai, bet ne bobiškai; pa
durkų užverti mas dar ne 
■rodymas. Tai lyg butų sil
ke, tik ką iš bačkos ištrauk
ia, jiems per veidą šėręs. 
Bet čia ne musų dalykas. 
Tegu.

Pirmas užsimojimas:— 
Tu, Valaiti, turėjai būti 
‘‘akimis ir ausimis,” tu tu- 

visus neaiškumus iš
aiškinti, tu turėjai 
užmerkei akis ir atidarei 
ausis, tu, tu . . . O jei 
dėti kun. Tadarausko 
džius bažnyčioje: — di
džiausia našta statant baž-

lingavo, kad ant galo pra
dėjo ir pianinus statyti, ko
dėl ne? Be to mes buvome 
tik kaip kunigėlio padėjė
jai, atseit, jo valia buvo. Ir 
pavaišindavo.

Penktas (uždangai):—
Rašeiva, rašeiva, “Draugo** 
rašeiva, kuris parašei rug^ 
piučio 19 d., pasirodyk. Ten 
tu klebono vardu dėkojai, 
tu taip saldžiai viską išdės- 
tei, ir štai šiandien šluotų 
skaičiuotojas tuojau tau 

tu kaili pavanos.
Ir išlindo yla iš maišo, ir 

pri- susimaišė, kaip tas Katz, 
žo-ikeno tai puikiomis infor

macijomis apie naują baž
nyčią.

Ka daro dešinė, nežinonytią nese ant savo pečių 
didžiai gerbiamas ponas kairė. Ir keturiu “didžių- 
advokatas Valaitis. . . . Viri jų” parašai verkia sarma- 
čia susirinkę pasimelskim tos (jei jos yra) ašaromis, 
už ji. . . Tai nei pats velnias kad šis rašeiva jiems tiek 
nesusigundys. (Nukelta i 7 pusi.)

| bus talpinami “Darbe” arba i Į 
kitoj, LDD draugiškoj,!

Minėsime Lietuvos 
Nepriklausomybės Sukaktį 

Kiekvienais metais Cam- 
bridge ALT skyrius ruošia 
Lietuvos nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimą.

Šiemet minėjimas Įvyks 
vasario 14 dieną Roberts 
Schcol salėje. Windsor ir 
Harvard gatvių kampas. 
Koncertinėje dalyje tikimės 
išgirsti dainininkę Barmie- 
nę, Bostono vyrų chorą, 
Gaidelio vadovaujamą, lie
tuvių šeštadieninės mokyk
los vaikučius, paruoštus mo 
kytojos Šmitienės, ir kitus 
talentus, kurių Cambridge’

spaudoj. Konkursui taiko
mus straipsnius prašome 
siųsti adresu: LDD Vajaus 
Komisija, 636 East Broad- 
way, So. Boston 27, Mass.

šia proga dar primena
me, kad straipsnių rašytojai 
ne tiek kreiptų dėmesio Į 
gramatikos smulkmenas, 
kiek i minčių ryškumą ir 
nušvietimą reikalo priklau
syti LDD ir jos leidžiamo 
“Darbo” vaidmenį musų vi
suomenėje.

Vajaus Komisija:
V. Sirutavičius,
J. Sonda,
J. V. Stilsonas.

LENGVAS GUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokiu daiktu, užsiėmimu, gyvu
liu, paukščiu, žuvų, vabzdžių, medžiu ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie n'aktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, v:-ž>.an' gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėj ,, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 17, Mass.
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as
su Tėvu

—Tegul bus pagarbintas,'400 kunigaikščių, kaip “Ke-

Rengiasi Ištirti Marsą
——__ __ _

šiais metais planeta Mar- su negu Marsas, bet ji visa- 
sas prisiartino prie žemės ir ua padengta debesų klo- 
yra tik 4C,000,000 mylių at- dais ir ka.- darosi jos pavir
stu nuo musų. 1956 metais šioje aštri lomai neturi šu
tą planeta aar labiau prisi- pratimo. Dargi nėra zir.o- 
artms prie musų ir bebus ma, ar planeta Venera su
tik 35,000,000 mylių atstu- kasi apie ravo ašį, kaip že
me. Paprastai planeta Mar- mė, Marsas, Jupiteris ir ki
šas via daug toliau nuo že- tos planetcs.
mt8' . ... . • Didžiausios Marso pa-

\ įdutiniskai Marsas yra siaptyS kurios neduoda ra- 
141 su puse milionų mylių m į žmonėms, yra tos: 
atstume nuo saulės. Musų A1. ^larse gyvena inteligen- 
žemė yra 93 milionų mylių aškos butfoės? Ar Marse 
atstume. Kada saulė, že- ua nors augmenija? Ką 
mė ir Marsas yra vienoje Ii- reįškia Marse matomos lini- 
nijoje, tada atstumas tarp jos kurios kai kam prime- 
žemės ir Marso sumažėja, na , žnionių iškastus ka- 
o jeigu Marsas atsiduria ral.?s- Ar Marso ašiga-
vienoje saulės pusėje, o ze-.iįucse žiemos metu baltos
mė kitoje, tai atstumas tar,> ••jienarės ' 
žemės ir Marso gali padidė-’s^ į " 
ti iki 230 milionų mylių su ' 
viršum.

tęs,” kurios čia visaip bai- KAIP IŠVERSTI ŠALTĮ IR ŠILIMĄ
kojasi. (Kai kūne žinovai
sako, kad skraidančios lėk-’ T........... .... . , , Lzejo saitas oras.stes atskrenda iš Veneros . • , • , , r., .nes vienas kito klausia: gali kiekvienam padėti Fa-
p ane o&.) lot^nin kai renheit laipsnius išversti į

Žmo- Čia paduoti pavyzdžiai

Matso “kanalų” paslaptis'klek 
, .. . * f , užeina kaitros, tai zrcen Lu-oveir.'i omnnomc rro!_* — IVžmonėms gal- .

1877 metų. tais11 . , . .
italu astronomas sm5 kar£CA°- , . , . t t «

ochiararelli Dastebėio Mar-1 žmo^ls -vra toks Jau Pa" kuns tar*)5* tarP tirpstančio 
• 1 P , - j i • daras, kad jam neužtenka ledo ir beužverdancio van-

Tie ia< na vadino “ei. Saltl ar karStJ JaUSU Sa_ denS skirsto J 80 laipsnių. 
•'“7. , ‘ „J “ J’ . •- vo kailiu, bet jis nori žinoti, Bet tas termometras čia
verstas i angių kalbą, kaip k,ek .la,Ps"!« tas 331(13 *>• mamų žinomas.
‘kanalai,” žmonių kasti,Ka,'slls s,ekla‘

jau kvaršina 
vas nuo 
metais

žmonės Celsijaus laipsnius, 
vtl teiraujasi: kiek iaip- \ ra kai kur naudojamas 

ir Reaumure termometras,

vandens keliai, nors. italų' B
kalboje jis gali reikšti ir kad įvairiuose kraštuose 
gamtos padalytus kanalus juos įvairiai skaičiuoja. Jei 
ar sąsiaurius. j čia sakome 14 laipsnių auk-J

ero, tai, broli mano, praneša

—5. B.
su laipsniais yra taip. LSS Narių Žiniai

LSS

sukietėjęs anglies 
dvideginis (carbon diox- 
id)? Tokių paslapčių yra 

Kada Marsas yra aičiau-*(-aU3 o a. a onomai nemėg- 
siai prie žemės, jį lengviau-sta ?aJa: čių ir stengiasi 
šiai tyrinėti, stebėti, ma-:įas iškirti.
tuoti, fotografuoti, apskai- Ma >o -aMapčiu aiškini- 
čiuoti ir panašiai aiškinti jolmas Vyks darbą pa;id:ir<- 
paslaptis. Todėl šiais me- c;us
tais ir 1956 metais

Centro Komitetas
Amerikos astronomas Per-ščiau zero, tai, broli mano, praneša visiems LSS na- 

cival Lovvell atsidėjęs ste- dėk kailinius. Bet 14 Iaip- riams, kad šiemet SLA sei
kėjo tuos keistus Marso'snių Lietuvoje nėra joks tuo. kuris bus M ilkes-Barre, 
"kanalus ’ ir priėjo išvados, šaltis. Todėl kaltais žmc- Pu., birželio 27, metu įvyks 
Kad Marse gyvena “inteli- nės norėtų “išversti” ameri- LSS konferencija. Kur ir 

ra ledas ai nuo,gentiškos būtybės,” kurios koniškus laipsnius į lietu-kada toji konferencija
Kanalus iškasė tam, kad iš viškus ar europietiškus. įvyks, LSS Centro Komite- 
Jrpstančio ledo Marso aši- Bet kaip tą padaryti? Pa- tas praneš vėliau, 
galiuose gautų vandens prie bandykime. I LSS Centro Komitetas

Aiaikc i
—Sveikas gyvas, tėve!
—JLar gy\as, .^aike, ale 

.v. sveikata tai jau siektai 
x.ai užėjo tie šalčiai ir snie
gas. tai marmatizmas pra
dėjo visus kaulus laužyt. Ii 
gyvatine nieko nemacija.

— įai senatvė, tėve
—jes, vaike, jau šmotas 

metų, nai aš po šią ašarų 
pakalnę vandravoju, tai ne
būtų uicelių dyvų, jeigu ir 

a urulius man uztnubytu.
— k q tai reiškia "*VV* * « -WK7W*A«<* •
—Nu, argi nežinai? Kai 

v-aoneuus užtnuoija, tai 
reiškia jau guobai šiam pa
sauliui.

—bet tėvas dar nenori 
mirti.

—Mini, vaike, niekas ne- 
..on. Kaip komunistai bi
josi į kasėjų važiuot, taip 
_i..ones bijosi dangaus ka
ralystės. Ale smeitis ne
klausia, ar tu nori gyvent, 
ar ne. Atėjo kaleina. ir 
..eiiauk. Bet prieš smertj 
aš, vaike, norėčiau dar vie
na daiktą sužinoti.

—Ką?
—Žinai, kaip tu man an

dai patarei nusipirkti “Ke
leivio” kalendorių, tai aš 
nuėjau ir nusipirkau. Nu
sinešiau pas Zacirką ir pra- 
Gėjom abudu skaityt. Ra- 
tom didelę istoriją apie 
Lietuvos kunigaikščius. Vie
losi ar ne, tokių dalykų aš 
Gar nebuvau girdėjęs.

—Nebuvai girdėjęs apie 
Lietuvos kunigaikščius?

—Apie kunigaikščius gir
dėjau, Maike, ale nežino
jau. kad jų buvo tiek daug 
ir kad jie taip zajadlai fai- 
tavosi tarp savęs. Sako, Jo
gaila pasmaugė Keistutį ir 
jo pačią Birutę. Mindaugas 
irti buvo nugalabytas. Pir 
ma aš to nežinojau.

—Reiškia, tėvas daug pa
‘mokinai.

—Jes, Maike. pasimokyt, 
tai pasimokinau, ale norė- 
č au ir daugiau žinoti. Ka
lendorius sako. kad Žemai 
rijoj buvo apie 400 kuni 
> aukščiu. Na. tai pasakyk, 
iš kur tokios žinios'’

—Iš Lietuvos istorijos,
tėve, iš knygų.

—Na. tai dabar. Maike 
gal jau prieisime prie :c- 
kundos. Žinai, aš esu ki
lęs nuo Raseinių, taigi ga 
Įima rokuoti, kad žemaitis. 
O jeigu Žemaitijoj ’?uvo

.eivio ’ kaienoorius sako, 

.ai gali Lut, vaike, kad ir 
.„įahu gysiose čiurlena ku
nigaikščių kraujas. Zinai, 

a* mane visaua buvo ir 
ra toks nujautimas, kad aš 
męs ne iš pras.ų. Matai, 

myliu šoolę, myliu mc- 
.aiius ir myliu gerai išsi

gerti, o toks noturas negali 
ut iš paprastos pamiiijo>. 

_ai vot, aš noriu, kad tu 
pavartytum tas Lietuvos is- 
aiijas ir pažiūrėtum, ai 
iv})!įklauso man kokio Že- 
aaitijos kunigaikščio titv.- 
as.

—Na, tai kas iš to butų? 
—iš to, Maike, galėt > 

uti daug kas. i u žinai, 
aip dabar prie Lietuvos 
jsto veržiasi Lozoraitis, 
a, o kas jis toks? Kokia 
j praeitis? Niekas neži-į 
o. Visą savo panaberijąj 
.s remia ant to. kad bčgda-' 
.as iš Lietuvos Smetonaj 
alikęs jam kokį ten peipe-. 
., kurį jis sakosi turis sa-į 
o kelnių kišeniuje. TasJ 
eiperis duodąs jam tiesąj 
.žimti Smetonos vietą. Aš, 
laike, ne lojaris, ale vi=-Į 
.ek mano

Amerikoje (ir Anglijo- taip pat praneša, kad rug- 
je) yra vartojamas Faren- sėjo (Sept.) 4 ir 5 d. Brook- 
heit termometras, kuriame lyo, N. Y., įvyks dvimetinis 
0 yra visai kitoje vietoje ne- LSS suvažiavimas. LSS 
gu Europos termometimose. Centro Komitetas prašo vi- 
Farenheit tirpstančio ledo sas musų kuopas ir pavie- 
temperaturą pakrikštijo 32 nius narius suvažiavimui 
laipsniais, o pradedančio ruoštis iš anksto. Taip pat 
virti vandens temperatūrą LSS Centro Komitetas ragi- 
jis pažymėjo 212 lapsnių. ua ir užsieny gyvenančius 
Europoje (Celsijaus) ter- musų idėjos draugus lietu- 
mometruose tirpstantis le- vius pagalvoti apie musų 
das yra pažymėtas 0. o be- čia Amerikos Lietuvių So- 

e musų kaimy- uk 5' č musų žemės atmes- verdąs vanduo 100 laipsnių, cialdemokratų Sąjungos su

Dar u rnai metais bu
1956 metais Marsas vo sudarytas astronomų ko 

bus su atsidėjimu tyrinėja- tetas, * kuris 
mas. Įvairioms astronomijos ob-

Marsas, palyginti, lengva crvavonj; ms Marso tyrinė- 
tyrinėti, nes jame nėra ne- ..nso dari ą. Todėl po 
permatomos atmosferos, metų r ri: ?jimų ir po 1956

darb

iojans.
durnas razumas. 

kad jeigu Lozoraitis! 
r turi tokį pciperį. tai jis! 
j'eko regiliuoja. ba Sme-; 
ona neturėjo tiesos

ako.
J

-kiruii
riet’.vai kitą prezidentą sa ' 
o vieton. Taigi, jeigu bu-* 
ų galima įrodyt, kad asj 
su kilę- iš Lietuvos kur.i-j 
aikščių, tai galėčiau Lozo- 
aičiui pasakyti: a jukš nuo 
dėtu vos sosto. Tas pleisa- 
.an priklauso.
—Kaip matau, kalendo

ms įkvėpė tėvui didelių 
dejų. Net Lietuvos prezj- 
.entu užsimanei būti.

—Jes, Maike, tu pažiūrėk 
tas knygas. Butų labJi 

erai. jei surastum, kad aš 
areinu iš kunigaikščių pa- 
alenijos. Ir pažiūrėk, ai 
erasi daugiau žinių apk
ietuvos krikštą. Kalendo-, 
ir.s sako, kad paliokų kuni-J 
ai, krikštydami lietusius, 
uvarydavo juos čielais tu
šais į vandenį ir visam bu 
iui duodavo vieną vaidą.
r tas gali būt teisybė?
—Taip iš tikrųjų buvo, 

ėvc. Paskaityk “Keleivio” 
alendorių daugiau, o rasi 

iar daugiau įdomių dalykų.
—Jes, Maike, einu vėl 

pas Zacirką. Jis skaito, o 
š klausau.

planetos ekvatoriaus. Vė
lesni tyrinėjimai P. Loweii 
spėliojrnų nepatvirtino, bet 
niekas nedrįsta ginčyti, kad 
Marse gali būti augalų. 
Prie ekvatoriaus Marse 
icmperatura siekia 80 laip-

paskirstė'.nių pagal Farenheit ir to
kios šilimos visiškai užten
ka augalams ir net kito

kių1 kiems gyviams gyventi, 
liesa, Marso atmosiera yra

gal sužinosime'gana reta, joje vandens yrakaip tai yra planetoje Ve- .etų 
nėra (aušrinėj ir vakarinėj dattg au 
musų žvaigždėj), kuri
to paties dydžio, kaip žem
.r yra daug arčiau nuo mu-žente “s aidančias lėks-gyventojai mažiau vandens 

nauaoja, gal jie mažiau n 
oro keėpuoja, gal jie yra 
prisitaikę prie Marso sąly
gų ir ten jaučiasi visai ge
rai?

bpėliojimai apie Maišo 
gyventojus, arba bent apie 
.narso augmenis, kol kas 
\ra tik spėliojimai. Gal pla
tesni t> i mejimai neginčija- 
n.ai jroays, kad Marse auga 

i augalai ir kad ten gali būti 
1 ir inteligentiškų būtybių. 

Toks atraaimas dar kaitą 
nuvainikuotų musų žemę li
pai ooytų, kad ji nėra ne tik 
visatos centras, bet nėra net 
g>\ų paoarų vienintelė bu
veine. Bet tą “sarmatą’? 
musų žemė lengvai pakeltų, 

i jei tik galima butų sužinoti 
.ikrai, kas vyksta musų kai
myninėj planetoj, kuri yra 
daug mažesnė už musų že
mę (jos diametras yra tik 
4,316 mylių, o žemės dia
metras siekia 7,918 mylių).

Marsas yra toliau nuo 
saulės, todėl ta planeta tik 

i per 687 mūsiškes dienas 
'apkeliauja aplink saulę, bet 
Marso diena yra beveik to- 

• kia pat, kaip žemės diena. 
Marsas apsisuka aplink ša
po ašį per 24 mūsiškes va
landas ir 37 minutes. Be 
to. Marsas turi du mėnuliu.

yra ną •2i-sr kuri dabar kai fereje užtinkamo vandens,! Kai reikia išversti ameriko- važiavimą—nepatingėti su- 
•mč, kas Įtaria eidžiant Į musų bet kas žino? Gal Marso niškus laipsnius i Celsijaus manymų ir patarimų, o jei-

oU>-VfOW®

new-w08ld rT
FlAVea P

laipsnius, tai daroma taip: gu kas gali, ir pinigų at- 
Iš amerikoniškų šilimos siųsti.

laipsnių reikia atimti 32 LSS Centro Komiteto 
laipsnius, kurie rodo šaltį. Prezidiumas,
o r.e šilimą, ir kas lieka pa
dalinti iš 1.8. FORDAS NUMATO

(Iš 212 laipsnių atėmus 32 MAŽIAU DIRBTI
bus 180 laipsnių, kurie rodo 
ir šilimą, o pagal Europos 
termometrą rodo Šilimą nuo 
0 iki 100. Padalijus 180 iš 
100. gausime 1.8.)

Jeigu, pavyzdžiui, termo
metras čia rodo 86 laips
nius šilimos, tai atėmę iš tų 
86 laipsnių 32. gausime 54 
laipsnius, kuriuos padaliję

SUSIDRAUG4MĮT SU

DAR F*- -T"
fe į*- cS** -- -■iu> «?'IK

L C M

i V ienas iš tų mėnulių yra 
nepaprastai greitas, jis api
bėga apie planetą Marsą 
j er 8 valandas ir todėl kas- 

’dien tris kartus “užteka” ir 
“nusileidžia.” Be to, jis 
užteka vakaruose ir nusilei- 

įdžia r.rtuose. Abu Marso 
mėnuliai yra mažiukai, jie 

'turi tik po 10 mvliu diamet 
*ro. ' —A. M.

iš 1.8 gausime 30 laipsnių 
Celsijaus.

Žmogaus normali tempe
ratūra siekia pagal Europos 
termometrą 37 laipsnių. 
Padauginę tuos laipsnius iš 
1.8 gausime 66.66 laipsnius. 
Prie tų laipsnių reikia pri
loti 32 ir gausime, kad pa

gal amerikonišką termo
metrą žmogaus normali 
iemperatura turi siekti 98.6 
aipsnių.

Panašiai darome ir šalčio 
laipsnius versdami. Jei čia 
ermometras rodo 14 laips

nių, tai tas reiškia, kad t< 
mometras nuo 32 nusileido 
iki 14. arba nuo europietiš
ko 0 nuvažiavo 18 laipsnių 
žemyn. 18. laipsnių pada- 
’iię iš 1.8 gausime 10 laips
niu Celsijaus. -Jei temjM'ia- 
tura nuvažiuoja “žemiau 
J” pagal Farenheit termo
metrą. sakysime. 4 žemiau, 
ai šalčio bus 32 ir t. arba 

’š viso 36 laipsniai, kuriuo? 
oadalijus iš 1.8 gausime 20 
’aipsnių Celsijaus. Kai air.e- 
•ikiečiai sako

Fordas numato, kad jo 
Įmonių siu metu gamvba 
sumažės 20' /. Pernai jis 
išleido 6.200.000 automobi
lių. o šiemet tenumato iš
leisti nuo 4.800,000 iki 5,- 
500,000, bet darbininkų ne
numatoma mažinti. Mat, 

*nuo birželio mėnesio dirba
ma šešias dienas po 9 su 
puse valandų, o sumažėjus 
gamybai pakaks mažinti 
darbo valandas.

IR MUS ATSTOVAVO

Sausio 22-23 d. Belgijoje 
Įvyko Europos socialistų 
konferencija, kurioj daly
vavo ir Lietuvos socialde
mokratų atstovas inž. J. 
Vilčinskas, Anglijos lietu
vių socialdemokratų pirmi
ninkas.

Susitarė

Didžiulių Pratt and Whit- 
ney lėktuvų įmonių Kast 
Hartford, Conn.. darbinin
kai nutarė pasirašyti naują 
sutartį. .Jie gaus 11 centų 
valandinį priedą ir kitokių 
pagerinimų. Tai liečia 23,- 
0<W) darbininku.

1953 metais visame pa
sauly pasiūta 1,300,900,000 
pora batų. Jei juos lygiai 

“subzero” padalinti tarp visų gyvento- 
pora kas

Taip

/i

Gyvena Komunistų 
Rojuje

Gero skonio—ilgu tradicijų— 

puikiausias tamsus alus, koks kada yra buvęs!

dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas 

€ w«. nmn uiautoun »a» «ra jup?ui m, jicas earran. 11, c

Vilijampolės rajono Di 
d iojo Raisto durpyne dar-’ 
biriukų bendrabučio kam
bariuose nėra net kėdžių. 
Darbininkai, norėdami atsi 
sėsti, gauna sėstis ant lovos 
krašto.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1954 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų.

emneratura. jie turi gatvo-jją, išeitų viena 
je nemažus šalčius, tuo tar-Į antram žmogui.
nu pagal Celsijaus termo-j --------
metrą tas “subzero” nėra į Didžiausias teatras pa
tuks baisus. šauly, tai žemės kamuolys.

NAUJA SVEIKATOS KNYGA “BUKITE SVEIKI’
urią parakė ir jau išleido Pr. Steponas Biežis. šioje kny

goje aprašoma suprantama lietuviu kalba svarbieji sveika
tos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiko ir iivai sg\enti.

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje li< tuvių šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau uzsi 
sakvkite. Užsakomus siųskite knygos autoriui:

I l)r. S. Biežis, 3241 W. 66th l’lacc. Chiragu 29. III. 
Telefonas: KEpublic 7-7868.
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Lietuviai Supylė Rusus
Sausio 9 d.

i badienio normos atlikimas
Kaune pasi-lj‘em3 užskaitomas nuo ket- 

baigė visos Tarybų Sąjun-'™.no^ . ,k‘ ^PVnenopų 
gos “Spartako" (jaunu' P,es*lm‘u .“^num du- 
sportininku organizacijos) b«® Į^ktoniunkas uz atlik- 
r p.,. tą dienos normą gali gauti

b 149 rublius. Paprastu trak-krepšinio rungtynės, 
kutiniame žaidime kaunie
čiai nugalėjo maskviečius 
(38:34) ir antrus metus iš 
eilės laimėjo visos Sąjun

toriu dirbąs traktorininkas 
gauna 28 rublius už nor
mą. Paprasto traktoriaus

gos spartakiečių nugalltojų >Tftkabi"*tojiT_101, ™bliM
vardą. Maskva liko antroj 
vietoj, o Talinas (Estija)— 
trečioj.

Mergaitės panevėžietės 
iškovojo antrą vietą, rygie- 
tės—trečią, o pirmoji vieta 
teko maskvietėms.

Tik Dabar Tesugebėjo 
Baigti

Pereitais metais Šiauliuo
se Taikos gatvėje pastatyta 
vidurinė mokykla (gimna
zija) ir “didžiausia respub
likoj ligoninė.” Ta ligoni
nė buvo pradėta statyti dai
ne priklausomos Lie t u v o s 
laikais. Vokiečių laikais 
buvo uždengta laikinu sto
gu ir vokiečių naudota Įmo
nėms, kurias jie buvo Įren
gę iš geto atvaromiems žy
dams.

Vadinasi, reikėjo net 9 
metų tai ligoninei baigti. 
Greitas temj>as, nėra ko sa- 
kvti!

(10 rublių—2 pokeliai ge 
resnės imsies papirosų).

Traktorių remontų dirb
tuvių ir ūkinės statybos dar
bininkai gauna: brigadinin
kai—20 rublių už dienos 
normą, arba 18 rublių už 8 
darbo valandas; padėjėjai 
ir pirmos klasės mašinistai 
—atitinkamai 18 ar 15 rub
liu; antros eilės mašinistai 
15 ar 13 rublių; apyskaiti- 
ninkai ir kiti tos srities dar
bininkai—13 rublių už nor
mą ar 10 rublių už 8 valan
das.

Pavyzdinis Kolūkis
“Aušros” kolūkis (prie 

Krakių), matyti, ruošiamas 
pavyzdiniu kolūkiu, kuris 
bus filmuojamas ir Įvai
riems svečiams rodomas. 
Jame statomi 35 nauji gy
venamieji pastatai. Jis tu
ri ligoninę, vaistinę, viduri
nę mokyklą, pašto agentūrą 
ir tt.

Rusų Teatras Dirba 
Išsijuosęs

Nesugeba Pastatyti
Patys komunistai sako, 

Kad Vilniuje pilna rusų,]kad per 3 metus paliko ne
lodo ir tas faktas, jog rusų 
teatras ŠĮ sezoną gruodžio 
31 d. vaidino dešimtą naują 
veikalą.

MEKSIKOS VADAI YRA VIENINGI

Amerika r.e:«t naujino sutarties su Meksika dėl Įsileidimo 
Amerikon meksikiečių darbininkų prie žemės ūkio darbų. 
Meksikos prezidentas A. Ruiz Cortines (dešinėj) tarėsi 
su savo bendradarbiai-. ir esą sutarę dėti visas pastangas, 
kad parūpinus darbo savo darbininkams krašto viduje. 
Po pasitarimo prezidentas spaudžia ranką karo laivyno 
sekretoriui R. S. Toboada. o krašto gynimo sekretorius 
M. K. Santos žiuri vidury je.

Lietuviai Užsieniuose
URUGVAJUS

da užsieny rašė prieš 50 
metų, ir neiškenčiau tų nu
menu ne pavartęs.

štai “uaroininkų Balso” 
i9Uo metų oaianuzio mėne- 

Nr. L rašoma isšio N r. 2 rašoma 
•niaus, kati Rusijos karo mi 
Jrustens jsakęs daryti kratas J

ĮDOMU, VISI PERSKAITYKITE!
paruošė ’BALF’o centras 

1953 metų apyskaitą, štai 
jos Įdomesnieji duomenys, 

VU. kurie visiems žinotini.
Kokios buvo pajamos0

• Aukų gauta $84,803.11. Be tą darbą.

kaštavo pimgo. Turėjo iš
laikyti administracioja apa
ratą. Visų tokių išlaidų jis 
turėjo $19,701.30. Tai nė
ra daug turint galvoje atlik-

| kareivinėse. * Girdi, valdžiai to gauta narių mokesčių,! Jau sakyta, kad valdžios 
'jaučia, kad ir kareiviai jau g^inta transporto išlaidų paaukoto maisto vertė $51,-
• apkrečiami revoliucinėmisPr $8,121.11. Viso labo 
'bacilomis. “Artinasi laikas,!pinigais gauta $92,924.22. 
'Kuomet kareiviai nebeklau-l Aprangos gauta 106,145 
’sįs valdžios niaurių paliepi-!svarai, kurios vertė $107,-
• inų, u taua si įsirs, kaip 
!persenęs pustas,” sako laik
raštis. n jis neapsiriko—

•po poros metų caro valdžia 
uieoėjo kaip ligos lapas.

lodau lasoma, kad kalė
jime sėdi Motiejus Baltu
pis, suimtas Vilniaus sto
tyje su 5 pūdais socialde 
mokintų ia»tų, ir Juozapas 

j^lamsauaivas, Vilniaus odos 
įaonko darbininkas. Šis 

*tin nesenai tesugiųžęs iš Ru-

Maisto (cukraus,

745. Visų gerybių pasiun
timas butų kaštavęs 79,- 
740 dol. 96 centai, bet juos 
sumokėjo Amerikos ir Vo
kietijos valdžios. Taigi, jei194.60.

riebalų, mėsos ir tt.) iš i neturėtume BALF’o organi- 
Amerikos valdžios gauta zacijos, visas tas išlaidas
151,240 
$51,745.

Visą tą sudėjus Į krūvą ir 
pridėjus 1952 metų likutį 
$40,545.52, gausime $292,- 
409.34 pajamų.

įdomu, kame tie gryni pi
nigai surinkti. Daugiausia 
sudėjo New Yorko valstijo-

sijos siaurės, kur ouvęs 3 
metus išsiųstas. Švenčiony
se esą suimti broliai Vasku- 
vėnai ir Podieckis, visi ūki
ninkai, nes žandarai radę 
pas juos lietuviškų knygu
čių.

svaru. Jo vertėibutume gavę patys sumokė
ti.

PIETŲ AFRIKOJE 
ATRASTA DAUG AUKSO

Pietų Afrikoje, Orange 
provincijoje, atrasta labai 
turtingos aukso atsargos že

le, būtent—$23,459.06 (vienišėje. Aukso kasyklų šėrai 
Ne\v Y °rke—-$20,042.57) ,1 Johannesburg birioje, tik
Illinois—$17,751.74~ (Ti®0! išgirdus apie naujai atrastą
Chicagoj—$14,628.79), Mi- auksą, pašoko Į viršų 14 mi-
chigan—$8,810.54, ir tt 

Pažymėtinas Stamford,
lionų dolerių. Spėjama, kad 
naujai atrastos aukso atsar-

dirba gyvulių skerdykloje. 
Jis parodė mums savo gra
žu ir gerai sutvarkytą na-

Kaip visa tas primenat 12, vadinasi, 
šių dienų Lietuvos gyveni-jlietuviui išeina po $8 e^kų. 
ma'. ;Jei visur tiek aukotu, tai•- I ‘

Conn. .Jame tegyvena lOOigos esančios turtingiausios, 
lietuvių, kurie sudėjo $831.- 

kiekvienam
negu visos kitos iki šioliai 
rastos atsargos. Pietų Af
rika kasmet iškasa aukso 
už $400,000,000.

GAUTA PAMINĖTI
te štai kas rašoma 1902 

metų gruodžio mėnesį apie 
Londono • lietuvių gyveni
mą:

“Lietuvių čionai nemaža. 
Jie turi savo parapiją, ku
nigą šlamą ir dejuoja. Ku

kokia suma surinktume?* v
Kaip tos pajamos sunau

dotos?
Iš viso išlaidų turėta 

$260,582.53 ir kasoje liko 
$31,826.81 (iš jų grynais 
pinigais $21,653.06 ir ap-

Pas Casabo Lietuvius
Sausio 10 (1. su "Kelti- mel! žemž® sklJW P‘ln« 

vio" skaitytoju .Jonu Pen-dagonlJ- «.vėliau i° ?mo- 
Kevičium nuvykome i Mon- nt 3 pavaišino mus alučiu 
tevideo priemiesti, Casabolr lK«« išku suriu. Atsi
vadinama. Didumu tai ant- sveikinant B. Miškinis jtei- 
ras po Čei- o. šis Monteri- k6 urugvajišKų pezų,
deo priemiestis daugiausia už klinuos P™33 užprenu- 
lietuviu apgyventas. Prieš meluoti jam Keleivį h jo 

1954 metų kalendorių.
Išėję iš Miškinių užsuko

Dr. Steponas Biežis, BU
KITE SVEIKI, 190 pusi., 
išleido autorius (3241 W. 
66th PI., Chicago 29, III.) 
1953 metais, kaina $2.

ANTANAS VANAGAI-
pasiųsta ‘$41.238.94* (iš jų TIS, jo gyvenimas ir veikla.
Vasario 16 d. gimnazijai!1 e<’a£a.V’ vl', A?ntas’T^^* 

pusi., išleido 19o4 m. J 1

nigas nori apžergti juos vi-’rangos $10,173.75). 
sus, jų pinigus paimti Į sa- Į Europą grynais pinigais 
vo nagus. Buvo išrinktas
vienas komitetas, tą kuni
gas pavarė, nes jo neklau
sė. Išrinko kitą, bet ir tas 
ėmė priešintis ir

Draugijos gyvuojan-!gos
čios silpnai, nesą skaityk-!vertės. Taigi, sudėję maiš
ios, vakarinės

J.
Bačiunas (Tabor Farm, So
dus, Mich.), kaina $2.

Bernardas Brazdžionis, 
DIDŽIOJI KRYŽKELĖ, 
poezijos knyga. 1953 m. 
Viršelio aplanką piešė dail. 
Romas Viesulas. išleido 
knygų lcidvkla TERRA, 
748 W. 33rd St., Chicago 
16, III. 112 psl., kaina 
2.00 dol.

$20,974.23), pirkto ir paau
koto maisto 217,445 svarai 

ta pava-; $61,828.48 vertės ir apran- 
128,592 sv. $132,565

apgyventas.
25 metus Casabo pnemies

•u. kurie buvo skirti staty- tyje buvo Įsteigta ir pirma ..
Urugvajaus lietuvių organi- r;e Pas Petrtisius. Radome 
zacija, Urugvajaus Lietu- *’k J° 'ien4 žmonelę, nes 
vių Dramos Mėgėjų Būrelis, Martinas Petrušis buvo iš- 
kuris surengė pirmą lietu- Į Kultūros Draugijos 
vių vaidinimą Ui-ugvajuje. me^ni susirinkimą. Dar 

Anuomet Casabo lietu- aplankėme Casabo biznit 
viai sudarė lyg ir atskirą Čeikų,. Remeikį ii bro- 
lietuvių “respubliką” Uru- ^1US Indreliunus^ kurie visi 
gvajuje. Beveik visi. vyrai neblogai verčiasi. Dar tu 
ir moterys (daugumas mer- nėjome užeiti pas Kluonius, 
ginų), dirbo gyvulių sker- ^uiae žadėjo Keleivi už- 
dyklose (frigorifikuose), o’siprenumeruoti,. bet jau bu 
šeštadienių vakarus, šven-įv° ’r turėjome grįžti Į 
tadienius ir šiaip laisva lai-'namus, nes ir mes esame 
ką praleisdavo savo “kai- dai bo žmonės, todėl gaivo- 
me” lietuviškoje nuotaiko- Jorne apie ryt dienos darbą, 
je. Pakliuvus seniau i Ca-‘ Tenka pastebėti, kad Ca
sabo kurio nors sekmadie- sabo daugumas lietuvių yra

šnaudota 40 milionų rub-

olus.
i vii

yl • k » viv «
Žiūrėkite, Kuo Ten 

Skatinama
Kadangi Lietuvoje bul

vių stinga, tai nutarta su 
daryti skatinančias sąlygas, 
kad bulvės noriau ir rūpes
tingiau butų auginamos. 
Tačiau tos pasktinimo prie
monės normaliame gyveni
me butų labai silpnos: jos 
gali vilioti nebent tik nuo
latiniame skurde gyvenan
čius. Būtent, pardavęs bul
ves kolūkis 25'. gautų už 
jas pinigų turi teisę išdalin
ti prie bulvių auginimo dir
busiems, kaip avansą jų 
metinio uždarbio sąskaitom 
Ket tas avansas irgi apribo
tas? jis negali būti didesnis, 
kaip 15'< jau uždirbtos 
nuo metų pradžios sumos, 
ir nedidesnis kaip 10'. su
mos. uždirbtos prie bulvių 
bei daržovių auginimo. Ma
tyt, avansą gauti yra svar
bu. jeigu jau laikomas pa
skatinimo priemone.

daikto turi sustoti visa sta
tyba. Jie patys pasakoja, 
;ad vienas kolūkis pastatė 
dideles karvides net su au- 
.omatinėmis girdyklomis. 
Viskas padalyta, tik tinksta 
’itingų, tai yra, vandens 
vamzdžiams sujungti dalių. 
Jų negali gauti, o be jų ne
gali vamzdžių sujungti, ne
gali vandeniu naudotis. Ar- 
ja durys padirbtos, bet ne
galima gauti rankenų ir tt.

Šitaip Tobulina 
Amatininkus

Komjaunuoli Krasauską, 
baigusi Kauno amatų mo
kyklą. pasiuntė i Šilutę pa
sitobulinti mechaninėse ka
pitalinio remonto dirbtuvė
se. Jam gyventi reikėjo 
bendrabutyje ir gulėti lovo
je dviese. O jo “pasitobu
linimas” buvo toks: jam 
davė valvti dirbtuvių kie
mą. vežioti žvyrą ir pana
šius darbus dirbti.

nors
nio ąr šeštadienio vakarą, 
tik tegirdėjosi lietuviško 
jaunimo klegesys, dainos, 
armonikos balsai ir šokiai.

Rubliu Daug, Bet Naudos 
Ma ža

Traktorininkai 
dirbantieji

ir prie jų

Plaukus Gaus Raute Rauti
Žemesniųjų klasių moki

niams Į s a k y t a plaukus 
trumpai kirpti, bet

gauna atlygini-į kerpamųjų mašinėlių, 
nio nuo 2 su puse iki 7 rub- dinasi, teks plaukus 
liu už darbadieni, bet dar- rauti.

mokyklos.; to, aprangos vertę pinigais 
Jauni vyrai, neturėdami!ir grynus pinigus gausime 
progos šviestis, Įprantą ger- $235,632.92. Tokios sumos
ti, musus, ypač tuo pasižy
mi kunigo šlamo vyrukai, 
kurie skaldą pakaušius “be
dieviams.”

šiandien musų gyvenimas-pristatyti į uostą ir tt. 
jau kiek kiaip atrodo. Pa
kaušių vienas kitam nebe- 
daužome, dirbame ir šiokį 
tokį kulturinį darbą, bet ga
lėtume, jei norėtume, daugį 
daugiau padaryti. j

A. Zamžickas.

pagalba 1953 metais suteik
ta per BALF'ą tremtiniams.

BALF’as turėjo nemoka
mai gautą maistą pakuot’.. Iš šimto Amerikos ūkininkų 

Tas 75 turi automobilį.

^oooeoeeeosiseoooooooaesioosoososoeoooooooooaooooaoooac

kilę nuo Merkinės, Daugų 
ir Varėnos dzūkai, geri ir 
nuoširdus lietuviai, kurių 
tarpe Maskvos agentams

VOKIETIJA

Tenka pastebėti, kad Casa-jn^l‘a vietos. Kitą kartą 
bo lietuviai politika niekuo- !ranau daugiau jų aplanky

. • • t x ? i i a m ”
met nebuvo susižavėję. Gal 
dėl to ir vietos lietuviški 
Maskvos agentai niekuomet 
ten savo Įtakos neturėjo.

šiandien Casabo kiek pa
sikeitus. Nesigirdi ten lie
tuviškų dainų, nes seniau 
atvykę lietuviai paseno, o 
jų vaikai, kad ir 
.uviškai, bet jau

l ;

nėra 
Va

ra ute

fieeooeoeceoocccosecoceocccooooeeeeeeodooooeeeooooeor' 
J
‘ Nuo Caro Rublio iki Bolševiku Červonco

kalba santrauka 
tiems lietuviškai.

rasi Jono K. Kario puošnioje “NE
PRIKLAUSOMOS LIETUVOS PI
NIGAI“ knygoje 1915 1941 m. 
Lietuvoj kursavusių įvairių pinigų 
istoriją, numizmatiką ir natūralaus 
dydžio banknotų bei monetų foto
grafijas.

Keto įdomumo knyga ir pinigų 
albumas \ ienoje vietoje! Anglų

knygoje daro ją iškaitomą ir nemokan- 
Ir visa tai—lik už 5 dolerius’.

Užsisakydami rašykite: J. 
Bndgcport 4. Conn.

Karys, 45 Park Terrace.
(4-4)

SOOeOOOOOCOeOlOOGOOOOOOOOlOOCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOMOOOiS

kalba ne
turi visai

Padėka
Nuoširdžiai dėkoju savo!

Kaži
ir dar gauti keletą “Ke

leivio" prenumeratų.
M. Krasinkas.

Sritu

ANGLIJA

į’Juzėjaus Bibliotekoj 
Pasidairius

Nežinau, ar tai pati di- 
kitus papročius. I’et seniai!džiausiu pasaulyje bibliote- 
dai cneryingi. vaišingi,!^3* !>ct be jokios abejonės

brangiam geradariui 
mieiui Rapševičitii, gyve
nančiam Chicagoje, 6920 S. 
Rockuell St., kuris jau tre
čius metus išrašo man taip 
mėgiamą “Keleivio” savait
rašti. -Jam nuoširdus, lie
tuviškas ačiū.

J. Pyragius.
Liubeck-Messen, Vokietija.

Pabandykite užsisakyti bendruomeninį, laisvą nuc bet 
kurios partijos, savaitrašti

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
kuri duoda labai daug visokios informacijos iš visų 
gyvenimo sričių—technikos, mokslo, meno, politikos, 
tikybos, darbo, socialinės srities, visokių išradimų, at
radimų ir naujausių sumanymų bei pastangų, kokias 
tiktai įstengia žmogaus protas ir valia. “Nepriklau
somoje Lietuvoje” jus rasite visa. kas tiktai jus gali 
dominti.
Kaina: Metams Kanadoj*- $5, Amerikoje $5.50. visur 
kitur—$6. Metinę prenumeratą galima mokėti ir da
limis. Adresas:
Nepriklausoma Liet u* a. 7722 George St.. Ville LasaUe, 

Montrcal, P. <).. Canada

PASTABA: Netrukus ]w> Naujų Metų bus spausdina
mas tik ką is Lietuvos atbėgusio “N. L.” redaktoriaus 
pažįstamo pasipasakojimas apie dabartinę Lietuvą— 
platus ir išsamus.

nuoširdus ir g ri lietuviai. 
Beveik visi yerai Įsikūrę. 
Vieni ju turi uizneli’.is, kiti 
gi ilgus metus
fabrikuose Įsięijo

ji yra viena jitičių didžiųjų 
ir turtingųjų. Kiek ten su
krauta išmintingiausių pa-

SKAITYK GYVĄ 
ANGLIAKASIU ISTORIJĄ

u

I

!•

J

bedirbdaniipaulio žmonių dvasinio tur
savo nuo-Uo, kuriuo mes, Ix>ndono

savybes: pasistatė 
namelius su žemės sklypai 
kuriuose pilna vaismedžių! 
ir daržovių.

gražius ’ietuviai 
doti ’

As

galėtume pasinau-

Pirmiausiai užėjom 
B. Miškinį, -lis papasakoja 
savo praeities nelaimes ir 
vargus (prieš 5 metus jam 
buvo amputuota kairioji 
koja, o po to dai 
sunkią operaciją). Bet jis tais 
ir šiandien, kaip visuomet, są 
yra energingas kovoje už ir

besidairydamas joje 
Įužtikau raštu ir lietuvių kal-

radau pirmąją
T.

pas ba. Ten
Lietuvos socialdemokratų 
raitijos programą, išleistą 
1896 metais: radau ir 1990 
metais leistą “Lietuvos Dar- 

turėjo’bininką." ir 1901-1903 mė
čiusi “Darbininkų Bal- 
(viso 7 egzemplioriai), 
‘Darbo Dieną," leistą

Ja parašė Krank Lavinskas 
ir A. J. Kanišauskas, abu seni 
angliakasiai. Tai 500 puslapiui* 
knyga, kurioj vaizdžiai aprašy
tas angliakasiu gyvenimas ir 
daug kitų dalykų. Kas skaitė 
tą knygą, visi ja patenkinti. P. 
Adomaitis iš Barre. Mass.. sa
ko: “Puiki knyga.” Tą patį ra- 

T. Tamašauskas iš Detroit.
.L Kučinskas iš Uhicagos ir 

plėk į laišką $2. parašyktt.
aiškiai savo adresą ir |»asiu>k
Krank Lavinskas. M H—4Kth • 
St.. Long Island City L N.
ir gausi tą knygą. (13»

tt

JAU ATSPAUSDINTAS IR GALIMA 
UŽSISAKYTI

Keleivio’' Kalendorių 1954 Metanus
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
didelį J Oo puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio" kalendoriuje skaitytojai ras daug 
Įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su Įvairiais jia- 
aiškinimais, kaip atsirado įvairios šventės ir mi
nėjimai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio" ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 
centų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti 
šiuo adresu:

būvį. .Jis turi gražų ir gc- Paryžiuje 1902 metais, 
rai išauklėtą 18 metų sūnų Žinoma, susidomėjau, ką 
ir gerą žmonelę, kuli taipgi.Lietuvos darbininkų span

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay -:- South Boston 27, Mass.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio” kalendorių 1954 me
tams. Daug informacijų ir! ‘

'įskaitymu. Kaina 50 centu. •____ .....------ ------- —- -----.....---- ................... J
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Moterų Skyrius
Y

Dėl Maisto Perteklių
Amerikos vadai, sako, pašaipas ir pajieka be jo-Į 

laužo galvas, kur dėti mais- kios pagalbos. Tokių žm>! 
to perteklius, kurių prisirin-nių randasi ir kitur. Yiač* 
ko pilni sandėliai. "Relei- dabar bedarbių skaičius (ii-1 
vyje pereitą savaitę buvo deja. o kartu didėja ir be- 
paduotas ilgas sąrašas tų darbių vargas. Jau virš 3 
maisto perteklių, kurie pri- milionų žmonių yra be dar- 
klauso musų vyriausybei, bo ir kasdien skaitome, ka i 
Protingos galvos nežino, ką dirbtuvės vis atleidžia dau- 
daryti su tokiais maisto giau darbininkų. Pradžio- 
pertekliais. .je, kol bedarbiai gauna pa-

Jeigu i tą musų valdžios'šalpas (per pusę metų), jie 
galvų "vargą” pažiūrėti pa-i neturi badauti, nes iš 
prastomis šeimininkės aki- šalpų
mis, tai visas vargas bema
tant išnyksta. Maistas yra 
reikalingiausias žmonėms 
dalykas. Jei mes turim per
daug maisto, tai juk yra pa 
šaulyje alkanų žmonių, ku
rie už kiekvieną duonos 
kąsni mums butų labai dė
kingi. Kodėl nepasidalinti 
maisto peitekliais su alka
nais

J
badauti, nes iš pa
galima šiaip taip 

verstis. Bet kada pašaipos 
užsibaigia, tada vargas pra- 

Kasdeda belstis 
turi sutaupą.

i duris, 
gvvena jų-

žmonėmis?
Alkanų žmonių yra pa

sauly, bet jų netrūksta nė 
čia, turtingiausioj Ameri
koj. Tik pasidairykime ap
link save ir pamatysime ne
mažai žmonių, kurie vos- 
vos suduria galus su 
arba
Yra
gauna mažas pensijas ir 
skursta, taupo, vargsta, kad 
tik kaip nors galėtų išsi
versti iš

galais.

Bet ne visi gali susitaupyti, 
ypač darbininkų šeimos su 
gaikąis, o todėl tokioms šei
moms gyvenimus be darbo 
pasidaro ypatingai sunkus.

Jei turime maisto pertek
lių. tai kodėl nepradėti tą 
maistu dalinti. Pirmiausiai
saviškiams 
pat krašte, o 
nūs saviškius 
liktų
juos nepasiųsti kit 

žmonėm

vargšams čia 
eigų aprupi-
vargs:

pertekliu, t;

aikaniems
ir visai jų nesuduria.!kyti maistą sandėliu 
enų pensininkų, kurie kad jis ten putų, gestų.

rūdytų yra 
nrasiž:

RELFIV73, SO. BOSTON
GAISRE ŽUVO JOS KETI'UI VAIKAI

Mrs. Elhel McDonald iš Abington. i’ass.. liūdi prie save 
dvieju vaikučiu lovos. Gaisre žuvo keluri iš jos ašluonių 
vaikų. Tėvas laike gaisro suspėjo išnešti iš dedančio na
mo keturius vaikus, o kiti žuvo liepsnose.

širdies. O vaikai taip pat' 
bus laimingi, suradę viens! 
kitą ir jus.

Barbora Kruizinis.

L. BA1LLEUL:

Viena Diena Be Melo
SEIMININKĖM

Guliašas

Guliašas yra vengrų val
gis, bet mėgiamas ir Ame
rikoje. Jis daromas Įvairiais 
budais, vartojant jautieną, 
veršieną arba abi mėsas. 
Daržovės kartais prideda
mos baigiant mėsai susti. 
Guliašas yra aštrus valgis, 
su daug prieskonių, bet pa- 
maminti jis lengva ir yra 
nebrangus.

Paimkit 2 svaru jautienos 
(round steak arba shin- 
bone) arba svarą jautienos 
ir svarą liesos veršienos. 
Supiaustykit mėsą i 1 colio 
gabaliukus.

Gilioj skauradoj ištirpy

(Tęsinys) klausė Helena susidomėju-
—Tas aišku, kaip dieną. si.

Juk tavo milionai labai pn-* —Taip, Helena
—Kotįėl taip manai?sigadytų apmokėti skolas

jos jauniausio kuiiąus \ ii-’ —Sprendžiu iš tavo el-
branamo, nuo kurio jau ke- gesio su Lady Kilburn ir 
lis sykius norėjo atsikratyti jos sunum. Jis buvo sal- 
stengdamasi surasti jam dus. Tokio elgesio nesiti- 
vietą armijoj ar karališRam kėjau iš Helenos Lyle. 
laivyne. Dabar, matyt, per-l _ . x . . . . .
mainė savo planus. Tur būt* ^el tokio padanau. 
nutarė, kad jauna moteris,
kilusi iš vidutinio sluogsnio. 
be giminių, su dideliais tur- 
tais, laikys sau už didžiau- e 
šią laimę iškeisti savo tur
tus i titulą ir vadintis Lady Nra - • • kad \ia . . . netm 
Kilburn marčia.

Jei jau esi atviras, tai buk 
atviras iki galo. Pasakyk, 

buvo netinkamo mano

Kas blogo? 
. kad yra

*’ kantis.
—Ar nemanai, kad man .

Tas, kad

—Tas jau perdaug,—su-

natonai ir 
jau pradeda

kongiesmonai valdžios parama, mokama
tuo klausimu daugiausiai stambiems far-{ smulkiai supiaustytus svo- 

įr jei žmonės meriarns, kad jų produktai.?unu^- Kaistuose riebaluo
tai ista-'butų brangus.

susirūpinti n j ....
pradės reikalauti, tai ista-'butų brangus. Valdžia far-’sę apkepkitmėsą iš visų pū
dymų leidėjai suras budą'meriams moka iš mokesčių gių> pridėkit puodelį karsto

pritiktu aukštas titulas? s>uko Helena, tikrai supyku-
—Manau, kad ne, Hele- s? Jur^ zlUfėJ° -1 « $vlė- 

na damas, matė jos surauktus
kit 4 šaukštus sviesto arbaį —Kodėl? antakius ir kentėjo neišpa-
riebalų ir pakepkit jame 3 __neturi to “kažin sakytai- Verčiau kažin ką

ko,” kas išskiria mus. vidų- iik^li’. bet tik Jl,s neužgau- 
itinius žmones, iš kilmingu- taclau »u>:tanmas vertė 
jų tarpo, kurie nuo lopšio sak>11 tle~4- Stovėjo, kaip 
buvo auklėjami visai kitaip, ,a<lalli' težinodamas,

trokštakas ,
—Taigi, sakai, kad mano 

apsiėjimas buvo r.epritin-

maisto perteklius dalinti ne'mokėtojų pinigų. Tai ko- buljono arba karsto van 
bet ir krašte'dėl negalima iš tų pačių pi-, J.ens (gaHma vartoti tomei 
•uvargusiems'mgų sušelpti vargstančius? sunką), šaukšteli drus 

Sako, kad Rusija nori kos,
v tu da-Jpirkti Amerikos sviestą. Los, 

bar nemažai maisto išdalija’Kad Rusijos žmonės badau- lauro lapelių, gerai užden- 
ligoninėm® m-ioorianrinmc1 naru inHn Rpt kit skauiadą ii surinkit mė-

tik užsieniam 
es a n t i e m s 
žmonėms.

Musu vvriausvbė
pusę šaukštelio papri- 
keletą juodų pipirų,

kaip mes. To tau 
ir nesunku pastebėti, 
tu negimei lordų rūmuose. pa-

is, oar 
kodėl 

kraštu
’ Lai-

prieglaudoms’ja nėra jokių abejonių. Bet Klt skauradą 
ir panašioms Įstaigoms. Bet pardavimas maisto Rusijos *4 pusantros valandos. \ ie 
to neužtenka.

Tenka girdėti, kad7 Ikurie biznieriai bijo, jog sijos žmonės laiko pusba

dei pardavimas maisto nusijos -
{bolševiku valdžiai butų pa-nos šeimininkės buljono al

kai rama taf valdžiai, kuri Ru-vandens pripila tiek, kad

su- 
i dil
imas

a aikanų žmonių,
avo menkų paja-^kurie tą maistą su didžiau

sia padėka suvaitotų.
Atrodo, kad ir musų va

dai pradeda tą suprasti. 
Vyriausybė jau prašė kon
gresą. kad kongresas leistų 
jai išdalinti maisto pertek
lių per tris metus už vieną 
bilieną dolerių. Bet vyriau
sybė prašo leisti tą maistą 
išgabenti i užsienius, o tuo 
tarpu apie krašte esančius 
alkanus ar pusalkanius 
žmones ji neprisimena. To- 

iš pačios visuomenės 
balsai, kad galvojant

mų. Yra paliegėlių, kurie 
kaltais gauna kokias nors 
pašalpas, bet Raitais ir iš 
niekur jokios pagalbos ne
gauna. Yra senelių, kurie 
gyvena iš senatvės pašalpų 
(assistance) ir gaudami po 
keliasdešimt dolerių per 
mėnesi negali žmoniškai 
pragyventi, jeigu neturi sa
vo sutaupų. Yra bedarbių, 
kurie išima savo bedarbių 
pašalpas per pusę metų ir 
paskui palieka be jokio 
paramos. Tokių bedarbių
Amerikoje yra nemažai.{apie maisto perteklių daliji- 
Anadien skaičiau kokiame ma negalima užmiršti nė 
tai laikraštyje, kad West čia pat krašte esančių be- 
Yirginijos anglių kasyklose dalių, kuriems maistas gali į 
jau tūkstančiai angliakasių būti labai reikalingas. Ame-| 
baigė išimti savo bedarbių likos unijos, kai kurie ?e-

plėktų ar 
džiausiąs 
Kada

dėl
kvla

kantis man?—staiga
—Iš tiesų, nežinau iš ko klausė Helena, 

daugiau stebėtis, ar iš tavo —Taip yra ir negaliu at- 
mandagumo, ar iš pastabu- šaukti to, ką pasakiau. No- 
mo,—atsakė kiek nemalo- rėjai, kad bučiau atviras, 
niai užgauta panelė Lyle. Helena, ir išpildžiau tavo 

—Žinau, kad mano žo- norą. Negalėjau kitaip pa- 
džiai nėra labai mandagus, daryt, nors man tas ir labai 

tiek, kad mėsa nepridegtų/—atsakė Jurgis,—bet jie skaudu.
Baigiant susti. maždaug-j'*'a teisingi. Gaila, kad ne- —Užgavau tamstą,—tarė
pusvalandis prieš nuimant{mo'<u aiškiau išsireikšti, bet pO valandėlės.—Matau, kad 

nuo ugnies, galima’ manau, kad tamsta mane perilgai čia užtrukau.

apsemtų mėsą, o kitos tik
s(džius jau 37-tus metus. Be 

‘rinką to. remti mokesčių mokėto- 
biz-’jų pinigais tą valdžią, kuri 
yra dabar yra didžiausias 

juokingas. Rinka maistui Amerikos priešas, butų vi-
čia jau senai “sugadinta” sai neprotingas reikalą

maisto dalijimas 
krašto viduje 
sugadinti.” Bet toks 
aitriu baukštinimasis

gan
vargšam

mėsą

AIŠKINASI SU IMIGRACIJOS PAREIGŪNAIS

Angeles miesto gyventojas Jack ( risci ir jo japonė 
moteris turi nemalonumu su imigracijos Įstatymais ir 
valdininkais, žmona gavo įsakymą apleisti Ameriką iki 
kovo 11 d., nes ji pirmą kartą ištekėjusi už amerikiečio 
vien su tikslu gauti Amerikos pilietybę, o paskui ištekėjo 
už savo dabartinio vyro, susilaukė su juo dviejų vaikučių 
ir gal turės apleisti šį kraštą. Visa šeima mano, kad jie 
turės vykti Į Formozą gyventi.

RYTO SAULEI
Sveika buk. ryto saule malonioji.
Tu tyro džiaugsmo motina skaisti.
Šviesias padangių grožybes nešioji 
Ir juodai žemei spindulius siunti.
Tau kelia kalnai kaiunas liepsnotas,
Tau meldžias girios šlamesiais rimties. 
Kiekvienas ryto augalas rasotas 
Tau savo žiedą pabučiuot išties.
Ir aš. kaip kalinys iš drėgno urvo.
Į aukštybes dvasia besistiebiąs,
Nukratęs dulkes juodo žemės purvo,
Per naktį laukiau patekant tavęs.
Sveika buk, saule, gyvasties nešėja,
Kad vėl mane pakilus bučiavai.
Kad vėl per nakt urve tingiai gludėję,
Arų sparnai išsitiesė laisvai.
Ir štai einu toliau, tavim apsvaigęs,
Per kalnus, slėnius laisvas kalinys.
Jau išpirkimo aukos baigias, baigias—
Ir naujas rytas žemę atmainys.

PUTINAS.

Patarimas Mrs. J. O.'kuri? panašus Į ji kaip du
______ {vandens lašai, nors neturi

Perskaičiau “Keleivyje”)paties kraujo.
jūsų gyvenimo istoriją, kuri Taigi, negalite

supratai. Tą sakydamas, nusilenkė
—Taip, suprantu, ir jei žengė prie durų, bet Hu

tas tiesa, tai stebiuosi, ko- iena ji sustabdė, 
dėl Lady Kilburn norėtų —Ne, palauk dar, pra
tinėti mane savo marčia, šau.
Juk ji visvien turėtų mane Jurgis sustojo, kaip stul- 
nuolat salia savęs kęsti. pas. Helena vis dar buvo 

—Taigi, kad ne !—atsakė susijaudinusi, bet mokėjo 
jai Jurgis.—Nė nesvajok save valdyti.
.apie tai. Žiemą, kai visa —Taip—tarė ji po kiek

„ . ...... Įjų šeima linksminasi Lon- laiko prisiveilusi,—tai, ką
Texo praleisti linksmas done> tave nusiųs į kokįą paSakei, buvo 

Kalėdas pas ponią Ievą'nors tolimą pili. kur bai-
Bennet, jos gražiame bute'

pridėti 6 mažas bulves, bet 
bulvės sugeria padažą, o 
padažas yra skaniausia gu- 
liašo dalis.

Duoti stalan su virtais 
makaronais, ryžiais ir dar
žovėm.

MALONIOS KALĖDŲ VAIŠĖS

Norstiesa.
nemaloni, bet tiesa.

cennet jos gražiame outejsiausiai nuobodžiausi, o tuo .Ji vėl nutilo ir susimas- 
Rockvvell gatvėje, Chicago-(tarpu iordas Eduardas, ta- čiusi sėdėjo sofos kampe. 

Kalėdos—seimos švente,je. naieuos seimos švente,|V0 vyras vakarus praleis Matydama, kad Jurgis vis 
todėl suvažiavo dukterys nj^jy^ę Vasarą ‘ 
žentai. Suvažiavo ratuoti,’Kacl kai 
kaip bitelės su
Ponia Bennet.

iikrai panaši į apysaką, bet 
neabejoju, kad taip buvo, 
kaip rašote. Suprantu jūsų 
susirūpinimą ir keblią pa
dėtį. Svetimam žmogui yra 
lengva duoti patarimus, nes 
jis žiuri šalčiau ir nesijau
dindamas, todėl manau, 
kad ir mano patarimas 
jums gal ką padės.

Aš manau, kad jus pir
miausia turite pasitikrinti, 
a: dukters pasirinktas vyras 
tikrai yra jūsų sūnūs. Jis 
pats gali jums pasakyti, 
kas buvo jo tėvas ir moti
na. Negalima atsidėti ant 
pavardės ir veido panašu 
mo, nes pasitaiko daugybė 
žmonių su ta pačia pavar
de, kurie visai ne giminės. 
Kas dėl panašumo, tai at
rodo, kad kiekvienas žmo-

būti tikra
vien iš pamatymo, kad tai 
jūsų sūnūs. Jeigu surastu- 
mėt, kad tai tikrai jūsų sū
nūs, tuomet manau, kad 
reikėtų pasakyti, kad tai jos 
brolis, ir nelaukti ilgai, kad 
paskui nebūtų pervėlv..

Jus sakote, kad tik mirtis 
išris visas klaidas, bet pati 
gerai žinai, kad mirusieji 
nekalba ir savo klaidų ne- 
atitaiso. Kalbėti reikia tol, 
kol dar gyvas. Jeigu jūsų 
vaikai apsivestų ir paskui 
sužinotų tikrą giminystę, 
patirtų, kad jus viską ži
nojote, tik nieko nesakėte,

dovanomis. 
sako, kad 

Kalėdų Dėdukas per kami
ną atnešė net visą stalą su 
4 kėdėmis dovanų, bet man 
ne visai aišku buvo. kaip jis 
galėjo tokią dovaną pro ka
miną Įvilkti.

Ponia Bennet yra veikli 
risuomenininkė, ji priklau
so prie visos eilės organiza
cijų, dirba Raudonajam 
Kr yžiui, dainuoja Suvalkie
čių Chore, skaito pažangią
ją spaudą “Naujienas” ir 

Keleivi.” Malonu, kad tu
rime tokių veiklių darbuo
tojų, kurios ir pačios veikia
ir musų spaudą remia.

Aš nuo savęs tariu poniai 
Bennet širdingą padėką už 
malonias vaišes per šventes. 
Turėjau labai malonias 
šventes, kurių ilgai neuž
miršiu. Ten Buvęs.

_ įseis taip, dar stovi, parodė jam ranka 
visi išvažiuos vasa- vietą šalia savęs, 

roti, tave pakvies kaimo —Sėsk. Jurgi, ir nema- 
pastorius pas save pietų, nyk, kad pykstu už tavo at- 
Taigi, aukštuomenėj visai virumą. Užsitarnavau ta- 
neteks pasimaišyti. vo pamokymo ir esu tau už

—Tavo žodžiai yra skau- tai dėkinga, 
dus ir užgaunanti! Bet —Helena, — tarė nuže- 
kodėl man tą visą sakai?— mintai Jurgis.—jei tu žino
vei paklausė Helena. tum, kiek man kainavo pa-

—Dėl to, kad tai yra tei- sakyti tau teisybę, tikrai su 
sybė. Be to, norėčiau iš- mielu noru man atleistum, 
gelbėti tave nuo tokios “lai- —Helena, jau visai nuri
męs. kuri su laiku tau at- muši. kalbėjo toliau: 
neštų tik ašaras ir nusimini- (Bus daugiau)
mą. -----------------------------------

Tai manai, kad pavo- Retnkit biznierių*, kurie 
jus yra toks didelis?—pa- »lrelbia»i “Keleivrie.”

1-----—

Kur Gauti Pirštinių?
Komunistų spaudoj tokį 

klausimą kelia šiaulietis 
Raudonis. Jis jau penktas 
mėnuo ieškąs Šiauliuose 
nusipirkti pirštines, bet vis 
negaunąs. Kai jis kreipę
sis į Įstaigą, kuri visą įei

tai jie jus kaltintų jau mi- kalą gerai žinanti, tai gavęs 
kad ir kituose 

miestuose esanti panaši pa
dėtis, bet ji nuramino pa
tardama palaukti, kol pirš-

rusią, nes atsirastų kita di- atsakymą, 
dėlė ir neišrišama klaida, 
kuri graužtų jų gyvenimą.

Todėl aš patariu jums 
viską pasakyti, ir matysit,

gus gali rasti antrininką, kaip akmuo nukris jum nuo'likų
tinių atvešią iš kitų respub- 

h;

Geros Knygos Visada Reikalingos
BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa

ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
Girdvaini ................................................... 2.50

LIETUVOS ISTORIJA. Par. V. Daugirdaitė-
Sruogienė .................................................  3.00

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu

veikalas ...................................................... 3.00
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Cicėno 

knyga apie Vilnių ir Vilniaus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu ...........................  $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu: 

KELEIVIS
636 Ea«t Broadway So. Boston, Mass.
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J Iš Plataus Pasaulio
visiškai nuogi ir kalbėti' 
apie taiką. Jie greit susi
kalbėtu. Bent taip mano 
švenciausieji Indijos žmo
nės. (Kalnuose baisiai šal
ta, tai nuogi didieji turėtų 
greit susikalbėti, arba nu
šaltų.—Red.)

1 Jei "didiesiems” nepatin-

MOROKO “VALDOVAS”
Fašistinė Ispanija savo valdomoj Moroko dalyje,

šiaurinėje Afrikoje, sukvietė 430 arabų “vadų” ir tie , . .
nutarė, kad jie nepripažįsta naujojo Moroko sultono, ku- .?a, ^irna a^ a?. *tl .*} nai’

. t. ‘ . / - - . • r. Ilndi’os šventuoliai siūlo iriii prancūzai pernai Įkėlė į sostą į vietą nuverstojo Ben , . J , ... R
■ioussef. Ispanijos Franko tikisi padrumst. vandeni nalįs la£t įm. Indijo5! 
arabų kraštuose neva užsistodamas už pavarytąjį sul- žmonfe degina numi.
toną- lėlius. Ten “didieji” turė

tų irgi nuogi posėdžiauti ir 
kalbėtis apie taiką. Ten 
jiems, girdi, irgi sektųsi

Luce, pereitą savaitę ilsėjosi Sicilijoj ir ten jai geriau-'tainą padaryti.Į *•« Ii rf yi i «2i įi i cšiame viešbutyje buvo paskirti kambariai, kuriuos vieš- . -ld-a

PONIAI LUCE SEKASI
Amerikos ambasadorė Italijai, Mrs. Clare Boothe

būtis yra pakrikštijęs **Trumuno butu.” Kiek seniau ji
Indijos 

’šventkii vadina: Malenko-
ivą, Churchillį, EisenhovverĮbuvo pakviesta atidaryti Franklin Delano Roosevelt var-^.-Į.^* Mao f’^e-tungą In

do prieglaudą. Mrs. Luce yra karšta republikonė. dįjos ‘^misterių pinninin-
viNAi rpriynp----------------- ikas Nehru turėtų didie‘
KINAI BERLYNE Įsiems pirmininkauti, bet ir

Dvylikos asmenų kinų delegacija atvyko i Berlyną, jis turėtų posėdžius vesti 
Matomai, Maskva pasikvietė tuos kinus, kaipo liudinin- visai nuogas.
kus Berlyne prasidedančių derybų tarp didžiųjų valsty
bių. Spėjama, kad Maskva reikalaus sušaukti penkių 
didžiųjų vadų pasimatymą ir reikalaus įtraukti komunis
tinę Kiniją Į didžiųjų pasitarimus.

JIE KOPIA I ACONCAGUA

Prancūzai alpinistai (kalnu laipiotojai) Mr. ir Mrs. Rene 
Farlet su savo penkiais bendradarbiais pradėjo kopti Į 
aukščiausią Amerikos kalną Aconcagua. Argentinoje.

i priešingai — kaišėsi labai 
į s t r o p i a i demokratinėm 
P '

'kitiems paskaityti demokra
tijos pamokas. Bet, sako
ma, via visvien išlenda iš 
maišo, kaip ją beslėpsi.

Štai, mes, montreaiieėiai, 
viešai buvome pakviesti 
sausio 9 d. ateiti pasimelsti' 
už Smetoną jo 10 metų mir- 

jties sukakties proga. Kvie
simą pasirašė ne kas kitas,

Reikia Darbininko
Ieškau darbininko dirbti ukvje.

1 plunksnom, net išdrįsdavo
rūmas su visais patogumais. I);l 
atlyginimo susitarsime. Kreiptis

M. Stasun,
R. D. 4, Cortland. N. Y.

BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (9)

Pasaulio Pabaiga
P1K.UONĖ KRISTI S

(Tęsinys)
Pareiškimas “pirmonė Kristus.”

, _ . . _ - nurodo į Kristaus kūno narius, kaipO Kaip tik Lietuvių tautine yra aiškiai parodyta 1 Korintie-
Sąjunga. Aha, ačiū labai,|Ė^J k̂į;nou’n^uS IvįntajLme
dabar Žinosime, kad išvai- tašoma kaip apie “bendratč- , . . , i . • -• į Vainius jo tūkstantmetinėje Kara-kius seimą, valdyti pačiam lystėje. Jie bus “karaliai ir kuni-
vipnam npt 9 mptn« n no sai” 8U j“0- Jie yra atP‘rkti Kri*-\ lenam nei » rnetUb, P° taus krauju iš visų giminių, tautų
to dar penkis metus vienbr kalbu, šitie seka Jėzaus pe.lv-

. Imis ir eina pasiaukojimo keliu. JieSU tautininkų seimu, esama miršta SU juo, norėdami gyventi su 
‘.geros demokratijos ir už jo,gSįtųJiekJ^iisusįu*>’j^d 
I vėlę galima giedoti “Rože 5:1S.> Šitie yra atpirkimo progta-
Caria chram, O likuciamsi Be šitų Kristaus kūno narių bus
rvarciVi-iVštrins i TsntinP kittĮ. atperkančio kraujo vaisių.

i raskui, jo ciabuvimo metu (eia
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tl 
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SVEČIAS IŠ TURKIJOS
Turkijos prezidentas Bayar su savo žmona atvyksta 

i Ameriką pasisvečiuoti ir pasitarti su Amerikos vadais 
dėl bendrųjų gynimosi ir kitų reikalų. Spėjama, kad 
turkų prezidentas aptars su Amerikos vadais ir Turkijos 
ūkio stiprinimo klausimą. Turkija yra stipriausias Ame
rikos sąjungininkas Viduriniuose Rytuose.

KOPIA Į ACONCAGUA
Septyni prancūzai alpinistai (kalnų laipiotojai) pra

dėjo kopti į aukščiausią pietinės Amerikos kalną Acon 
cagua, kurio aukštumas siekia 23,081 pėdos. Kalnas 
yra Argentinoje prie Čili pasienio Andų kalnų grandi
nėje ir labai sunkiai Įkopiamas. Jis jau yra nemažai 
kopėjų aukų pareikalavęs.

KARO KRIMINALISTAS?
Prancūzijoj 8 metus buvo kalinamas buvęs per karą 

vokiečių nacių paskirtas Strasgburgo miesto burmistras 
(majoras) Dr. Robert Ernst. Tik paleidus jį iš kalėjimo 
prancūzai ji vėl suėmė ir žada teisti kaip karo krimina
listą (kalėjo jis už šalies išdavystę, nes yra Prancūzijos 
pilietis). Vokietijoj labai daug triukšmo dėl Ernst arešto.

Nežinia, ar toks planas 
pasaulio taikai gelbėti bu
tų sėkmingas, bet atrodo, 
kad jis visai nėra blogesnis, 
kaip dabar didžiųjų prakti 
kuojamas susitikimas Ber
lyno mieste, pakaitomis va
karinėj ir rytinėj to miesto 
dalyje. Dabar didieji po
sėdžiauja apsirengę, šiltuo
se butuose, bet vikis susi
tarti ir “taiką išgelbėti 
yra tokios pat, kaip susiti
kus ant Benares degančių 
laiptų, arba Himalajų spei
guotose aukštybėse.

*
Mano vienas pažįstamas 

per karą šaltoje, hitlerinin
kų plėšiamoje ir išteriotoje 
Europoje turėjo irgi planą 
taikai užtikrinti. Jis sakė, 
kad reikia “didžiuosius”— 
Staliną, Rooseveltą, Hitlerį, 
Churchilli ir Mussolini—

SAKO, VALDININKAI Į 
NESUPRANTA JUOKO

Farmington, New Hamp- 
shire, ”Shriners” organi
zacijos skyrius pasiuntė 
juokais į Baltąjį Namą te
legramą ir pasiūlė valdžiai 
duoti savo klubą atominių 
ginklų atsargai laikyti, bet 
už tą malonę prašė išsprog-i 
dinti vieną atominę bombą 
artimiausiame organizaci
jos piknike.

TORONTO, ONT.

Užsimušė Moteris

Pernai gruodžio 31 d. va 
kare Stefanija Talakauskie- 
nė nuėjo pas kaimynus pa 
sisvečiuoti. Kaž kokiu rei
kalu ji turėjo lipti į rusi, 
kurio laiptai buvo aukšti ir

persikrikštijus į Tautinę^!
Sąjunga-- lošti nekaltų de- vartotasai 'Graikų žodis parotisią.

1 , . , i-i- (reiškia čiabuvimą), visa žmonijamOKVatų, sventutelių gyVO-įturės progos įsigyti gyvenimų. Pa-
nima ir Dieve pink neuž- Kristaus bažnyčia dalyvaus su■ gnin, jieuz. ju0 dvasiBįame atlyginime, kiti gi. 
siminkite apie praeiti, nes kurie pasidarys Kristaus jo tnks-

. , t , -» 1 • (tantmetinėje Karalystėie, bus at-tai butų nebe ant užkulnio Įsteigti į žemiška gyvenimų. Tą pa-
Tnvnimj4< f) “tuntus vienv- t"odo 1 Korintiečianis l-’>:24, 25, nes minimas, o , lautik vieny mes turiine užlikl.įnirnj.. kad
bėS ardvmaS, ’ ar tiesiog-- Į Kristaus karaliavimas pasiliks iki
, ,. . „j Itol, kol jis nebus pavergęs sau vi-Doisevizmas. Įsas žemiškas valdžias ir vyresny-

S Aukštaitis. P>es *r kurios priešinasi Die-
Įvui. pagaliau gi pati mirtis bus su-

■ ■ ■ ■ ■ — ---- ---------- Įnaikinta.
* Sukilimas prieš dievišką valia 

NELAUK PARAGINIMO vyko žemėje, dėlto ir mirtis—su-
1 kilimo sekinė—atėjo ant žemės. 
(Tai žemė yra ta vieta, kurioje’ mnraneiame dc&itvtn-* nlai**as Pr‘e* dievišką valią turės Mes pranešame sKauyio buti numaHintai, ir kur rairtis.

jams, kada jų prenumerata 'nuodėmės alga, turės būti sunai- 
r-i , • . . i . j kinta. Nežiūrint to, kad tie, kuriei labai status. Lipdama pa-: baigiasi, bet mums daug dalyvaus su Kristumi šiame gar-

spruko, apsivertė galva že- laiko ir išlaidų butų «rtau-įįįj^
pyta, jei mielieji skaityto- jų karaliavimas -a Viešpačiu bus
. . | i . w. (ant žemės, nes jo karaliavimo tiks-_ _ jai nelauktų pranešimo, ias yra atsteigti žemėje dievišką va-

trupino galvos kiaušą. Tuo-jkad jau laikas mokėti. To-?^-*^į^ž^o’0atlypinimas> ir
dcl prašome prenumeratą’ abelnai visos žmonijos atsteifrim&s 

;; rj gyvenimą, nagai Šventojo Rašto 
■ aiškinima. reiškia, kad nekurie tu- 

padaryta galvos operacija,! mo. _ Į™ -^£Lsta^ikitJi»kinŽe,S

myn ir krisdama ant ce
mentinių rūsio grindų, su

Greit atėjo atsakymas iš jau buvo nuvežta į General'
_ . . .. *tt -.ii . , - . , ■ ... iij •• -•• H gyvenimą, nagai šventojo rBaltojo Namo, kad paauly- Hospital, kur skubiai buvo.pratęsti nelaukdami }speji- taiškinima. reiškia, kad nekurie 
mas pasiųstas, kur jis pri-

bet po 2 dienų, sąmonės ne-klauso, o po kiek laiko Ato
minės Energijos Komisija atgavus, mirė. 
parašė rimtą laišką, kad jai
sandėliu bomboms netruks-

Visuomet prašome Žyme- pažadėjimai, kurie liečia mirties su- 
. , . . . 'naikinima. įvyks tik do bažnyčiosii aarese zoną, jei gyvenate išaukštinimo su Kristumi.—^r. i 

Stefanija Kalakauskienė .^niame mieile. 'X U-
i Kanada atvyko nrieš 5!kanka> Pavyzdžiui, raiytil

T 1_____ 1_____j. lYiiKaiausKas.
šome būtinai aiškiai para-
syti ir senąjį ir naująjį ad
resą.
“Keleivio” Administracija.

RAMUNES

Iii
• Zl

Siūlo Planą tiek jie yra išsivadavę
T "b ' T'ZJ'b ’ /' visokių zemisKų pagun 1 ai Kai UZtlKnnil geidulių, gobšumo ir

Indijoj yra šventų žmo-
panašių nuodėmių.

Tie tai šventu švenčiau-
nių sekta. Tos sektos, va- sjejį Indijos žmonės ir pa
einamos Naga Sadhu?, 
žmonės skaitosi švenčiau-
sieji todėl, kad jie savyje' 
užslopina visokius geidulius 
ir net vaikščioja visai nuo-

darė pasiūlymą, kad “ketu
ri didieji” susirinktų Hima 
lajų aukštuose kalnuose 
tartis apie taiką. Didieji 
turėtų kalnuose posėdžiauti

Z

Ar Žinote

suvalyti i jo butą (kuris 
žiemą buvo nekūrenamas) 
ir laikyti juos ten uždarius, 
kad jie galėtų vesti “dery 
bas.” Maisto didiesiems jis 
siūlė duoti tokį pat, kokį 
jis gauna—makaronų (iš
vandens ir miltų) ir retkar 
čiais duonos gabaliuką. Jis 
sakydavo, kad po tokios 
dietos ir nešildomame bute 
“didieji” būtinai padalytų 
taiką ir užmirštų kariauti 

Bostoniskis.

Vis Daugiau Atėjūnų
I ' Lietuvą vis daugiau 

siunčiama įvairių “specia
listų” iš Rusijos gilumos, 
čia jie mielai važiuoja, nes 
vis dar Lietuvoj geriau gy
venti.

BUVO PAVOGTASase

Žinios iš Kanados
MONTREAL, QUE.(Atkelta iš 3 pusi.) 

košės priviręs. -Jų pačių 
“Drauge” paskelbtą gražią 
apyskaitą sumaišė su- žeme,
nes numislijo, nurašė, kad kūmo keldavo, kas yra tav ir koji; gėlimą bei 

, Valaiti, išvadintas lietu- Lietuvių tautine Sąjun- vargi, dieglius. Jeigu jus bran- 
ga,” kuri iš tolo neišsiduo-
davo tęsianti smetoninių 
“tautininkų” kontinuitetą

Neri Melstis Už Smetoną
Iki šiol daug kam neaiš-

NEMOKAMAI
Pamėginkite visi tie kurie kenčia, 

te šiuos skausmus: REUMAT1SKLS,

tu

Mes gavome didelį 
siuntinį šviežių 
muniu žiedų iš Hun- 
garijos, ir dabar visi 
turi progos įsigyti 
Ramunių. Hungarijos 
Ramunės yra taip pat 
geros, kaip ir Lietu
vos; jos taip pat 
kvepia medum, turi 
malonų skonį ir jų

ginate savo sveikatą, tai tuojau at- arbata yra sveikas ga™lus ?er 
siųskite savo vardą, pavardę ir ad- Ramunes yra geros . 
resą diauge su šiuo skelbimu, ir ne
mokamai gausite naujai pagerintos

vybės kenkėju, nuadvoka- 
tintas, nulaipsniuotas, Į dur
nių ligoninę nukištas, tu,
kuris pakėlei balsą prieš jė-j(nes voldemariniaį tauti- ^fKeVn^gSrnkrnTumš

Deksnio Galingos Mosties. Pavar-

ir jei dar šiandien ninkai susimetė i “Lietuvos 
. - TT — Atgimimo Sąjūdi”), bet

Ką iki šiol davė republikonų administracija 
Amerikos žmonėms?

Kokios rūšies visuomenininkas yra Dr. Pijus 
Grigaitis?

Kas butų darytina su “kolchozais” išlaisvintoj 
Lietuvoj ?

Ar daug paskiausių ateivių mano grįžti i Lietu
vą išvijus iš ten okupantus?

Kokius sau stato uždavinius Anglijos Darbo 
Partija dabartiniu momentu?

Iš kur ir kaip atsirado “lietuviškas auksas,” kurį 
vadiname gintam?

Kas buvo dabar jau mirę Stasys Garbačauskas 
ir Mykolas Žvingilas?

Ką veikia kongresmono Kersteno vadovaujama 
komisija Pabaltijo okupacijai ištirti?

Šituos ir daugybę kitų klausimų labai rūpestin
gai gvildena tik ką išėjęs iš spaudos žurnalo 
“Darbas” paskiausias numeris. Kaina 25 centai 
kopija, metinė prenumerata SI. Jau septyni me
tai kaip tą žurnalą leidžia Lietuvių Darbininkų 
Draugija. “Darbas” yra didelio formato, 32 
puslapių, įrištas į gražius viršelius. Užsakymus 
su pinigais siųskite:
N. Jonuika, 15 Cotton St., Roslindale, Mass.

g? •
neištremtas iš Hamiltono, o 
leidžiama po bažnyčia 
(bendruomenės salėje) par
davinėti “Tėviškės Žibu-(
rius,” kur rašo, kad tu ne-; J?ra.s ir ®na Vseiiai paieško savo , . , .. ,(pusbrolio Alfonso Zujo (Bėrio), ku-

USęS keturių ’ didžių-,ris 194S metais išvažiavo iš Vokieti- 
ir gyvena Škotijoje. Jis 

žinantieji atsiliepkite a«l- 
(4)

J. Ūselis,
368 W. 4th St.,

So. Boston 27. Mass., U.S.A.

PAIEŠKOJIMAI

likusią. Bet mes žinome; tuksta.i- 
čiaais padėjo, padės ir jums. Užtik
riname pasekmes! (7-4,

I>EK EVS PROIM'CTS 
P. O. Box

Newark I. N. J.

tams (kidneys), arba jeigu' esi nu
vargęs ar sušalęs, tai gerk Ramu
nių arbata, o kada esi piktas ar nu
siminęs. tai irgi gerk Ramunių ar
batą. Prisiųskit mums $2.50, o mea 
atsiųsime visą svarą Ramunių. | 
Kanadą $2.75.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

Leonard Moskovitz linksmai 
šypsosi išgelbėtas iš žmogva- 
Riu. kurie jį buvo padavę San 
Francisco mieste ir reikalavo 
išperkamųjų 500,000 dolerių. 
Turtuolis realesteitininkas 
išbuvo žmogvagiii “globoj” 
61 valandas ir buvo policijos 
paliuosuotas. Grobikai suimti.

atsiklausęs keturių “didžių ..........
jų” išlaikei prie TorontojgfJ 
Universiteto teisės magistro resu 
laipsniui reikalingus egza
minus, yra didžiausias ste
buklas,, kad yra tau vietos 
šioje ašarų pakalnėje.

Paieškau Rūtos Rabinskaitčs 
(Ruth Babin), po vyru pavardės ne
žinau. Ji ir jos motina Ona Rai- 
bikiutė prieš daug metų gyveno

Taigi tu toks akiplėša'Br.,,oklyfn- x\v-sta?? ..Jos.pa: ° 1 ieško teta Suzana Narkevieiene :smusų tarpe ... ir tu drįsti 
skelbti savo balsą prieš to
ną didelę jėgą. tiek pečių 
ją remiančią Įvairių perso- 
nų ir visokių tautybių gim
nazijas baigusių Kaune. Tai 
tu, Valaiti, kaltas, kaltas.
Ir kas tau, akiplėša, įkvėpė| 
tokios velniškos drąsos, kad 
eini pirmyn taip spirdamas, 
kad net keturi “didieji”
(kol į apyskaitą nepagundė 
velnias tave žvilgterėti, bu
vę tavo bendradarbiai) taip 
susirūstino ir net šauniausi
sekretorių šaukėsi. Ir visi parduodu i k>
aiškino, ir visi diktavo, ir J Parduodu ūki netoli savo namų. 
visi dėjo savo šaurius para-|Gera žcmė- ’25r,aži?Xe‘;11 
šus, kaip tie Kudirkos Kru-
glodurovai zemskių laikais.

Argentinos. Žinantieji Rūtą Babin- 
skaitę praneškite man adresu:

Mrs. A. Basanavičienė,
1224 Mt. Vernon St., 
Philadelphia 23, Pa.

Paieškau Mr. Yoniko (ar Jonikio). 
Vardo nežinau. Atsiliepkit adresu: 

Mrs. Anna Arlauski,
230 W. 6th St..

Spring Valley. Iii.
(4)

Aš Boleslava< Astaševįčius, kitaip 
Ben Stark. paieškau savo pusseserių 
Sofijos ir Birutės Banes, kurios ilgą 
:aika gyveno Chicagoj ir buvo mu
sės. Atsiliepkit adresu: (5»

Bol. Astaševičius arba 
R-n Stark,

521—llth Avė. N.,
Seattle 2. Wash.

R. D. 4, Cortland, N. Y.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angližkas ir Angliikai-Lietuviška*

Nauja laida. Kaina $14.00. Lietuvių Kalbos Gra
matika. Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pini

gus siųsti kartu su užsakymu.
DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

“Keleivyje” naudinga yra 
daryti visokius biznio skel
bimus ir pajieikojunus.

Tylėtum, butum užgirtas, 
užmaldintas (argi pas mus 
nėra tokių, kurie vėl kris 
ant kelių už tave?) ir vai
šėms galo nebūtų.

Račas.

Greita Pagalba
Ar jūsų kojos dega. niežti, skau 

da ? Vartok ZAT.B ir vėl šypsokis. 
Tain pat gelbsti suminkštinti s.aus- 
pusles ikorous) ir nuospaudas. Sep
tynios aktingos vaistų dalys suteikia 
greitą pagalbą. Pritiiuk $1 (C.O.D. 
resiunėiam). Pasiuntimą apmokam. 
Rridgeport Drug Co„ Dept. S. 461 
Gregory St., Rridgeport, Conn.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už graž.ią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINiKAS
207 Wwt 30tb Street, New York 1, N. Y.

f
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RUOŠIAMASI MINĖTI (VYRŲ CHORAS
VASARIO ŠEŠIOLIKTĄ1 DAINAVO VETERANAMS

ALT Bostono skyrius, ad
vokato John J. Grigaliaus

Sausio 18 d. Bostono Lie
tuviu Yvru Choras dainavo

LIETUVAI REMTI
DRAUGUOS SEIMAS

| GAUSUS, TURININGAS 
LDD SUSIRINKIMAS

AR NEPAMIRŠOTE (vabzdžiai nėra visai isnai-j LIETUVIŲ MELODIJOS« • • m mm « • • r* ▼ i it x • • I m r a ■ A urs AVALANDA

Populiariiko* Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 12 vai. iš stoties WH1L, 
1430 klc.

Biznio reikalais kreiptis:
409 W. Broadway, So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

UŽSIREGISTRUOTI kinami? Juk dabar stipriu 
chemikalų netrūksta. Ne
trūksta, tiesa, bet ir vabz
džiai nenori, kad juos žmo
gus imtų ir išnaikintų. Pa

mušų pažįstama

Visi, kurie neturi Ameri-Šis seimas šaukiamas va-{ Sausio 24 d. Piliečių Klu 
sario 7 d., 12 vai., Sanda-'bo salėj įvyko Lietuvių Dar-'kos pilietybės, turi iki sau- 
ros svetainėj, 124 F Street,! bininkų Draugijos 21 kuo-jsio 31 d. paduoti nustatytos 
So. Bostone. Ipos narių susirinkimas, šį formos pareiškimą, kuris vyzdžiui,

vadovaujamas. atsidėjęs! Amerikos veteranų ligoni- 
ruošiasi iškilmingai ir turi-nė j (Jamaica Plain). 
ningai minėti Lietuves ne-j -Jis ten buvo 
priklausomybės paskelbimo So. Bostono S. Dariaus po£ 
sukaktį. Šiemet minėjimas to adjutanto J. Romano rū
bus sekmadieni, vasario 14 pėsčiu. Prieš koncertą Ro- 

veteranus'

šiuo kviečiu visus skyrius kartą susirinko tikrai gau-gaunamas pašte ir užpildy 
ir pavienius geros valios sus narių būrys, ir malonu tas atiduodamas paštui, 
lietuvius seime ko gausiaupažvmėti, kad jame pareis- . ~ ~ .. .~ „ ,.

dalyvauti. kė noro įstoti nariais net 4'. Gaškienės tautinių šokių
I šokėjai vėl dalyvaus televi- 

Diena dar nenusta-Musų draugija jau ilgus asmenys. j
metus sielojasi Lietuvos Valdyba davė savo veik- Z1J°LJ lyta, bet numatoma apiereikalais ir juos kaip išma- los apyskaitą. Praeitais j vasario 16 d.

namų musėlė per kelis me
tus mirė milionais nuo DDT 
vaistų.'o dabar jau kelinti 
metai “užsiožiavo” ir nebe- 
nyksta. Kodėl taip? Nagi, 
musėlių tarpe atsirado at
sparesnių DDT vaistams, iš 
tų atsparesnių gimė dar at

d., 1:30 vai. popiet, South manas sveikino
Bostono High Schooi. choro vardu, išreikšdamas

pakviestas;nvdama remia. Ji tą darbą metais turėta du parengi-
;nori ir toliau tęsti. ’mai, įvyko 6 visuotini narių

Draugijos piiTnininkas susirinkimai, aukota BALE,’
J. Arlauskas. Lietuviu Tarvbai, net 10 .. , T 7. . • inuo -------........ ............

atstovu dalvvavo draugijos’ . 1 e. u ' ^ nės turi išgalvoti ką nors® klubo valdybai, namams ir-TMD Susirinkimas

Padėka
sparesnė veislė ir dabar mu- • 
sėlės prie DDT priprato ir 
nuo jo nebenvksta. Žmo-

mi. b. pilka
Ofiso V a Landos: aao 1 Ik* • 

tr aao T UJ 1

546 BROADVVAY 
»O. BOSTON, MASS. 

Talafunaa: SOUth Boatos UJO

Pagrindiniu kalbėtoju pa-'jiems padėką už jų nuopel 
kviestas iš Chicagos vysk.mus šio krašt laisvės isc-au 
Brizgys. Programos meni-lgojimui.
nei daliai išpildyti pakvies- Po koncerto ligoninės di-

Tėvynės

I visuotiname suvažiavime Puuo '“"“"“‘‘j kita, jei nori musėles vėi
:\ew York,, o taip pat kuo- ;lrau«anK esame de- ;|ulkaIS najkintj 0 DDT

1-— Už tokias puikias sidai.ž nsužtenkamai aip.Mylėtoju Drau- pa buvo atstovauta ir Lie- ,r mums suruoštas įsleistuves.’

tas muz. Gaidelio vadovau
jamas vyrų choras ir muz. 
Kačinsko vadovaujamas 
bažnytinis choras. Be to 
pakviestos studentų vaidin
tojų ir p. Ivaškienės tauti
nių šokių grupės.

Pakviestas minėjime da
lyvauti ir gubernatorius 
Herter, kuris pažadėjo ta 
proga išleisti atatinkamą 
proklamaciją.

Bostoniečiai lietuviai yra 
raginami iš anksto taip sa
vo reikalus sutvarkyti, kad 
visi galėtų minėjime daly
vauti ir ko didesne auka pa
remti Lietuvos laisvinimo 
darbą.

Lietuvaitė Nepriklausomųjų 
Artistų Parodoje Bostone

rektorius šiltais žodžiais dė
kojo chorui už puikiai 
dainuotas lietuviškas 
amerikoniškas dainas.

gijos metinis susirinkimas tuvių Kongrese Chicagoje. 
šaukiamas sausio 29 dieną! šiems metams išrinkta 
(penktadienį), 7 vai. va-{valdybon: pirm. J. V. Stil-

Ačiu labai ir už dovanas.
Leonas ir Ona Stasiuliai

• rus vaistas prieš tą maziu- 
. [ką vabzdį. Kova tarp žmo-

pa-!karo, p. Chapiiko bute, 788 senas, seki/N. Jonuška. fin?
ir'E. Broadway, So. Bostone, sekr. V. Jackūnas, ižd. M.

(Dienotvarkėj valdybos rin-^tarzdienė. 
Choro pasirodymas ame-’kimai ir kita. Nariam bus 

rikiečių visuomenėje yra dalinamos knygos.v * • T r • -r* . itikrai sveikintinas.

3OSTONO AUKOS 
LIETUVOS LAISVINIMUI1

Iš Amerikos Lietuvių Ta
rybos atsiųstos apyskaitos 
matyti, kad Chicagoj vyku
sio Lietuvių Kongreso pro- pakrašty: 
ga aukojo šios Bostono or
ganizacijos: Piliečių Drau
gija $200, Sandaros Moterų

Kviečiame atvykti narius 
ir prijaučiančius.

TMD Valdyba. 

Skautu Vyčių Sąskrydis

JAV' pinuos srities skau
tų vyčių skyrius (Atlanto 

:—Bostonas, Wor- 
cesteris, VVaterburis, Hart
fordas, New Yorkas, Balti-
morė, Philadelphija) vasa- 

tvlubas $50, Sandaros 1 ap- rio 20-21 dienomis Hartfor

Kas Nori Vykti i Floridą?
I

įgaus ir vabzdžių tęsiasi to- 
jliau. Kas galų gale laimės, 
tai ateities klausimas.

Man prisimena mano vie-organizatonuni 
J. Taurinskas.

Vasario 16 d. proga nu-JC Kai tu Duvau lseję
tarta paaukoti Amerikos £pan, su masina į ti. jis atsigulė prie vieno
Lietuvių Tarybai $25. Vai-\Flonc Jei kas non vykti ^^0 ir pradėjo gerti
dvbai pavesta paruošti^,art" į,M.r-vandenį. As pastebėjau,
“Naujienų” 40 metų sukak-^' Savickas, 1< \\ ooddale kad vandenyje via visokių 

A\e., Mattapan, Mass. Te- vabzdžiu ir kirmėlaičių ir

; Vasario mėnesio pradžio- ,nas kaimynas, su kuriuo aš 
‘je Charles Savickas is Mat- kartu buvau išėjęs medžio-

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

62$ Kast Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
-tenjamm Aloore Alalevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langam'

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daikta

T

Sausio 19 d. Bostono dai 
lės muzėjuje (Museum of 
Fine Arts) atsidarė nepri 
klausomųjų artistų paroda, 
kurioje dalyvauja ir viena

skritis $50, Bendruomenės 
skyrius $50, Vilniaus Lietu
vių Sąjungos skyrius $2^ 
Tautinės Sąjungos skyrius 
$25, Amalgamated Cloth- 
mg U orkers of America, 
ooston Joint Board $25,

turiniam numeriui kuopos 
suglaustą istoriją ir ta pro
ga paaukoti joms $15.

Smulkiai aptartas draugi
jos vykdomas narių ir 
“Darbo” prenumeratorių 
rinkimo vajus. Jį vykdyti 
pavesta komisijai, Į kurią 
įeina: J. Taurinskas. J. An
driukaitis ir S. Janeliunas. 

Pavasariop nutarta rengti

lefonas BL $-3846.

buVuSi /-V » 1 ♦ l-v k X . ♦ t . t _• L’ AMJUUi i;vM'/iiirr\c lin. i iv
tuvaitė, Stella Alatulevičiu- 
tė-Audick, kuri dabar su 
savo vyru, karo aviacijom 
karininku, gyvena San Ber
nardino, Calif.

Ponia Audick parodoje 
turi išstačius! savo piešinį 
“Vase of Purple Flouers.” 
Paroda tęsis iki vasario 
d. Verta paminėti, kad!

de, Conn., šaukia šio rajo
no sąskrydį.

Skautai vvciai,* vvciai kan-| v » . -r •\ - t - vvhist partv. Tuo rūpintididatai (nuo 16 metų) ir ki- r
ti vyresnieji skautai yra 
kviečiami dalyvauti šiame 
skautu suvažiavime. kur

Ateitininkai sendraugiai bus svarstomi įvairus svar- 
$25. Lietuvių Romos Kata? bus klausimai. Be to daly- 
likų Susivienijimo 94 kuo- viai turės progos praleisti 
pa $15, LDD 21 kuopa $10,

pavesta V. Anestai, Taurin- 
skui. Lukauskui ir Vinciu- 
nienei.

Karštų ginčų sukėlė drau
gijos leidžiamas “Darbo” 
žurnalas. Iškelta daug vi
sokių pasiūlymų. Visų palaika lietuviškoj skautiškoj" ..‘ ; ‘ ’v ‘v-^o.„L oo geidauta rašyti jame leng-Paprastas Pilietis $50, kun. dvasioj. Vasario 20 dieną 

(šeštadienį) bus skautų lau
žas. vėliau šokiai, žaidimai 
ir kitos pramogos.

Visi norintieji dalyvauti

J. suorantamesne kal

bu vo tikrai

vesne, 
ba.

Susirinkimas 
gyvas, visi klausimai svars
tyti rimtai ir nuodugniai. 
Jam gerai vadovavo J. V. 
Stilsonas.

Ž-tis.

F. Virmauskis $50, A 
Chaplik $10. viso $603.

Iš musų artimiausių kai
mynų pažymėtini: Cam-
oridge Tremtinių Ratelisįšiame sąskiydyje prašomi
$210, ALT Cambridge sky-Įper savo vienetus registruo- 
rius $125. Brocktono San-įtis. Nepriklausą vienetams 
daros 24 kuopa $100, Ka-į—kreiptis i skyriaus vedė 

jzimiero Klubas *190, tiem-* ją, v. si. A. Banevičių. 25'
, . i -- i tiniu komitetą- $25. ALTjE St., So. Boston 27. Mass.na keturius vaikučius, iri,.. , , . i -r, , u..„i;o?_ Norvvoodo skyuus *100. ; įad. Orangu? broliai. <iu-

Viso labo koi.-reso pro-į duokim dalį savo įna-Į Musų skaitytojai yra ge- 
ga buvo suaukota $15,07i.jšo skautybei bei tėvyneiįrai painfomnuoti, ko verta 
iš jų org $12,374’dalyvauti imi skautų vyčitt BrocktonO klebono Stra-4 » • • - »

jaunoji ponia Audick augi-J;. KUO JIS GARSUS

\ išvien suranda įaiKo me
nui. Ji yra musų prietelių 
Antaninos
marti.

Jono Audicku
atskirti

sakau jam:
—Negerk, tas vanduo yra i 

pilnas kirmėlių’
-------  —Na tai kas?—atsiliepė i

(Atkelta iš 2 pusi.) mano kaimynas,—dabar aš
ir įvairių augam derlingu-jas naikinu, o r- mano ma
mas. Naikinant kenksmui- ties jos mane ės. taip ir iš- 
gus vabzdžius kartais žmo-lyginsime savo skolas.... i 
nes išnaikina ir geruosius arj pagai tą kaimyną atrodo, l 
tuo budu kartu su pelnu pa- kad ne mes vabzdžius išnai 
sidaro sau ir nuostolių. ' kinsime, bet jie mus galų

Naudingu vabzdžių yra gaie suės. —F. V.
visokiausiais pavadinimai.-

Neužbaigiamas Karas

( ei. A V 2-4026

Ur. John Ilepshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir fi-8 
Nedčli'ti: ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto
495 Co’umbia Road 
Arti l'oham’a Comer 

DORCHESTER. MASS.

ir visokiausios išvaizdos. 
Pavyzdžiui. Australijoj apie 
60,000.000 akru žemės bu
vo padengti dygliuotos 
“grušės” medukais,

VOKI VI L
nrr»»

<XUįį«i
rrv£*ltv«v

LIETUVOS AIDŲ RAPK 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
kul je 1:00. valandos popiet iš stoties j1- 

;WBET. 146o klc. Vedėjas: Pa HIClUktl*

i. 7 \ AM AKS)
CBAL ĮSTATE A INSUBANC’

409 W. Broadway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-094>
Aa-. 17 ORIOLE STRE»T 

W«st Rusbury, Mare.
Tel. PArkway 7-0402-M

vilas Lapenas.
reikalais kremtis šiuiJų žmonės niekaip negalėjo . 

išnaikinti. Buvo sumanyta' lznl° 
atgabenti iš Argentinos tokį ia resu‘ 
maža va baliuką, kuris tuo-J PAi L LAPENAS 
se aucaluofe 'savo vaikus1“3 "re"t!,a"’..

i

I
Minėjo Sukakti

Steponas ir Alena jane- 
liunai, gyveną 280 E Street, 
Couth Bostone, sausio 27 d.
I akliai minėjo savo 31 me
tų vedybinio gyvenimo su
kaktį.

Veteranu Banketas

Tradicinis lietuvių vete
ranų banketas Įvyks sekma
dienį vakare, sausio 31 d., 
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Draugijos auditorijoj’.

Po banketo dainuos Bos
tono Lietuvių Vyrų Choras, 
kompozitoriaus Juliaus Gai
delio vadovaujamas. Onos 
Ivaškienės šokių grupė pa
šoks.

Inž. A. J. Čaplikas, Ame
rikos Legiono Stepono Da 
liaus posto Nr. 317 Roman 
derius, nuoširdžiai kviečia 
visus lietuvius parodvti sa
vo prielankumą musų be

Tel. SO 8-2712 arba BĮ 4-wr

Dr. 7. C. Seymom
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą

Vartoja vėliausios konstmkiciv 
X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
834 BROADWAY,

80. BOSTON, MASS. '

augaluos 
peri, augalais maitinasi ir 
augalus greit nususina. Ma
žas vabzdys per keliolika 
metų visas spygliuotas giu- 
šes išnaikino iv padarė že
mę tinkamą arimui. Vaba
liukai Čia gerai pasitarna
vo žmonėms. Jei vėliau 
tie patys valbzdžiai im> 
graužti kviečius ar kitus 
naudingus augalus, tada 
reikės juos pačius krikštyti 
“kenksmingais” ir naikinti 
su DDT ir panašiais chemi- 

s.
Bet kodėl kenksmingi

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS. 1090 ki- 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ii 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broad\vay, So. Bostone 
Tel. SO 8-0489. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

i » t « » 
>
t » » I
>

t

t

Tek SO 8-2895
DAKTARAS

7. L. Pasakanti*
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakari

Seredotnis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS

ucie.
Šk.

(kausko lietuviškoji veikla. 
“Darbininkas*’ paskuti-

asmenų $2.700. j * * • • buvo pernai. Šiemeti
ALT reikabi: : t - • mazėjo.į niamo. -ausio 22 d. nume-
. e’ oauidė.i . rtinar-Į Negėda prašyti aukos ryje įdėjo jo atvaizdą ir iš-
:is Vasario L tenka vi-1vargstančiam, bet gėda jos garsino jį uoliu pranciško- kalais. 
som- organizacijoms vėlineduoti. nu spaudos platintoju,
galvoti, kaip čia <usitvar-J ■ ■ ■
Kyli, kad butų galima ir lė
šų Lietuvos laisvės reika
lams daugiau surinkti.

Naujas Šeimos Židinys

Vasario 6 d. susituokia 
inž. Mačiulis iš Chicagos su 
bostoniete J. Andriušaitvte.

Tai

svečias :s Mai ne

•I mis iš Rumiorl. ’le. 
atvyki, pasisvečiuoti poiy 
savai'-' i pas savo dukterį 
Needh ■ n. Ma? . šia prog: 
jis lankėsi ir "Keleivyje” 
pre n u m e ra ta i pra t ęs t i.

ŠI ŠEŠTADIENI
ŠAUNI VVHIST PARĖ

Dorchesterio Lietuvių Mo- 
terti Klubas šį šeštadienį, 
sausio 30 d., rengia šaunią

, x wbist partv Dorchesteriotuviams karų veteranams,, , .L1uIm> pataljiose, 181 u Dor- 
chester Avė. Pradžia 7:30 
vai. vakaro. Parengime bus 
dalijama gerti dovanų ir 
bus gardžių užkandžių. Vi
si maloniai kviečiami atsi-

d alyva u ja n t šiame bankete.

Nepamirškite: LSS 60
kuopos metinis banketas 
šiemet įvy ks kovo 21 dieną,
So. Bostono Lietuviu Pilie-!lankyti, 
čiu Draugijos auditorijoj. Klubo Komitetas.

Ai
Vyčiu Skyrius.

Ar jums sunku suvest galus aų galais? 
Šiais Metais nuspręsk taupyti!

SAVINGS BANKS
o f Massachusetts

There’s one nrar ynu — 
Innk fnr Ihe wnrdi 

'"Smvimip K/ntk” nr
' luslitutinu f»r Suviuft. ”

Pinigai padėti i Taupymo Banką
reiškia mažiau rūpesčiu ir daugiau 
gyvenimo džiaugsmo. Atidaryk tau 
pymo sąskaitą šiandien pat ir dėk 
i ja kiekvienos algos dieną. Greit 
turėsi gražią sumą. visokiems “ex- 
tra,” nelaimės atveju ir ateities už
tikrinimui. Dividentai padeda su- 
tanpoms augti, o pinigai yra pilnai 
apdrausti pagal Massachusetts įsta
tymą.

NAMAI PARDAVIMUI
Si. Bostone. .' 

oarduofi.j trijų - 
5 kanbar’u:'. 
Kreipti - uu . 
TA 5-0035'.

55 W. Second St.. 
•:mų raina, po 4-5- 
Kairtfc tik ?2.200. 
po 6 vai. telefonu 

(5)

REIKALINGA MOTERIS 
FOTO KOLORISTĖ

Puikus uždarbis. Geriausia 
proga. Profesionali r<s patyri 
mas. Kreiptis 'į I’hotographers 
Tortrait Service. 46 Com Hill. 
Boston. (5,

Reikalingas Kirpėjas
f Barber> s)

Forą: mėj;»siv reikalingas kirpėjas 
<barberys>. Dėl -ąiyjn, kreiptis pa.- 
tx*o Silkini .. I bark rnėj'. 783 Main 
St., t'a’nbridjje, Mas-. zl

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

(Ji $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalnos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į: .

RRONIS KONTRIM 
598 East Ereadwav 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483
s t. y

Lietuviška A ptieka
Savininkas H. CABIT

’ ^61 Dorcbester Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Buropon. Kalbam lieturtė 
kai. Patarnavima? mandagus, 
:ainos nebrangios Gyvenam* 
*ia jau 20 mėty.

VAISTAS “AZIVA’
1— Vaistas nuo nudegimo it 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
3— Akiu vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji 

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ni 
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kaino. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Mj




