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Keturi Didieji Berlyne Jau
Svarsto Vokietijos Klausimą

Visą Savaitę Molotovas Siūlė Pasaulio Išganymui Pasi* 
kviesti Bolševisišką Kiniją; Vakarų Valstybės Kinų 

Kvietimą Atmetė ir Pasiūlė Planą Vokietijai
Suvienyti; Šią Savaitę Posėdžiai Vyksta 

Rytiniam Berlyne, Sovietų Ambasadoj

Nuo šio pirmadienio ke- Ispanų Darbininkai
turi didieji užsienių reikalų, Ražnučio?
ministeriai persikėlė pašė- F enyiu nuznyciv.
džiauti į rusu valdomąją _ .. __ x ... ...
Berlyno miesto dalį. Kartu . Ispanijos Katalikų Akci-
jie priėjo prie “Vokietijos J°s alkrastĮ3 , 'SSe3ia 
klausimo.” Visą pereitą sa- akelbla- „k.ad m^nuslta 
vaitę Rusijos Molotovas daugumu ispanų darbimn- 
siulė “išspręsti” visus pa- kV yra neprektiKuojantieji 
šaulio klausimus pasikvie- katalikai. i okias įsvae as
ėiant i derybas komunisti-Paaa!ė. kun‘?a1’ ku"e. yr J 
nes Kinijos atstovus. Pil- P™k>«> . P™ _ valdiškųjų 
ma jis siūlė sušaukti penkių umju, kaipo dvasios glooe-
didžiųjų valstybių konfe- Jai’ , ,
renciją įskaitant ir komu- ^affa^ PataM kunigų 
rūstinę Kiniją, o kai tas siu- sak^’ ispanų darbininkai 
lymas buvo atmestas, jis vėl skaito, kad katalikų baznj- 
iškėlė siūlymą, kad butų Cla vlsa(Ja palaiko turtingų- 
sukviesta didžiųjų valsty- .^teresus ir tie darbinin- 
bių nusiginklavimo konfe- kai n°ietų, kad baznjcia 
rencija, vėl dalyvaujant ko- liesi^lstU i politiką n kad Ji 
monistinei Kinijai. Kada atskirta nuo valstybes, 
ir tas klausimas buvo at-Į ^uai^ai alskina, kad dai- 
mestas, tai Angliojs užsie- bin?nkai yra nusistatę pnes 
niu reikalu ministeris Au- bažnyčių dėl savo neispasa- 
ihnv Eden pasiūlė planą 1d,ėl -. ma]rk'
Vokietijai suvienyti ir ta "lstiniV Jlkuc1^’ ku’
planą šią savaitę didieji neisnaikino fasistinis re- 
svarstys sovietų ambasadoj žimas per 15 metų, noi» 
lytinėj miesto dalyje. ' paikina jas nesigailėdamas.

ČIA POSĖDŽIAUJA KETURI DIDIEJI BERLYNE

Pereitą savaitę Berlyne, vakarinėj miesto d dy je. j-osėd/.lavo keturių didžiųjų valstybių
vžsie-.ių reikalų ministeriai. Ministeriai p rodyti numeriai-; (1) Amerikos .John Eos-

BidaulBalte-. (2) Prancūzijos George.- 
J«»s v iačeslsv Alt lotov. Derybos per pirm

(3) Anglijos Anthony Eden ir (1) Rusi- 
-avsitę scaave Jokių rezultatų.

Amerikiečiai Nušovė Rusų 
Darbo Karišką Lėktuvą

Susikirtimas Įvyko Saus;o 22 Dieną prie Korėjos Pa- 
kraš.ių; Bolševikų Lėktuvai Užpuolė Amerikon

Žvairy_os i-ėktuvą; amerikiečiai Susikirtime 
I elurėjo Nuostolių; Įvykis Buvo Slepia

mas nuo Visuomenės per 10 Dienų

Tarpe Negrįžėlių Amerikos karo
Yra Visokių žmonių &

Svarstant Vokietijos klau
simą pasirodys, ar Rusija 
nori prieiti susitarimo, ar 
tik pa.-itenkins propaganda 
ir akių badymais.

Kaitų su Vokietijos ir 
Austrijos klausimais, kurie 
yra svarbiausieji pasitarimų 
klausimai, Amerikos atsto
vas John Foster Dulles ap
tarė su Molotovu derybų 
galimybę dėl atominių ty
rinėjimų taikos tikslams su- 
bendrinimo. Susitarimo ne
prieita, bet pasitarimai dar' 
bus tęsiami. Rusai kelia' 
reikalavimą, kad kalbantį 
apie atominę energiją butų 
aptartas ir atominio ginkla
vimosi klausimas.

Anglų planas Vokietijai 
suvienyti, kuriam pritaria 
ir Amerika ir Prancūzija, 
numato: (1) Pravesti lais
vus rinkimus visoj Vokie
tijoj: (2) sušaukti, rinki
mais pasiremiant, Vokieti
jos steigiamąjį seimą; (3) 
seimas paruošia visai Vo
kietijai bendrą konstituci
ją: (4) naujos konstitucijos 
priėmimas ir sudarymas vi
sai Vokietijai vienos vy
riausybės ir (5) taikos su
tarties su Vokietija surašy
mas ir pasirašymas.

Prieš daugelį tu siūlymų 
rusai seniau yra reiškę opo
ziciją, bet kaip jie dabar 
tuos siūlymus ve,-tins paaiš
kės šios savaitės derybose 
dėl Vokietijos suvienijimo.

Lietuvi! Skirdamas savo 
auką Vasario Šešioliktosios 
proga, gerai įvertink didu
mą tikslo, kuriam ji skiria
ma. Tai LIETUVOS LAIS
VE.

SENATORIUS BRICKER 
IEŠKO KOMPROMISO

Bedarbių Krašte Vakarų Biznieriai Siūlo Sukirsti
Jau Virš ZflOOĮHM Užplūdo Maskvą '‘Bilioną Taksų*

-------- | . -------- | --------
.Bedarbių skaičius krašte! Maskvoje dabartiniu me- Prezidentas D. D. Eisen-

jau persirito per 2 milionus, tu lankosi daug visokių biz- hower siūlė kongresui pra- 
pagal valdžios statistikos merių iš Vakarų valstyDių. tęsti ancyzų ir '‘liuksuso” 
davinius. Nuo lapkričio iki Ypač daug anglų pirklių, mokesčius, kurie šių metų 
gruodžio mėnesio bedarbių pavienių ir delegacijų, at- balandžio 1 d. turėtų savai- 
skaičius pašoko į viršų 422,- vyko į Maskvą uzmegsti me atpuiti pagal seniau pn- 
000, o nuo gruodžio iki sau- biznio santykių. initąjj Įstatymą. Vynausy-
sio mėnesio bedarbių akai- Biznieriai ri Europos Va- bei tie mokesniai duoda 
čius dar padidėjo nuo 1,- karų valstybių stengiasi apie 3 bilionus dolerių pa- 
850,000 iki 2,360,000, arba parduoti rusams įvairių iš- jamų per metus, 
per mėnesį virš pusės milio- dirbinių ir kai kurie tikisi Pereitą savaitę atstovų 
no. Įgauti milioninius užsaky- rūmų piiTnininkas, Joseph

Kasmet sausio mėnesį mus. Taip kitų dalykų Va- Martin Jr., iš Massachu-

aviaciją 
kad

sausio 22 d. Korėjos pa- 
~ ~ .. .. kraščiuose, virš tarptautinių

?? amen^etls negijzo is van(jenu įvyko susišaudy- 
bolsevikų nelaisvės Korėjoj mas tarp Amerikos ir Uvp 
ir pasiliko anoj pusėj “ko- bolševikų MIG.15 lėktUvų. 
voti uz taiką. Tarpe 21 Amerikos karo žvalgybos 
negiązėlio 11 buvo priešo lėktuvas lėkė su misija ne- 
smpai belaisvių stovyklose. toli Sok Korėjos pa-
Jie šnipinėdavo savo drau- kra^juose. Staiga jį užpuo- 
gus n juos skųsdavo kinie- jg didelis burvs rusų darbo 
ciams sargams. Už tai jie MIG_15 lėktUvų. Amerikos 
gaudavo geresni maistą ir greįtieji lėktuvai, kurie 
kitas lengvatas. \ įsi negi}- saUgOj0 žvalgybinį lėktuvą, 
zėhai bendradai žiavo su p,afiėjo ginti užpultąjį lėk- 
stovvklu prižiūrėtojais, da- tuvą jr susįgaudyme vienas 
lyvayo komunistų propa- Illgų lėktuvas buvo numuš- 
gandos veikloje, bet ne visi Amerikiečiai neturėjo
lygiai savo draugus jdavi- nuostolių.
nėdavo priešui. Visi negią-
žėliai dėl duonos kąsnio ir Susikirtimas ore įvyko 
dėl įvairių lengvatų pasida- pirmą kartą po pasirašymo 
rė savo draugų ir savo ša- Korėjos karo paliaubų, 
lies išdavikai. 1952 metų liepos 27 d., ir

Žinias apie “negrižėlius” jis iv; ko t* *Ten^. • jda
nalpirlfk i laisvev;*;

IMU mom a l uciaioviai, A lianfai

Senatorius J. Bricker is 
Ohio tariasi su kitais sena
toriais dėl kompromisinio 
konstitucijos pataisymo. 
Šen. Bricker pritartų kom
promisui, jei prezidentas 
sutiktų su tokiu kompromi
su.

bedarbių skaičius pakyla, 
nes žiemos metu darbų su- 
jmažėja, bet šiais metais be
darbių skaičiaus didėjimas 

; kelia susiiupinimo’, nes ir 
; mėnuo prieš tai bedarbių 
skaičius staiga pašoko į vir
šų.

DOYANA LiNDBERGH’UI

■m .... sal
Lakūnai Charles A. Lind- 
berqrh gavo 1933 metą Ban- 
irl Cuggrnheifn dovaną ož 
pionieriaus darbą lekiojimn 
srityje. Savo parašytą kny- 
cą “The Spirit of St. Louis" 
lakūnas pardavė mūviu dir
bėjams už milioną doleriu. 
Knygoje jis aprašo savo 
skridimą į Paryžių 1927 me
tais.

kurie su negrįžėliais gyveno bolševikų belaisvius, neno- 
tose pačiose stovyklose, kai rinčius gidžti pas bolševi- 

ir kus. Tada bolševikai gra
sino nutraukti karo paliau
bas dėl belaisvių paleidimo, 
bet to nepadarė.

kurie net po tris metus, 
juos gerai pažinojo.

karų pirkliai stengiasi par- setts, pasiskelbė, kad jis 
duoti rusams laivų, tėkšti- siūlo sumažinti akcyzų ir 
lės išdirbinių, maisto pro- “liuksuso” mokesčius vienu 
dūktų, tabako ir kitko. bilionu dolerių. Iš to pa-

Sovietų Rusija yra paža- siūlymo yra aišku, kad ir J. Senatorius Gillette iš Io- 
dėjusi pagerinti rusų gyve- W. Martin stovi už akcyzų wa P^eš 4 metus tyrinėjo 
nimą ir jau nemažai prekių ir “liuksuso” mokesčių pra-
yra užpirkusi Europos vals- tęsimą, bet jis nori kai ku 

Unijos ir įvairios kitos tybėse, bet kokius užsaky- riuos iš tų mokesčių suma- 
organizacijos paduoda di- mus gaus dabar Maskvoje žinti, kad galima butų pa 
dėsnį bedarbių skaičių ne- susirinkę biznieriai dar nė- sirodyti kraštui su mokes- 
gu valdžios statistika. Į ra žinoma. čių mažinimu, nors tikreny
valdžios paduodamas skait- ----- :------------------- beje mokesčiai butų padi-
lines įeina tik tie bedarbiai, [)n Profesoriai ir dinti, nes balandžio 1 d., 
kurie ima bedarbių pašai- poUcminkas daugelis jų
L i i *

Kviečia Belgradą 
Grįžti į Avinyčią

Kominformo laikraštis, 
leidžiamas Bucharešte, Ru
munijoj, sausio 29 d. kvie
čia Jugoslaviją grįžti į 

(“brolišką draugystę” su ki
tomis “liaudies demokrati
jos” respublikomis ir ypač 
kviečia atsiminti, kad rusų 

j tauta išvadavo Balkanų 
.tautas iš turkų vergijos, o 
'po antrojo karo sovietų ar
mijos išvadavo Balkanus iš 
vokiečių fašistų jungo.

Jugoslavijos komunistai, 
nors ir apsivalę nuo Džilas 
erezijos, bet į Maskvos bu- 
čį dar nesirengia grįžti.

NE VISI ŽYDAI
YRA VIENINGI

ŠEN. GILLETTE 
APIE KAVOS KAINAS

kavos kainų kilimą ir jis 
dabar sako, kad tada jo at
rastieji daviniai gali duoti 
vyriausybei nurodymų, ką 
daryti, kad spekuliantai 
kainų nekeltų.

ECIPTO T'TKT \'T'O>T’»”'C

Susikirtimas su bolševi
kais ore buvo slepiamas 
nuo visuomenės per 10 die
nų, matomai, nenorint di
dinti tarptautinio įtempimo 
prieš keturių didžiųjų susi
tikimą Berlyne.

EGIPTAS NUTEISĖ
BUVUSĮ MINISTERĮ

Eu profesoriai, žmona ir r „ * ir i j •
vyras,v ienas sociologas, ki- ' 1 (lliiZltt
tas kriminologas, pereitos Italijoj Nuyriuv
savaitės gale New Yorke _____
susidūrė su giltu policinin- Italijos vyriausybė veda 
ku. Policininkas įlipo į jų ma Amintore Fanfani per- 
mašiną, pradėjo šaudyti ir eitą šeštadienį nugriuvo po 
privertė profesorius polici- n‘dienų valdymo. Parla- 
ninką pavežioti. Policiniu-'mer.tas išnešė jai nepasiti- 
kas turėjo su savim du bu- kėjimą 303 balsais prieš 
teliu šnap>o. Pagaliau pro- 260. Už vpiausybę balsa- 
fesorius vyras pagavo vie-k’o tiktai krikščionys demo
ną buteli ir su juo pritren-!hiatai (ir tai ne visi) ir ke
kė policininką, o paskui jį jį repui.likonai. o šiaip vi- 
nuvežė į policiją ir perdavėkitos partijos pasisakė 
kam reikia. prieš ją.

Profesorius Clarence paha, Italijos preziden- 
Shervrood ir jo žmona Syl-Įtas L. Einaudi ieško naujo
via teisme prašė, kad girtas 'premjero, o iki toks bus su- 
policininkas, Joseph Man-!rastas vyriausybei laikinai 
Iey, butų pasiųstas
ninę jo protą ištirti.

Ilgo-i vadovaus Fanfani.

GELŽKELIO IR BUŠO
NELAIMĖJ ŽUVO 20

JAMES RCOSEVELT 
NEBUS KANDIDATAS Hrezidentas Naguih, Egipto 

diktatorius, savo perversmo 
mctin'se sukaktuvėse sveiki
na pro šalį ž ygiuojanė'us 
e^iptieėi-’s. Naguih vedamas

r-vor 111.
taturos teismas nuteisė auk-

v is’ poli i. terių Se- 
rag el-Din kalėti 15 metų 

ž korupciją ir įvairius ne- 
e'stirus dar’ us karaliaus 
'’aru’. o laikais. Nuteistasis 
olitikierius savo laiku bu

vo labai įtakingas ir buvo 
/adovaujamas asmuo Wafd 
artijoj, kuri Egiptą valdė 

’er dau,r metų demagogija
• suktybėmis.

Tepublikonai
Kur

Klausia,
Yra Darbai?

Pereitą savaitę Kanadoj? Spauda paskelbė sensa- 
Qu6bec provincijoj prie cingą James Roosevelto,

American Council for Ju 
daism pirmininkas L. J.
Rosenvvald kreipėsi į vals-ĮTrois Rivieres miesto susi- vyresniojo buvusio prezi 
tyhės departamentą ir sako,'dūrė traukinys su dideliu dento sunaus laišką jo žmo- **}£s;|aisvinimo sąjūdis“ pasi 
kad ne visi Amerikos žvdai sunkvežimiu. Nelaimėj žu- nai- laiške prisipažįsta rinko sau vėliava kaukolę, 
yra priešingi davimui gink-įvo 20 žmonių ir 13 buvo,turėjęs meilės santykių su kokią seniau naudodavo ju-
lų arabų kraštams. •sužeista. devvniomis moterimis. ru plėšikai.

Šią savaitę WashinrTton’e, 
C., posėdžiauja republi- 

konu partijos nacionalinis 
komitetas. Ta proga girdė
ti partijoj nepasitenkinimo 
Jėl permažai federab’niu 
darbu duodamu partiios 
nariams. vna~ kad dar don-r 
demokratu užima no 10.000
doleriu p^r
vietas. ^a^pos Tm'dn’mli- 
P’n komitptn 
Hali rengia®! aiškintis 
prezidentu dėl darimo dau
giau darbų partijos veikė
jams.
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Gerbūvis ir Nedarbas
Spaudoje ir pasikalbėjimuose girdėti ginčų dėl 

Amerikoje esamo gerbūvio. Nemažai žmonių sako, kad 
krašto ūkiškas gyvenimas važiuoja žemyn, nedarbas di
dėja, brangenybė yra didelė ir žmonės nėra tikri dėl ry
tojaus dienos. Kiti su tokia pažiūra nesutinka ir aiškina, 
kad krašto ekonominis gyvenimas yra visai sveikas, ger
būvis žydi ir jokia depresija nei krizė krašto ukiui ne
gresia.

Ginčijasi dėl gerbūvio ne tik eiliniai žmonės, bet 
ir mokyti ekonomistai. Ir jie nesutinka, ar krašto ūkis 
klesti ar pradeda važiuoti žemyn.

Nėra vieningumo net tokiame, rodos, paprastame 
klausime, kaip esamų bedarbių skaičius. Valdžios sta
tistika rodo, kad bedarbių krašte yra 1,850,000 žmonių. 
Unijų statistika rodo. kad bedarbių skaičius siekia 3,- 
260,000 žmonių, o kiti šaltiniai sako, kad bedarbių krašte 
yra pustrečio miliono. Atrodo, kad bedarbių skaičius 
priklauso nuo to, kas juos skaito ir kaip skaito-

Pereitą savaitę vyriausybė patiekė kongresui savo 
metini raportą apie krašto ekonominę padėti ir jame 
sako, jog “musų krašto ūkis yra stebėtiname gerbūvyje.” 
Prezidento ūkiškieji patarėjai atranda, kad “gyvenimo 
standartas, vidutiniai imant, šiandien via daug aukštes
nis negu bet kada praeityje ir gerbūvio paskirstymas 
tarpe gyventojų yra daug platesnis.”

Bet nei žmonės su ružavais akiniais, nei valdžios 
ūkiškieji ekspertai negali užginčyti fakto, kad krašto 
ūkyje vyksta nemažos permainos. Daugelis dirbtuvių 
mažina gamybą, atleidžia dali darbininkų arba trumpina 
darbo laiką. Kol kas krašto ūkis dar nėra depresijoj 
(to žodžio dabar daugelis baidosi ir kalba apie ūkio 
naują “prisitaikymą,” arba apie ūkio “traukimąsi,” bet 
tiktai ne depresiją). Bet jeigu dabar vykstančios “per-

KETURI DIDIEJI RODO VIENYBĘ

Sovietu užsieniu reikalu ministeris. rodos, visai širdingai 
sveikinasi su kokiu tai vakariečiu Berlyne, šalia matėsi 
anglu užsieniu reikalu ministeris Anthony Eden. Centre 
stovi A. Gromyko. vienas iš Molotovo patarėju ir bend

radarbiu.

Tiesa, “Vilnis” sako, kad. Atsakymo iš “Vilnies’

milionai ir 800 tūkstančių. 
Avių ir ožkų buvo 91 milio- 
nas gaivu ir kiaulių—tik 12 
milionų galvų. Tokie skai
čiai rodo, kad bolševikai, 
be.ykindami “karišką ko- 

• munizmą,” buvo privarę 
į žemės ūkį prie visiško ban- 
I kloto. Bolševikai tą supra
sto ir Įvedė NEP’ą, arba 
i naują ekonominę politiką, 
;kun leido valstiečiams lais
viau šeimininkauti jų ukiuo- 

•se. Ir štai kas gavosi:
1928 metais Rusijos vals- 

Įtiečiai jau turėjo 70 milio- 
;u puse galvų galvijų, 
milionus galvų aviu ir

Kas Savaite

nu
‘147

Pasakę Įžangines kaitras, 
i sėdo prie staio ap-

pradeda gauti iš Amerikos tall.‘ dalDdiką, kurią 
ginklų savo kariuomenei Į,a!‘lu^ ta> pats Molotovas 
modernizuoti. Ten prade-1’ kuiiąvakai iečiai pneme. 
daina statyti aerodromai J^a ,al J el-u”’s lUH l>a-o:b* 
Amerikos karo lėktuvams. al. tl- l
Žodžiu, Ispanija pasidarė/11 Xls^a/ pasioaigs p’opa- 
Amerikos sąjungininkas. i-anuOS savirarpi-

Pasijutę stiprus, Ispani
jos fašistai tuoj pradėjo ro

Riaušės Madride I
Fašistų valdoma Ispanija

redaktoriams gresia pavo- daktorių mes negausime, 
jus, kad juos atskirs nuo .Jie dar pasispiaudys, jie 
“šeimos.” Bet kokią šeimą rėks, kad “Keleivis,” Straz 
turi
žinome 
viena

ožkų ir 26 milionus gaivu
;kiauliu. Keli metai laisves- 
jnio ūkininkavimo ir smul
kus Rusijos ūkiai priaugino 
gyvulių visai Įspūdingą 
skaičių.

1929 metais bolševikai,
Stalino “genijaus” vedami, 
nutarė suvaryti visus Rusi
jos ūkininkas Į kolchozus. 
Varymas i kolchozus ėjo 
smurtu, biauriausiai prie
vartaujant žmones ir juos 

ie" stačiai naikinant. Apie pen
ktus milionus valstiečių bol
ševikai išgalabijo arba iš- 
įgabeno i Įvairius prievartos

dyti ragiukus. Pirmiausiai 
jie ieško vaidų su prancū
zais dėl Moroko. Jie nu
tarė “nepripažinti” prancu-

niais kaltinimais ir tolimes
niais žygiais organizuoti ar
mijas “taikai išlaikyti.”

><
Bricker’io Pagerinimas

Senatorių.' J. Bricker iš
zų Įkelto i sostą naujo Mo-jOhio, >u didelės daugumos 
roko sultono, kuris teoretis-Lenatorių pritarimu, pasiūlė 
kai valdo visą
prancūziškąją ir 
ją to krašto dali. Spėjama,1 pyti sutartis su svetimomis 
kad generolas Franko nori; valstybėmis. Dabar sena- 
paveldėti Mussolinio hono- toriaus sumanymas jau put
rą ir pradeda dėtis* visų ara- dėtas svarstyti senate. Bet 
bu “globėju. pasirodo, kad to sumanymo

Šalia vaidų su prancu-!pritarėjų skaičius žymiai 
žais, Ispanijos fašistai pra-,sumažėjo ir dar mažėja.

Moroko—| projektą apkarpyti prezi- 
ispaniską-*,{ento konstitucinę galia da-

deda rėkauti garsiau ir apie Į ivieš senatoriaus 
Gibraltaro 
protestavo 
karalienės

-ure.a-
grązimmą. Jie'nymą pasisakė prezidentas 
prieš AnglijoslEisenhower. Prieš ji pasi- 

apsi-!sakė ir valstybės sekreto-i p. Pruseika? Kiek mes da- Michelsonas, Gngan.s.^,,^ ' ukiai‘buvo su.
ome visa jo seimą yra ir k,u visai niekuo dėti;kolchozinti ,r kokio3 
la ožka Wisconsin vals-( nykštukai yra kalti dėl tUibuvo paseknlfe; 

ajoj ir katinukas Biookly- dviejų redaktorių baimės.
ne. Kodėl jam nevažiuoti*

numatoma

metais Rusijos gy-
tęsis, jei dirbtuvės ir toliau mažins gamybą, jei ^e'^uVi" Malenkovąi^ musis 1 ^rurinę, Pe!vulių skaičius atrodė šitaip: k 

bedarbių skaičius didės, tai tas. kas šiandien atrodo tik džiaugti^ “socialistinės san- nieko nebijo, liet i Rusiją! Galvijų buvo 38 milionai r; 
prisitaikymas,” rytoj bus depresija. Normališkas ūkis tvarkos” laime ir kam jam 1 nevažiuos net ir prašomi,lir 800 tūkstančių galvų,

vargti kapitalistinėj Ameri-’net varomi, net ir kelionęjavių ir ožkų buvo 50 milio- 
Įnu ir 600 tūkstančių gaivu-k

mainos”

turi augti, plėstis. Jei jis pradeda “trauktis” ar “prisi
taikinti” prie ko tai, ūkiška veikia mažėja, žmonių f 
mos krenta ir kartu ateina visokios negerovės, kurio 
siliepia ir iždo sumažėjusiose pajamose.

Savo raporte kongresui prezidentas sako, kad vy
riausybė atsidėjusi seka aukštąjį gyvenimą ir kaip tik 
pastebės, kad “ūkio traukimasis” pereina tam tikras ri
bas. ji tuoj imsis priemonių krašto ukiui pastatyti Į ko
jas. Vyriausybė jau sakosi daug ką ir padariusi, kad 
ūkio gyvenimas perdaug nesulėtėtų.

Ginčas dėi ūkiško gerbūvio, kurio kai kurie jau nebe
mato, o kiti ir mato ir jaučia, savaime nusidažo politinė
mis spalvomis, šiandien ir republikonų administracija 
ir demokratų opozicija pripažįsta, kad vyriausybė yra 
atsakominga už krašto ūkio klestėjimą ar jo “traukimą 
si.” Ginčijamasi tik dėl klausimo, kada vyriausybė turi 
pradėti gyviau kištis į ūkio gyvenimą, kad jis nevažiuotų 
žemyn.

Eilinis žmogus šiandien yra įsitikinęs, kad kraštas 
gali ir turi išvengti naujos depresijos, kokia čia siautė 
trisdešimtais metais. Depresijos galima išvengti, jei
krašto vadovybė nori panaudoti jos turimą galią, net ir vo -J)laneSin^ 
Įstatymais užtikrintą galią, palaikyti ūkišką gyvenimą. Piezi en s 
Palaikymui ūkio vyriausybė turi Įvairiausių priemonių 
ir jei ji tų priemonių nepanaudos, tai kiekvienas žmogus 
žinos, kad ji yra kalta dėl ūkiško gyvenimo smukimo.

Vyriausybės atsakomybė dėl krašto ūkio klestėjimo 
Amerikai yra naujas dalykas. Seniau ūkiškas gyveni
mas ėjo savo keliu, o vyriausybė stengėsi kiek galima 
mažiau i jį kištis. Dabartinė administracija irgi norėtų 
kaip galima mažiau kištis i ūkio gyvenimą, bet ji pripa
žįsta savo atsakomybę už krašto gerbūvio išlaikymą.
Krašte, kuriame yra ir vartotojų, ir dirbtuvių visokiems 
išdirbiniams gaminti, ii- yra apsčiai darbo rankų gery
bėms kurti, nėra jokio reikalo žmonėms skursti.

•.jrr1 ’ nevažiuosjdm j
kapitalistinėj Ameri- net

fapmokami.
at-

Atsakymo Ieškok Kūtėje
Po Stalino galo Rusijos didelę krizę. Apie pusė 

bolševikų vadai pasidarė Rusijos žmonių dirba žemės vo 
kiek taikingesnį. Bent žo- ūkyje, stambiausiuose dva- 
džiais jie dabar taikingesnį, ruošė, kuriuos vadina “kol- 
švelnesni, lyg sukalbami, Jchozais” ir “sovchozais.”

Vakarų valstybės prade- Bet tie milžiniški dvarai ne- 
da “tikėti,” kad bolševiz- pagamina Rusijos gyvento- 
mas šiuo metu nesimes i jams užtenkamai maisto ir 
naujas kruvinas avantiūras, dabar, kada postalininiai 
Tokias pažiūras reiškia ir Rusijos diktatoriai pažadė- 
Amerikos vyriausybė, kuri jo rusams pagerinti jų gy- 
siuio kongresui sumažinti venimą “bėgyje dviejų tri- 
krašto armiją, apkarpyti jų metų.” jie supirkinėja 
krašto gynimo biudžetą ir užsieniuose maistą ir gabe- 
atleisti kiek pavadžius. Sa- na i Rusiją, kad savo paža- 

kongresui dą nors šiaip taip tesėjus.
D. Eisen- .Jie ir Amerikoj, rodos, gaus 

hower sako, kad vyriausy- nusipirkti medvilnės sėklų 
be laukia “pastovių sąlygų”.valgomo aliejaus rusų gy- 
užsieniuose ir viduje. Jvenimui pariebinti.

Tiesa, bolševikų vadų- Kai aruodas tuščias, tai 
“taikingumas” yra gana i-i-’labai nepasmarkausi. Bent 
botas. Jie Berlyne nesigai-k karą rusa; vargu gali mes- 
1 i rodyti pasišiaušusią įis turėdami ne tik aruodus

Apžvalga
ARGI JIE NORI 
VAŽIUOTI?

ir kovoja už savo teisę pa
silikt! čia, šioje kapitalisti
nėje Amerikoje, kur viso- 

siaučia ir
••Keleivio" už tai. kad įamc'?u! J“““*’ l,a'larai-

parašyta, jog "Vii-!“1.!’ .M^kishi redakto- 
redaktoriai "baisiai n.al:. J”*“*' nelabal mal°'

“Vilnies” bolševikiški re
daktoriai baisiai supyko ant;.kl0S i<enjos

|kur tokie jautrus
buvę 
nies”
bijos deportacijos.” Na, o.
Andrulis ir Pruseika depor-Į Jeigu jie nebijo deporta- 
tacijos visai nebijo ir todėl cijos, tai kodėl jie slapstosi 
spjaudosi prieš S. Michelso- už Amerikos konstitucijos 
ną, “Keleivio savininką.”/‘penktojo amendmento” ir 
nors S. Michelsonas jau de- nesisako teisme, kad jie yra 
vyni metai nebėra “Kelei- bolševikai, kurie daug me

mai

vio” savininkas. tų j pažįsta, propaguoja ir

r o u y
skiauterę, lyg tarsi jie butų 
stiprus ir galingi. Bet po 
griežtų žodžių dabar visgi 
yra Įžiūrimas jų noras “ko
egzistuoti” ir nesipešti. Tą ųOvO 
jų “taikingumą” jaučia Va-1 
karų “imperialistai” ir ma
žina savo kariškas išlaidas, 
nes tie vadinami “imperia
listai” patys prieš bolševi
kus nieko neplanuoja ir tik 
džiaugiasi, kad bolševikai 
juos palieka ramybėje.
Dargi tie Vakarų pasaulio 
žmonės, kurie pasisako už 
pavergtųjų tautų vadavimą, 
visada neužmiršta pridėti, 
kad jie tą darbą dirbs “tik 
taikiomis priemonėmis” . . . 
taip sakant, per kepurę.

Kodėl Rusijos bolševikų 
vadai šiuo tarpu nuduoda 
taikingesnius žmones? At- 
akymo i šitą klausimą rei

kia ieškoti ne bolševikų va
dų galvose, bet Rusijos kol
chozų tvartuose (kūtėse).
Gal kam atrodys keista, 
kad taip yra, bet Rusijos 
tvartai kalba daug aiškesne 
kalba, negu Molotovas Ber
lyne,

Bolševikų vadai patys

iššluotus, bet ir kolchozuz
kūtes tuščias. Gera Molo
tovui Berlyne plepėti, bet 
tegu jis pabando Įlysti i Žu- 

kaili ir vesti armijas
su tuščiais kareivių pilvais.

lankymą Gibraltaro tvirto
vėje. Anglai Į protestą at
sakė, kad ne ispanų reika
las kišti nosį Į Anglijos ka

rius. Jam nebepritaria il
tie liberališkieji republiko- 
nai senatoriai, kurie seniau 
(rinkimuose) karštai ta sa- 

alienės lankymąsi anglų manVmą gynė. Pasirodo, 
valdomose žemėse. Ispa-'kad *esant valdžioje kai kū
nai į tai atsakė demonstra-Įnos pažiūros keičiasi. 
Gijomis ir langųir 600 tūkstančių gaivu vijomis ir langų daužymu’ „ . . , .... . .

kiaulių vėl tik 12 milio- anglu konsulatuose. j .^n‘ B,,.ckei ‘‘!hk,na’ kadMduuif vn un i- iiiiiM. fe . Jreikia apsisaugoti nuo atei
nu, kaip buvo po “kariško Bedemonstruodami prieš ;ti •• t-h,, •• nrippir<
komunizmo” galo 1922 me- anglų ispanų fašistai perei-’ -()

ta savaitę ėmė ir susipešė ateities Jaitas 
savo tarpe. Studentai de
monstrantai, gavę iš mo
kyklų liuosą laiką (lemen

tais.
Bet bolševikai, pradėda

mi pirmą “piatilietką,” bu- 
Įrašę Į savo “planą,” 

kad 1933 metais kolcho
zuose bus 81 milionas galvi
jų, 160 milionų avių ir ožkų 
ir 35 milionai galvų kiau
lių. Pasirodė, kad i “pla
ną” galima viską Įrašyti, 
bet išauginti tiek gyvulių— 
tai jau kita istorija. Čia

‘genijus” pasirodė

pagennimą, 
ir visokias 

tarptautines sutartis spręstų 
kongresas, ir tradicinė 
Amerikos prezidento teisėstruoti, eme gatvėje mustis • ufc:,.niu ,itik ,)utu

? ***?*?• ''"'"'griežta; apkarpyta. ' 
studentai dvi dienas sky- Atrodo, kad kn. Bričke
le jau ne demonstracijoms1,^ pasJerinima3 hu,
pnes anglus, bet pnes Mad-',ai apk vta? ir isk,.ai
nuo policijos vada, genero-. * - - • ;*i. p.,r... „ „u,.tas- ka(1 has ls J°

Tuo tarpu klausimas lie- giria rusišką bolševizmą? 
ka neaiškus. Ar, iš tikrųjų,! Atrodo, kad čia kur tai 
Pruseika ir Andrulis nebijo yra bolševikiškas šuniukas 
deportacijos Į Rusiją, nors, pakastas. Ponai drąsuoliai 
kaip “Vilnis” sako, jiems sakosi, kad jie nebijo va- 
ten visai “negresia mirtis”? žiuoti Į Rusiją, bet kaip

Jeigu jie nebijo, tai ko-'ožiai vedami skersti, spiria-viešai pripažįsta, kad Rusi- 
dėl jie samdosi advokatus i si ir nevažiuoja. k>s žemės ūkis nercrvvena

Kolchozų tvartai yra iyši
kus Įrodymas, kad bolševi
kiškas žemės ūkis yra priė- 
ėjęs liepto galą. Štai ke
letas pavyzdžių:

3916 metais Rusijoj buvo 
58 milionai ii- 400 tūkstan
čių galvijų, čia Įskaitoma 
ir veršiai ir buliukai, mel
žiamos karvės ir bergždi- 
nės. Tais pat metais Rusi
joj buvo 96 su viršum milio
nai avių ir ožkų ir 23 milio
nai kiaulių. 1916 metais 
Rusijoj dar tebebuvo caras 
ir Rusijos žemės ūkis buvo 
jau gerokai nususintas ei
nančio karo. Tais metais 
gyvulių skaičius Rusijoj bu
vo daug mažesnis, negu 
prieš karą—1913 metais.

1922 metais, kada bolše
vikai Rusijoj jau buvo pa
rodę savo “sugebėjimą” 
valdyti, gyvulių skaičius ten 
buvo nupuolęs sekamai: 
Galvijų (veršių, buliukų, 
karvių ir bergždinių) 45

Stalino 
visiškai

Pirmoji “piatilietka” da
vė bolševikams pamoką, 
kad neverta i “planą” rašy
ti išpustų skaičių, nes nei 
karvės, nei avys, nei kiau
lės to plano neskaito ir pa
gal Stalino planą nesiveisia. 
Todėl bolševikai Į antrąjį 
penkmečio planą Įrašė jau 
protingesnius skaičius. Jie 
numatė 1937 metų galui tu
rėti “pagal planą”: galvijų 
65 su puse milionus galvų, 
96 milionus avių ir ožkų 
galvų ir 43 su puse nailo
nus kiaulių galvų. Bet jie 
Įrašė, o gyvuliai visvien iš- 
siožiavo ir tokio skaičiaus 
prie auglio neprigamino. 
1937 metais gyvulių Rusi
joj buvo: galvijų 57 milio
nai. avių ir ožkų—81 milio- 
nas ir kiaulių—23 milionai 
galvų.
Sekamais, 1938 metais, 

gyvulių skaičius jau buvo 
šiek tiek didesnis: galvijų 
buvo 63 milionai, aviu ir 
ožkų—102 milionai su puse 
ir kiaulių—30 milionų su 
puse galvų.

1942 metais bolševikai 
“pagal planą” numatė turė
ti 71 milioną galvijų, 140 
milionų avių ir ožkų ir 51 
milioną su puse kiaulių. 
Bet 1941 metais jų gyvulių 
ūkis buvo vėl nusmukęs ir 
jie vos turėjo: galvijų 47 su 
puse milionus, avių ir ožkų 
85 su puse milionus ir kiau
lių tik 22 milionų. Bet tais 
metais Stalino “genijus” 
pavogė iš kaimvnų nema 
žas teritorijas—Baltijos ša
lis ir kt.—ir tuo budu gy-

(Nukelta Į 8 pusi.)

lą Rafael Hierro, o pne 
progos sudegino nemažai 
falangistų laikraščio “Arri- 
ba” kopijų. Studentai gat
vėse vadino generolą Hier
ro “žmogžudžiu Hierro.” 
Mat, jo policija pavaišino 
studentus lazdomis.

Atrodo, kad išdidus 
“krikščioniškasis” Franko, 
kai tik nori perdaug aukš
tai nosį riesti, tuoj gauna 
priminimą iš ispanų, kad jo 
režimas yra kaukolėmis pa
remtas ir ne taip jau drū
tas.

Berlyno Derybos

Vokietijos sostinėje Ber
lyne, senajame prūsokų liz
de, posėdžiauja keturi di
dieji. Posėdžiai prasidėjo, 
kaip tai tarp didžiųjų Įpras
ta, akių badymais. Molo
tovas siūlė grįžti prie Jaltos 
ir Potsdamo, jis priminė 
Amerikai jos karo bazes, 
priminė vokiečių imperia
lizmo praeiti, užsikabino už 
Atlanto Sąjungos ir siūlė 
numesti Į gurbą “Europos 
armijos” kūrimą. Taikai 
gelbėti Molotovas siūlė pa
sišaukti kinų bolševikus, 
kaipo penktą pasaulio di
džiąją galybę.

Amerikos valstybės sek
retorius siūlė užmiršti pra
eities skriaudas ir žmoniš
kumo dvasioje bandyti su
kurti pastovios taikos pa
grindus. Ta proga John 
Foster Dulles išpeikė Ver
salio sutartį, prie kurios su- 
niekinimo nemažai prisidė
jo ir Amerika savo laiku.

Prancūzai ir anglai kal
bėjo taikioje, “konstrukty 
vinėj” dvasioj, bet rusų ne
įtikino.

Tradicinė prezidento 
teisė darni sutartis lik.- ne
pakeista. nors i konstituci
ją gal ir bus Įrašyta, kad 
sutartys, priešingos konsti
tucijai, negali būti patvir
tintos.

►<
Turku Prezidentas

Amerikoje lankosi Turki
jos prezidentas Celal Ba- 
yar. Jis čia lankys Įvairias 
krašto vietas apie mėnesi 
laiko ir, šalia to, turės pasi
tarimų su musų vyriausybe 
dėl ūkiškos pagalbos savam 
kraštui ir dėl kariškų sąjun
gų praplėtimo Į Viduriniuo- 
sius Rytus (Irakas, Pakis
tanas ir kt.).

Turkija šiandien yra vie
nas iš geriausių musų są
jungininkų. Bet jei kas at
simena 1939-1943 metus, 
tai gal dar neužmiršo, kaip 
tada Aliantuose buvo žiū
rima Į Turkiją.

Mat, turkai ir prieš ant
rąjį pasauiinį karą turėjo 
sutartis su Vakarų valstybė
mis (Anglija ir Prancūzi
ja). Bet kai atėjo karas, 
jie surado visokių pasiteisi
nimų, kodėl jie negali eiti 
vokiečių mušti. Ir nėjo. 
Dėka tam Turkija išliko ka
ro nepaliesta ir šiandien ga
li būti musų geras sąjungi
ninkas, o tuo tarpu tokia 
valstybė, kaip Lenkija, ku
ri pinnoji priešinosi vokiš- ■ 
kam siaubui, šiandien yra V 
užmiršta ir net Įrašyta Į 
Maskvos neva sąjungininkų 
skaičių.

Žiūrint patyrimo akimis, 
atrodo, kad kartais yra la
bai naudinga išsisukinėti ir 
nesimesti Į ugnį “dėl demo
kratijos gelbėjimo.”—J. D.
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KAS MIRKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NTPEIK!A Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Naujo Brooklyne

Gruodžio 17 ir A. Smetona vienas
Sausio 10 d 

Brooklyne suruošė
mirties

skyriaus valdybos 
, »• -„v.: narys atsiklausė, ar deraį

Antano pelos. da’
Smetonos 10 metų -i-.,-liauti A. Smetonos m.t-

ties minėjime, kurį rengia 
vietos tautininkai. Toks 
klausimas iššaukė stipru su-; 
sirinkime pasipriešinimą.} 

• - - . * iuv reikalu kalbėjo šeši’ 
skyriaus nariai. Is sesių tik 

I vienas pasisakė už

minėjimą. Rengėjai, iškei- ~ .'~r -—c-,
darni A. Smetonos nuopel
nus lietuvių tautai, nepasa
kė, kad tas pats A. Smeto- 2U“
na nuvertė tautos -----
valdžią, sulaužė konstituci
ją, uždarė demokratines mmėji-1
partijas bei organizacijas,! 
užsmaugė jų spaudą ir tau 
tos pinigais siuntė pas

- 1 e 11-»mą. Pasisakęs už minėji
ma buvo kartu ir Sambūrio

Mus I vyriausios valdybos
solini mokytis fašizmo jau-.

narys.
Nedarant formalaus nutari-.

nuomonė : I mi -1
,. .... ūmo, susirinkimo uuuunudirs. Rengėjai taip pat , ’ ... . , , x .

. . , . , . cL \ i buvo aiški, kad tokiamenepasake, kiek A. Smeto-, ... ’ , ™ - <1 , . * • • Inejime nedalyvauti. Po šiolauko teismai su-i .... . - -•; • . susirinkimo kalbejusis uz, •zmnnin Ui Aki J r
nos karo
šaudė nekaltu žmonių, kieki . . . . ., ... - ■ dalyvavimą pasitraukėdemokratiniu partijų žymių' - U ..... • ii ~ 7 vyriausios valdybos,veikėjų praėjo jo valdymo -
laikais per kalėjimus ir tt. Skyriaus valdyba, 
Rengėjai nutylėjo, kad A. kreipdama dėmesio Į susi-' 
Smetonos spauda visą laiką rinkimo nuomonę, nuėjo į 
dergė išsijuosusi demokra- Pas tautininkus ir Įsijungė 
tiją, kaip atgyvenusią savo J to minėjimo rengėjus 
amžių, nors ir dabar jie ge-’ Tokiai
rai žino, kad Lietuva nepri
klausomybę po pirmojo 
saulinio karo atgavo (lemo

FORMOZA PASITINKA BUVUSIUS KORĖJOS KARO BELAISVIUS

Formozos saloje kinu narionaiistai labai širdingai pasitiko iš Korėjos atvykstančius ki
ny kareivius, buvusius belaisvius AKantu rankose. Tie kareiviai atsiekė grizli pas 
kinu komunistus ir šėriau nutarė vykti pas čankaišeką. stoti j jo vedamą armiją ir 
kariauti prieš kinu bolševiku valdžią. Tokiu belaisviu i Formozą atvyko 11.vyru.

ne-

■ pažįstamas bimbininkas. dins svarbią rolę, kurioj jis Ta

KAS SKAITO, RAŠO 

TA5 DTONOS NEPRAAO

|Worcesterio Naujienos
Lieiuvos Nepriklausomybės P. Aukštuolis—fin. sekr., J. 

Šventes Minėjimas Matijošaitis, V. Mitrikas ir 
... r- P. Pauliukonis—iždo glob., 

J- Jankauskas—tvarkdarys, 
0. Tarailienė, A. Tamkus—- 
organizatoriai.

Lietuvai Remti 
jos sumanymu jau
19 (t.

gruodžio 
buvo sukviestas orga-'

r.i.acijų atstovų pasitari
mas neprikl a u s o m y b ė s 
šventės minėjimo reikalu ir 
išrinktas šios sudėties ko
mitetas: M. Žemaitaitis— 
pirm., L. Kačinskas—vice- 
pirm., J. Palubeckas ir J. 
Bet tašius — sekretoriai, 1.
J. I) va rėčkas— iždininkas, 
P. Aukštuolis—fin. sekr., 
M. YVtiksner, J. Šalaviejus, 
J. Pipiras, V. Mitrikas ir J. 
Matijošaitis—nariai. Minė- 
įmas rengiamas vasario 14 

d. Lietuvių Piliečių Klubo 
patalpose, 12 Vernon St.

'.Minėtas komitetas 
“kilmingo minėjimo suren- 
’imo yra nutaręs pravesti 
aukų rinkimą ALT. Tam 
tikslui yra skelbiamas aukų 
rinkimo \ajus nuo vasario 
i d. iki kovo pabaigos. Įver
tinant Amerikos Lietuvių 
tarybos atliktus ir dabar 
vykdomus darbus visų par
eiga remti A. L. Tarybą. 

įTodėl, reikia tikėtis, kad ir
. ~ (paskelbtasis vajus susilauks

-.įetUvių i,endnio-j9r3£av,s pritarimo bei aukų. 
alkanasis Organiza-!'

(LOK’as)l-* Lietuva: Remti Draugijos 
I Skyriaus Veiklos

Skyriaus metiniame na
rių su-trinkime, Įvykusiame 

padalyti pra-

diena .manu hetu-
padėčiai susida- Kai atsisėdau, tas varg- galės pareikšti savo nepap- viams buvo tikra šventė.

rius, skyriaus nariai pada- bimbininkas pradėjo rastą vaidybos talentą. Re-
’,a' rė demaršą skyriaus valdy- man skųstis, kad Rojus M i- žisuoja J. Klekaitis.

|hai ir valdyba savo nutari-?2ara jr vįsa “Laisvės” gen- J. Klevas.
’ mą pakeitė ir iš minėjimo eė ii mulkinusi. Sako, aš’ —

Miamietc.

kratijai laimėjus, jie
T . , IU<3 JMACUC II I2> IIIIIIKZJIIIIM O£ IĮ

kad ir dabai kitaip nebus. ’rengėjų pasitraukė. Iškaičiau “Laisvę.” Joje bu- Mano Talka LSS 19 Kuopos
Gal butų ir nereikėję ra- Kad tas minėjimas buvo v0 aaug rašyta, kad Lietu-} Pokyliui

syti šių žodžių, bet taut.-isiejamas su 1926 metų vnie nriaiifrinta daw kiau- 
ninkai patys išprovokavo gruodžio 17 d 
kitaip galvojančius. yra ne

Rengėjai lindo i demo
kratines organizacijas per

k’A’.' P/it O.»//i.VLS 
KO.VFfc’KE.VCM.i

metM(voje priauginta daug kiau- Lankiausi Lietuvių Atle- 
perversmu, iių> kad karvės veda po 3 tu Rlubo genu draugu 

prasimanymas bet,veršiukus, mašinomis kai- fcuvy> kuriame pardaviau 
teisybe ir jau Įvykęs faktas. ves melžia, elektra išve- keletą tikėtų.

A. Smetonos miuėjimej^įiota po visą kiaštą darbo^

JAV
po- menės Laik

cinis Komitetas

be visu kalbu, kurios išimti- 
nai tą perversmą pateisino,
J. Tysliava ten aiškiai pa
sakė: “Reikėjo būti išdavi
ku, kad po 1940 metų vasa
ros galima butų koliotis dėl*važiuosiu 
1926 metų Įvykių, kai mesi 
buvome ant bedugnės kraš
to.”

Kad patikslinimas butų 
dar aiškesnis, primenu 
“Šviesos” sambūrio ideolo
ginių gairių paragrafą 5: 
“Tinkamiausias žmogaus 
gyvenimo bendruomenėje 
sąlygas užtikrina demokra
tiniai principai. Bendruo
menės organizacija, kuri

priešakines ir užpakalines 
duris ragindami prie jų 
rengiamo minėjimo prisi
dėti. Tačiau iš demokrati
nių organizacijų gavo vie
nodą neigiamą atsakymą, 
nes demokratinės organu 
cijos iš anksto suprato, kad 
tautininkų pagrindinis tiks
las buvo pateisinti 1926 m. 
gruodžio perversmą. Taip 
galvojant neapsirikta. Mi
nėjimo metu tautininkai 
pilnai parodė savo tikrą
sias užmačias. Jie ne tik 
pateisino, bet išsijuosę gynė 
tą perversmą, tautai pri
mestą neatsakingų gaivalų.

Tautininkai dar nieko ne-Jtuos principus savo ideolo 
pasimokė gyvenime, todėl gijoje ar veikloje neigia,

y r 
;\ių

nutaręs sukviesti Lietu-
konfe-J
10 dJ..................

17 d.,

Bendruomenės
valandos trumpos, žodžiu, pp. Pov.eii. Tai nuolatiniai renciją balandžio 
ten tikras rojus. ‘musų parengimų lankyto-} New N orite.

Aš, sako tas mano pažis- jai. ši kartą čia patekau! Konferencija turi 
tarnas, pagalvojau, kurio j vaišes, kurias Powelliai'sudaryti

- . paspartin-Įtyic
Nuėjau, tenantui pagerbti. Leit. Roy.ti

sa tįsio
tikslą1 nešimai parodė, kad sky-

. .. , tampresnius cent-’iįijs yra daug atlikęs praei-
galo man čia vargti, geriau buvo suruošę savo sunui iei- ro ir vietų ryšiu 

apylinkių beitenai. ir
apygarnų naudingą

demokratinės jėgos turi 
stipriai budėti, kad išlais
vintoje demokratinėje Lie
tuvoje nebūtų pastatytas 
vėl “tautos vadas.”

Klaidinantis Patikslinimas
“Keleivio” Nr. 3 “Švie

sos” sambūrio valdyba atsi
liepė i mano koresponden
ciją, atspausdintą “Kelei
vio” Nr. 52, ir apkaltino 
mane neteisingai parašius.

Kartu išrinkta gausi de
legacija Į Lietuvai Remti 
Draugijos seimą, kuris 
Įvyksta vasario 7 d. South 
Bostone. —J. P. •

NEW YORK, N. Y.

Tarėsi VLIK’o Reikalais

Sausio 23 d. New Yorke 
Įvyko \ isų VLIK’ą sudaran
čių grupių—Darbo Federa
cijos, Krikščionių Ikmo- 
kratų Sąjungos, LaLsvės 
Kovotojų Sąjungos, Mažo
sios Lietuvos Rezistencijos, 
Socialdemokratų Partijos, 
Tautinio Sąjūdžio, Ūkinin
kų Partijos, Ūkininkų Są
jungos, Valstiečių Liaudi
ninkų Sąjungos ir Vieny
bės Sąjūdžio—atstovų pa
sitarimas.

Pasitarime visos VLIK’ą 
sudarančios giupės pasisa
kė Įvairiais VLIK’ą liečian
čiais klausimais ir vienin
gai sutarė, kad jos palaiko 
savo ankstyvesnius susita
rimus VLIK’o kilmės ir vei
kimo atžvilgiu.

VLIK’ą sudarančios gru
pės, būdamos pasiryžusios 
siekti lietuvių politinės kon 
solidacijos, sutarė siūlyti 
VLIK’ui pakeisti jo statutą 
ta prasme, kad naujoms po
litinėms grupėms i VLIK’ą 
priimti ar jums išjungti už
tektų keturių penktadalių 
VLIK’ą sudarančių grupių 
sutarimo.

Sutarta aiškintis dėl kitų 
VLIK’o daibo santvarkos 
dalykų, todėl vasario mė
nesio antroje purėje vėl su
šaukti VLIK’ą sudarančių 
grupių atstovų pasitarimą ir 
pasisakyti: (a) VILK’o
būstinės, (b) dabartinių 
VLIK’o uždavinių ir (c) 
atitinkamo darbo pertvaf- 
kvmo klausimais.

dabar
šaipos

tebedirba 
bei kuitu-

sako, Į redakciją ir klausiu pOwell studijavo teisę Har-‘ susiorganizavimą, aptarti ro? 
Mizaros, kokiu keliu nuva- Vard Universitete, bet dėl!Įvairius Bendruomenės or ' 
žiuoti i “krajv, nes ten 1 aro tarnybos turėjo stuui-’ganizacinius reikalus ir pla 
gera gyventi. jas nutraukti. ŠĮ pavasarį*cinu pateikti inf«

M1- jis baigia karo tarnybą ir! apie Bendruomenės veiki- 
’griš baigti nutrauktą moks- mą.

Tai kodėl ‘Laisvė ra- j Konferencijoje bus ke-
, kad gerai?—paklausiau.' Leitenantas Roy Povvell lies labai aktualios Bend- 
—Mes rašome, ką gauna- iaįsvai kalba tėvų kalba ir'

me iš Maskvos arba iš Lie- visur pasisako esąs lietuvis, 
tuvos. j Adv. Michelsonui parda-

Taip skundėsi tas maro vjau du tikėtus. Pasukau 
pažįstamas. h 1 ong lsland, IsKp. Ten

Atsisveikindamas aš pa-,maro bičiuliai bizniauja,

—Nevažiuok,—sako 
žara,—ten nėra gerai.

S
sambūrio nariai laiko sau 
priešinga.” Ir 7 par: “Sam
būris, kaipo kultūrinės ir 
visuomeninės saviauklos or
ganizacija. nesiriša su jo
kia politine partija ar sro
ve.”

Stasys Mockevičius.

Bimbininkas Pradeda 
Praregėti

Vieną vakarą užsukau i 
Piliečių Klubą, Union Avė 

bimbininkai begeria

linkėjau tam suabejojusiam} 
greitai ir visai praregėti ir keta. 
su Bimbos genge visai 
šius nutraukti.

Mečislovas Razgaitis.

paėmė 
Nuvykau ir pa

v ištiek 1»J“ po ti- 
- sena

Ar aš apsilenkiau su teisy-ĮKeli 
be, pamatysite iš to, kas čia viskę
seka. * —Alio, politruke. Sėsk,

Minimame susirinkime išgersime čerką, — sušuko

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDE AL PHARMACY
29 Kelly Square, VVorcester, Mass.

Jei jums reikia vaistu, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikaJiškus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

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

Be to. musų vaistinėj galima gauti:
(I) Pašto ženklų; (3) lietuviškų laikraš

čių; (3) galit užsimokėti gazo bi’as ir (4) išpildom money 
orderius.—Lietuvis pas lietuvi! (32-4)

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Tdeal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Atgavo Senas Teises
Prof. daktaras Vincas 

Kanauka gavo teis? laisvai 
verstis gydytojo praktika 
Ne\v Yorko valstijoje. Šiuo 
metu daktaras dirba vienoj 
New Yorko ligoninėj, o ne
trukus žada atidalyti ir sa
vo kabinetą.

Dr. Kanauka profesoria
vo Kauno Universitete ir 
buvo laikomas vienu ge
riausių Lietuvos chirurgų. 
Džiugu, kad jis dabar ga
lės teikti pagalbą ir čio
nykščiams lietuviams.

Am. Str.

Socialdemokratų Pokylis
LSS 19 kuopa vasario 6 

I. Brooklyne. Lietuvių Pi
liečių Klube, 280 Union 
Avė., rengia metini pokylį. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

Aktoriaus Kačinsko 
Sukaktuvės

Henrikas Kačinskas šven
čia 30 metų scenos darbo 
sukakti. Ta proga Dramo 
Studija Brooklyne vasario 
6 ir 7 d. suvaidins “Jupite
ris Pyksta.” Kačinskas vai-'

rv- 19 kuopos narį Viktorą Ra-jarko 
dzevičių pakviesti i kuopos 
vakarienę. Rudzevičiai pa
ėmė tikėtus ir
būti.

V. Kalvelis.

ruomenės reikalais paskai
tos, pranešimai apie Bend- 
luomenės ir jos organų vei
kimą.

Bendiuomenės konferen
cija apims Baltimorės, Bos
tono. Hartfordo. New Yor- 
£O, Philadelphijos ir New 

apygardas.

darbą kartu prisidėda
mas prie Lietuvos išlaisvi
nimo kovos. 1953 metais 

H.ioi macijų pajamų turėta $1,242.55, iš
leista $l,236.5t>. Per tuos 
metus Amerikos Lietuvių 
Tarybai pasiųsta $833.60 
(i ši skaičių Įeina ir aukos 
per LRD Įteiktos Amerikos 
Lietuvių Kongresui).

Per paskutiniuosius sep- 
.ynius metus (1947-1953) 
Lietuvai Remti Draugijos 1 
skyrius turėjo paiamų $12,- 
016.23, išleido—$11,420.15. 
Kasoje 1954 metams liko} 
$596.08. Svarbesnės septy-J

Į konferenciją, be eentri-ln'^ metų išlaidos:

MIAMI, FLA.

Lietuvių Klubo Atidarymas

LietuviuKaip žinoma,
Klubas pasistatė savo na
mus. Sausio 24 d. ivvko tu 
namų iškilmingas atidary
mas.

Atidarymas buvo tikrai 
Įspūdingas. Ypač visi bu
vo sujaudinti iškilmingai 
Įnešant abi, Amerikos ir 
Lietuvos, tautines vėliavas. 
Buvusi Kauno operos solis
tė A. Dambrauskaitė žavė 
jo susirinkusius savo stip
riu, sultingu, maloniu bal
su. Klubo choras, muziko 
Steponavičiaus vadovauja
mas, gražiai padainavo ke
lias dainas. Buvo daug tu
riningų kalbų. Be kitų, kal
bėjo The Guardians of Lib
erty centro pirmininkas 
Shabo, iškeldamas lietuvir 
meilę savo kraštui, jų pasi- 
įyžimą kovoti dėl savo tė 
vų žemės laisvės ir jų indei 
Į Amerikos kultūros loby
ną.

.4 ... ,mu Bendruomenes organu pasižadėjo: *• , • .. - j*1 J I narių, kviečiami apygardų
valdybų bei apygardų kon
solės komisijų nariai, apy- 
unkių valdybų bei kontro
lės komisijų nariai ir seniū
nai: taip pat kviečiami apy- 
inkių ir seniūnijų atstovai 
po 1 nuo kiekvienų 25 as

menų L

ALT—$4,590.94,
—$1,007, tremtinių 
—$1,000.53, Vasario 16 d. 
gimnazijai ir vargo mokyk
loms—$423, Amerikos Rau
donajam Kryžiui $160.

Tame pačiame susirinki
me išrinkta valdyba 1954 
metams, kurion Įeina: M.

SHENANDOAH, PA.

j Uždarys Kasyklas
B ALF j Kalbama, kad Reading 
šalpai kietųjų anglių bendrovė ža

da uždaryti didžiausias mu
sų apylinkės Maple Hill ka
syklas, kuriose dirba apie 
1,500 darbininkų. Bendro
vė sakanti, kad tos kasyklos 
esančios nuostolingos.

Jei tikrai tos kasyklos

Lietuvių Ben druomer. ės 
onferer.ciją techniškai or 

ganizuoti padeda New Yor
io apygardos vaidyba su 
didoku savo bendradarbiu 
buriu.

Smulkesnės informacijos 
bus pranešamos bendraraš 
čiais ir pei spaudą vėliau.

Žemaitaitis — pirm., MJ'ous uždarytos, tai Shenan- 
VVeiksner ir J. šalaviejus—’doah angliakasiai susilauk- 
vicepirm., J. Dvareckas— tų dar juodesnių dienų.

Iš sumų, kurias mes sude
dame kovai dėl Lietuvos 
laisvės, kiti sprendžia apie 
tai, kiek mums patiems rupi 
savo tėvų krašto likimas 
Įrodykime, kad Lietuvos 
laisvė tikrai yra musų siel 
vartas ir rūpestis.

ižd., J. Palubeckas—sekr

L E N E V A,S RUDAS 
IŠMOKT /! N G L I š K A I

J. V.

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

Naujas, pagerintas anglų ka1l»os vr.d >velis. su trum
pa gramatika, su visokiu •lai!.tu. 1 žsiėmimų, gyvu
lių. i-aukščių. žuvų. vabz l/iit. n^'l'i;: ir gėlių pava
dinimai*. B" to. 1 ia telpa yLokie praktiški pasikal- 
!»jimai ieškant darlio, važiu< -ant grižkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pils siuvėją, ras kurpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 63G Broadway, So. Boston 27. Mass.
J



Salanto Kotvlrtan
PASLAPTINGO ŠŪVIO KELIAS

Vasario 3, 1954

’asikalbejimas 
Maikio su Tėvu

Triukšmas Musu Priešas
Dažnai gali girdėti sa- garso veikiama.

—Alou, Maik! 
—Labas, tėve!

kant: “Dėl to triukšmo aš mokslininkas mano. kad at- 
išeisiu iš proto. ’ Taip sa- eis laikas, kada virš antrojo 
ky darni mes dažnai perde- garso slenksčio garsai (ul- 
aarae, bet teisybės šitame tra garsai) rus panaudoti 
posaKy yra labai daug, tik i virtuvėse ir virimo knygose 
ji net gydytojai ilgai ne- bus parašytkiek fonų rei- 
Kreipė dėmesio. Į ralinga, sakysim, jautienai

Štai didelio miesto žmo- išvirti. Bet jau ir šiandien 
gus nebeturi apetito, galva tais ultra garsais galima 
skauda, ausyse ūžia, naktį piauti plien . užmušti labai 
negali miegoti, jaučia nuo- stiprius mi robus.
.argį, prislėgtų nuotaiką ir
tt. Eina jis pas gydytoją, 
gydytojas ligoni gerai pa

mos taisyklės, kurias tegali 
išleisti įstatymus leidžian
čios Įstaigos.

Eet ir mes kiekvienas ga- 
Tas pats'lime su triukšmu kovoti.

Tik mėginkime susivaldyti, 
r.erėkauti be reikalo ir tuo 
rudu kenkti sau ir kitiems.

J. V-ga*.

žįsta. Jis dar nėra senas, 
nei geria, nei valgo, nei ru
ko be saiko, bendrai veda 
normalų gyvenimą. Gydy
tojas patrauko pečius, nes 
negali pasakyti tikrosios li
gos priežasties. Jis sako li
goniui: “Esi kiek pervar
gęs”; ir pataria paimti ke- 
įas dienas atostogų. sven- , , . . ,............................ .. - caroininkas.adieniais išvažiuoti uz .. „ . . . .. fonų garso.mesto j gamta ir, žinoma, &

Siamo Dvyniai
Žmonių giminė nėra to

kia veislinga kaip kitų gy
vūnų. nes net dvynių gimi
mas yra gana retas atsiti
kimas. Anglai, pavyzdžiui, 
skaičiuoja, kad iš 80 gimi
mų būna vienas dvynių. 
Rusai, teisybė, giriasi turį 
dvigubai daugiau dvynių’ 
gimimų. Ten viskas sta

Paveiksle matosi kulipkos kelias. Iš dešinės pro langų ne
žinomas žmogžudys paleido kulipką. kuri, perėjusi per 
John \V. Mattson galvą (kryžius virš kėdės), išėjo p.o 
langą kairėje. Nušautasis .1 \Y. Mattson. 53 metu am
žiau-. buvo Detroito Alias Steel korporacijos pareigena.-.. 
Policija ieško žmogžudžio.

Visi šitie dalykai, aišku, 
turėjo sudominti ir medici
ną. todėl šiandien jau žino
ma. kad žmonių, priverstų 
būti nuolatiniame triukšme, 
pradeda vii ėti kaukolė, jie 
blogiau mato dėl akių chanovietiškai greičiau da- 
obuoliuko virpėjimo, jaučia romą. 
bendrą kuro nusilpimą ir’ Kai kalbama apie 
tt. Nemažiau veikia triuks-, dvynius, turima galvoj ne-i 
mas ir nervus. Jau minėtas,normalius dvynius, kimių 
mokslininką

, VA V4VA

5,.. M A R G U M YNAI

. . N , • ui -• jecų c.augiau negipnraso kokių nore tablečių < ku,
ar miltelių. r r

Jau ritinėtas; normalius dvynius, nuiių Kiek Fini Amerikieiiai ,,lanetos veikia kiru
patvre, kailicalis kūnų yra suaugusi 11 Cu!n,ls Paleidžia asmenų, visuomenės ir vals- 

veikiamas 50 viena kuna. i •eikvoja 20% | Praeito ‘ gruodžio pra-j 1953 metais Amerikoje — pasika^oja ka/

, metais ir nė vienas tikintisdaugiau negu dirbda-'džioje visi Anglijos laik- surūkyta per 400 bilionų ci-
poje, kurioje nesi- basčiai pirmuosiuose pusią-karečių, penkiais procentais 11 e ^‘nas 1Kinli>
kiv garso. įpiltose didelėmis raidėmis daugiau negu 1952 metais. ,pra ?,stl

dėl triukšmo rašė apie Siamo dvynius. Peniai amerikiečiai ruka- /le.? s a c^s an’ 
___............ 11.,r O .I loma ičloirbv S.l 500 060 Oi Ui geS Ul)eJ-

šigirdi jokio 
Žinoma.

daugiausia Renčia musų au- Mat. gruodžio 3 d. žymus lams išleido $4,500,000,0o0. 
sys. Yra pastebėta, kad ne- Londono universiteto chi- Daktarai vis labiau yra 
prigirdinčiu skaičius vis au- mrgas Ian Aird padarė linkę manvtį, kad rukvmas 
ga. Vokietijoje tokių yra operaciją is Nigerijos' at- skatįna plėstis vėžio liga. 
du milionai. Anglijoje 6.5, vežtiems dvyniams. Fo ope- lukaiu fabrikantai via 

mi-

Tokių ligonių šiandien vi
suose dideliuose miestuose 
kiek tik nori ir tik pačiu 
paskutiniuoju laiku supras
ta. kad daugelis jų yra 
triukšmo aukos, kad jie yra 
triukšmo pritrenkti.

Iš tiki-ųjų. kiek mieste 
to triukšmo ’. Gatvėse

I —Todėl, kad tėvas, kaip 
Ką paša- generolas, galėtum tikti tik

tai davatkų armijai, bet ne
tave pasi- .okiai Europos kariuome-, 

svieto naujie- ..ei, kokios nori Amerikos: Yra
Girdėjau, radi-prezižentas. Jeigu tokia-aut°m°bilių, sunkvežimių, 

tenai susidarvs. tai autobusų, tramvajų

-atėjau 
..aibėt apie 
r.as, vaike, 
jusai triubija, kad Berlyne armija
SLSirinko keturių didžiųjų i turės pakankamai tikrų 171 as triukšmas, įstaigos
aiaiyscių galvos ugaaa^ eneroių. 

daryti. Sako, ir musų pre- —Kodėl tu, Maike, sakai 
zidentas nusiuntė savo pas- -jeigu'? Ar tai tu rokuo- aParatll»
lūs. Ar tas teisvbė?

o Amerikoje net 17 milio- racijos viena mergaite nu- nutarę paskirti didelius pi-
į re. o antra liko gyva ir sėk- 

paneuzų moksli- mingai taisosi.
Operacija buvo filmuoja-

nigus
monei

šitai gydytojų 
suniekinti.

nuo-

.o 
mų.' 
bar.'

upej.
Iš Tibeto į tą šventę at- 

3C0 “šventųjų zmo- 
Jie savo kunus api- 
oeienais ir vaikyto

visai nuogi,
nu.

Vienas
kelia- n^n^as Jra apskaičiavęs,

kad Prancūzijoje žemės ma, kad kiti chirurgai gale- Girti špokai New Orleanse
ūkio srityse 100,000 gyven- tų pamatyti, kaip operacija

!•> i’nmo i Nc\\ L/liCUl;

i\<i(! jie yvra
tuo rodyuami, 
atsižadėję nuo

vK-u ;io svieto “mai naščių.
in. i joje

ra

lio .; 
is jų neouvo 
net skiepytis 

miesto par- niais

bai gerbiami, 
reikalaujama 
priešcnolen- 

vai.-tais. kas reikalau-zmon.ų pasikalbėjimų, q ,)UV() (,al.oma , .,vu v
A-A Ali monės srityse tokių yra Siamo dvynių kimų suau- kuoįe pašitoe.t gliti s,.Oku. jama is visų kitų maldinin- 

110. Yra žmoma, kad treč-girnų būna visokių. Minė-aie va*gšai vos gali z,eraeku. Mat, neturima, kad 
dalis geležinkeliečių turi tieji Nigerijos dvyniai bu-rePllou’ medžiuose laikosi “šventi žmonės” galėtų 
sugadintą kiaušą, o krosnių vo suaugę krūtinėmis ir šo- nestipria;. sirgti cholera. Kai kurie tų
kūrėjų net trys ketviitada-nais. Amerikoj praeitų me- -Vlau įvo lengvu, “šventųjų žmonių’’ jojo am

’iiai yra daugiau ar mažiau tų vasarą padarė operaciją to“el urieans paiKuo-oaltų dramblių, papuoštų 
apkurtę.

praiekiancius'Gžiagomis.

masinu cirsKeji 
Kas yra mies- 

Įte pasikėlęs į kurį nors 
ne<TU-aukštą bokštą, tas žino, 

koks dundėjimas yra girdi
mas apačioje. Būdamas gi 
apačioje to triukšmo lyg ir 
negirdi.

Šiandien mokslininkai la
boratorijose tyrinėdami gar
są vra pasiekę labai įdomių 
patylimų. Gal ir kai kam 
tamstų teko matyti kur 

nes Rusija jai priešinga.;ners teatre, kad paprasto 
Sutartis reikštų, kad VaKa-(smuiko atatinkamo stipru- ! 
ų valstybės nuo tokios ar-’mo garsas gali užpusti žva- 11 

mijos atsisako. Bet jeigu'.kę ar net stiklą sudaužyti 
a ašarų valstybės ir negalėsJTaigi, nematomo garso ban- y.eikimo’

tji, kad tokios armijos gali mas, užimąs:
—Kad suvažiavo, tai tei- ir nebūti , 

sybė, tėve. Bet neteisybė, —Greičiau 
i.ad suvažiavo “karalysčių us-
galvos.” Iš visų keturių —Tai reiškia, kad iš šitų 
valstybių, kurios tuose pa- -erlyno ugadų nieko nei 
sitarimuose dalyvauja, tik eis-
vieną Angliją galima va-, 
dinti karalyste; bet ir jos 
. cia.ienė šiandien reiškia

nebus,

kad

—Jeigu Berlyno konfe
rencijoj nūs paaaryta kokia

kaip guminėnedaugiau, 
antspauda.

—Net baisu darosi, Mai
ke, kai žmogus pamisimi, 
pne ko svietas priėjo: ka
ralius pakasavojo. L)ėko ir 
parėtko nėra ant svieto. 
Žiūrėk, kas Prancūzijoj da
rosi. teveik kas mėnesį 
valdžia sugriuva. Ir kai 
sugriuva. tai per tris mėne
sius negali susidaryti nauja. 
O kad butų karalius, tai to
kios zavierukos nebūtų.

Kaip matau, tėvui kara 
liai patinka.

—Šiur, kad patinka. Juk 
ir poteriuose yra pasakyta 
kad turi būti Dievo valia 
kaip danguje taip ir ant že
mės. Danguje yra karalys
tė. todėl ir ant žemės turi 
viešpataut karaliai.

Nenusimink, tėve. Yra 
dar keturi karaliai, prieš 
kuriuos kol kas niekas re
voliucijų nekelia. Tai bub 
r.ų, vynų, čyrvų ir kryžių 
karaliai.

—Maike, juokus palikin 
1 itam kartui, ba šiandien 
man juoktis nesinori At 
noriu apie šitą biznį davad- 
1. vai su tavim pasikalbėt 
Pasakyk, kaip tu rokuoji 
ar susirinkęs Berlyne tas 
ketvertas didžiulių sudarys 
naują Europos vaiską, Ku
rio musų prezidentas nori 
ar ne? Matai, man tas klau 
rimas rupi daugiau negu 
tau, ba jeigu toks vaiskas 
bus, tai ir generolų jam 
reikės. Taigi ir man tenai 
gali būti gera s’užba

—Tėvas sakai nenori 
šiandien juoktis, o tuo tar- 
’ • i: ’ ats juokus kreti.

— Kodėl tu sakai, kad aš 
juokui krečiu?

sutartis, teve, tai toKios ar
mijos Europoj tikrai nebus,

Bendrai dėl triukšmo g? galvomis, 
žmonės turi labai didelių Piaeito šimtmečio 
nuostolių. Apskaičiuota, džioje Italijoje buvo 
kad, sakysim, Prancūzijoje niai—Ritta-Christina, 
tie nuostoliai siekia 225 bi- rios iki juosmens 

I

ir sugunamo 
pla. į da? sntesnes \ įeta 
jvv- eia Rgiau paviešėti.
ku-g°s pcrsiipo ir pradėjo rug-Įlengvindami “šventiesiems 

sudarė LL J°'e atsirado alkoholio, j pamirkyti savo “nenznus

spoKussdo iI .u uo-ifteni

Drambliai bri- 
saltą kaip lenas van- 
ir klaupėsi, tuo pa-

lior.us frankų. Į šitą sumą vienos moters kūną. o nuo -taiesę lokių uogų špokui kunus 
įeina ne tik visų našių kur- juosmens skyrėsi į dvi mo- pasigėrė i: girti voliojasi vandeni. 
tumo gydymo išlaidos, bet tevis. \ iena ją buvo lėta an’ aemės.

darbininkų darbingumo ir liūdna, o antroji energin-
sumažėjimas dėl triukšmo ga ir linksma.

_eri\ne su rusais susikalbė-lgra atlieka visai tikrą, stip-.
ų. apčiuopiamą veiksmą..i. Europos armija vistiek 

argiai įsikurs, nes jai labai 
priešingi prancūzai. Ang
ai taipgi abejingi. Ir vie

ni ir kiti nujaučia, kad Ku
opos armija reikštų neiš
vengiamą karą su Rusija: 
ri pergyvenę jau dviejų ka
sų audras, trečios tokios 
lelaimės jie nenori. Pran- 
uzai mato dar ir kitą saii 
javojų. Mat. kuriant Ku
opos armiją, butų įtraukta 
r Vakarų Vokietija. Ji tu- 
•ėtu būt iš naujo apgink
luota. O tokios Vokietijų; 
prancūzai bijosi. .Jie dau- 
nau bijosi ginkluotų vokie
čių, negu i*usų. Tai tos prie- 
:astys. tėve, kodėl Europos 
irmija iki šiol negalėjo už 
?imegsti. Ir ji vargiai ga- 
ės susidaryti, nes Europos 
autos bijosi viena kitos ir 
era vienybės.

Kai šita buvo patirta, tai 
pradėta aiškinti, kaip gi 
garsas veikia žmogų, jo at
skiras kūno dalis.

Fizika, arba mokslas ku- 
is tiria Įvairių rūšių jėgos 

veikimą medžiagai, garsus 
matuoja fonais. Nuliu pa
žymimas garsas, kurio žmo- 
gus negirdi. Jei turime vie
ną foną. tai sveika žmo
gaus ausis jau pradeda gir

šventame Gange;

Jos mirė

Chang

Didele Tikybine Šventė 
Indijoje

Ant upės kranto degina
mi laužai, prie kurių gali 
susišilčhti is šalto vandens 
išbridę maldininkai, įvai-O šis pasireiškia gana anksti, 

alsavimo, skilvio su-J Įdomus buvo
nemiga nak 

ir apsnudimu dieną
pajėgumo ir bendrai veiks-'tais. Nuo jų ir Siamo var- 
imingumc sumažėjimu. Įdas duodama tokiems ne- 

Šiandien jau pradedama normaliems dvyniams.
Kovoti su triukšmu. Jau kai Minėtų Siamo dvynių ku- 
Kuiiuose juruose ir dirbtu-'nai buvo sujungti mėsos 
.ėse i a ’ebime iškabas:*juosta, einančia nuo vieno 
Ramiai. Kiekvienas fonas dvynio šonkaulio į kito dvy- 

kaštuoja pinigo.” Ameri-'nio šonkaulį ir susidedančia 
koj WestenY Union Telc-'l^ pilvo plėvės ir kepenų 
graph bendrovė kai kuriose audinių. Tada chirurgija^..; ledas 
darbovietėse įvedė triukš-’nepajėgė jų kūnų atskilti ii'!sirįnko

pašalinančius įrengimus tie vyrukai gavo kariu gy-!jnmna Upė ~iteka7 
dar-’yenti yuą gyvenimą. Jie Ta vieta lin

binm.Kų laidos sumažėjo buvo atvykę i Angliją, ro-
net 42 Tą patį padarė dėsi scenoje, vėliau’išvyko 
ir viena tekstilės Įmonė, j Ameriką, vedė seseris, rie
čia bubaiteriu klaidos sti-’nas jų turėjo 10. o antras

ivio su-Į jnomųs nuvo vnang ir Sausio 15 d. Indijoje pra- iiais instrumentais groja- 
aktimis Emg dvyniai, gimę Siamo'gj^ėjo didelė tikybine šven- ma religinė muzika ir 
, proto valstybėj, Azijoj, 1811 me- kurj , * ,nęne..j į pardavinėjama įvairiausios

madėti. Tylus balsas vra Iv-. , ,
jus 30 fonu. o jei kalba ke-L1'. ’.UO1 č a^ebejo. kad 
i asmenys, tai garsas pa
lėks 4o-60 fonų. Gatvėje 
oaprastai triukšmas siekia 
50-80 fonų, o trokas sukelia 
net 100 fonų bangą. Biure, 
oriame dirba dvi mašir/.n-

:ės. keliamas triu! šmas 1; 
>u- 90-120 fonu. ir tt.

—Šiur, Maike, kad nėra 
ieny'Tės. Dėlto aš ir sa

kau. kad be karalių negali 
būt parėtko ant svieto. Ma
tai, kad valdžia turi būt 
nuo Dievo, taip kaip šven
tam rašte yia pasakyta, ba 
)aprasti žmonės negali tu-1 • 
’ėt tiek razumo. kiek reikia •• ' r\

vietui valdyt.

Kai garsas pasiekia 130 
’oną. turime antrą slenks- 
i: žmogaus ausis jau nebe- 

Tali atskirti garsų, jie susi 
’ieja i vieną, ir žmogus jau 
čia ausvse skausmą.

Anglu mokslininkas Rob-

■',2'

Tazu-—Apie karalių 
mą.” tėve. gal pasikalbėsim 
kitą sykį. Dabar užbaigsi
me, nes man reikia eiti kny- 
gynan.

—Okei, Maik. Tik ne
skaityk bedieviškų knygų.

■nson savo laboratorijoje 
patyrė, kad esant nuolati- 
liam triukšmui, lygiam 50 
onu. žiurkės augimas su

mažėja ir kad atatinkamo 
stiprumo gai*su galima už
mušti tarakoną per 3 minu
tes. o musę per 10 sekun
džių. Jie dvesia dėl karš
čio, kurį sukelia garso ban 
ga. Ir žmogaus 
peratura pakyla

mazejo 
29'; ii
tėjo 10',. j

Taigi. triukšmu reik 
(kovoti ii galima kovoti. 
Šių dienu technika duoda 
tai kovai visokių priemonių.’
Ivaiiųs ;arsų slopintojai, 
garsu.- ryjančios sienos, lie 
garso ra-ančios 
tyliai
švieso

mašininkių net 12 vaikų. Jie gyveno
arbin,gumas padi- I t metus, 

kaip ten bebutu. bet visi

Per tą laiką 5 milior.ai mai- 
ciininKU iš įvairių milžiniško 
Krašto vietų suplauks prie 
Ganges upės, kad galėtų 
pamirkyti savo griešną kū
ną šventame vandenyje.

Jau pirmąją dieną išsi
maudė per vieną milioną, 
nors vanduo buvo šaltas,

■- ledas. Ypač daug su- 
i ta vietą, kurioj 

Ganges
upę. Ta vieta Brahma ti
kybos pasekėjams yra šven
čiausia pasauly, nes toj vie
toj Brahma įsakė sukurti 
pasauli.

šventė prasidėjo 
15 d. 3 vai. rvta, kada sau-

prekes.

GENEROLAMS
PILIS

STATE

Is rusų nelaisvės grįžęs 
vokiečių kariuomenėj tar
navęs lietuvis pasakojo ku
ri laiką drauge su kitais 
statęs dvarus ir pilis rusų 
maišalams.

Maršalui Sokolovskiui sta- 
:ę pilį netoli Maskvos. Tai 
valdžios jam skirta dova
na. Pilis buvo statoma ir 
maršalui Konevui, kuris 
pirmininkavo Beriją ir jo 

'au>lG!sėbrus teisiant. Prie pilies 
buvo ir “kolchozas” -dva-„vjulu. uev vis, lė -ėjo j Ožkaragio žvaigž- .L ; , , uvo ;u£rabenti

.tarno dvyniai yra gamtosįd keH A)Tt).a tps sve;J ' u ”
luskiiausti sutvėrimai. Lz. , ri‘bl bonevo Kaio laimikiai,

L. Z-ki.. i1 . va-tai|. kurių buvo brangus

ATSiUNTS PAMINĖTI
Alė Rūta: DUKTĖ. Any- 

mašinėlės. saka. 1953 m. Išleido 
ka nbanti telefonai. “Bendrija” (Hannover- 
?i' nalai vietoje gar- Kleefeld, Hegelstr. 6, Ger

ai,- many) 250 
ga- nepažymėta.

pusk, kaina

k‘,<la ^.1B^eris,fortepionas iš Vienos, bu- 
įžengta t Tauro žvaigždyno v„sio Allstl.ii()p

sinių, galiniai filtrai 
sims ir tt.. ir tt. Šitas ir 
lybę kiti priemonių siūlo Joje vaizduojama- jau
siu dienų technika kovai su nos, kilusios iš kaimo inte- 
triukšmu. Kai kurios tų ligentės gyvenimas, prade- 
priemonit; yra brangios, ki- dant gimnazistės amžiumi, 
šen? ska ;džiai paliečian- brendimu. jaunystės ro- 
cies, jog jos nėra “malo- mantika, vėliau šeimynine 
nies,” to 1 vien gera valia suaugusios moters drama ir 
pasikliaut; nepakanka, čia baigiant jos dvasiniu susi- 

atatinkami įsta- kirtimu tarp asmeniškos 
privalo-,laimės ir pareigos.

kelią. Pagal brahminų as
trologinį (astrologija—bū
rimas iš dangaus reiškinių. Pakalbinkim draugu^ 
paprastu senai paplitusiu pažįstamus užsisakyti *$Cc 
įsitikinimu. Kad žvaigždės leivį”.

liaus vestuvių dovana. fr

Kaina metams $41
t

NAUJA SVEIKATOS KNYGA BUKITE SVEIKI ■
'■urią parašė ir jan išleido Pr. Stepon e Bieži«. šioje kpę 
goję aprašoma suprantama lietuviu kalba svarbieji sveiku 
!os išlaikymo dėsniai: kaip h»iti sveiku ir gyvenli. J

ši svariu knyga privalo rastis kiek'ie’iov lietiniu šei
moje. Kairu tik 2 doleriai su prisiimt imu. Tm.jaii už.-;,- 
sakvkite. Užsakymas siuskite knygos autoriui: J

odos tem- reikalingi 
nuolatinio rimai, atatinkamos

Pr. S. gieži'-. 3*241 . Ptth Cbi~;»g,» 2’1
Telefonas: KEpublic 7-7S6S.

U!. r>

S
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kiek Kaštuoja Kiaušinis žymėjusiais vadinami Ma-' 

žeikių, Telšių ir Mariampo- 
lės muzėjai. Nepriklauso- 

labai gražiai
Komunistų kraštuose že

mės ūkio kolūkiai ir priva- • » •
tus savininkai iei iu dar moJ UetuvoJrus sa\ininKai, jei jų aai Guruliu “AiRms” mn.
yra, tun atiduoti nustatyta v -S > KU
kiekį savo gaminiu vab . kaskodel j.s dabar
džiai jos nustatytomis kai-nc^n?,,;™as- ..
nomis. Taip vra ir Lietu- . Mazel,k»i muzejaus vede- 
voj. Dabar valdžia moka Ju yra Jonas Baranauskas 
už 10 kiaušiniu 5 rublius, . . ~ . - . - . •
uz viščiukų ir vistų gyvo .
svorio 1 kilogramą (du sva-| Aną kartą buvo rašyta, 
ru) 5 rublius, kalakutų—G kad kauniečiai jaunuoliai 
rublius, žąsų ir ančių—4 via geidausi visos Tarybų

SAKOSI NEBUVĘS KOMUNISTAS

Kongresm«»nas Rohtrt L. Cnndcui iš Kalifornijos aiškinasi 
kur^re-o vienoje komisijoje. kad jis niekada nesąs buvęs 
komunistas ir su ta partija jokiu ryšių neturėjęs. Prieš 
ji iškeltas kaltinimas, kad jis kadaise lankęs kompartijos

bridge, Mass., $385; New
York, N. Y, $371; Rock-
foro, Iii., $S36.5Q; Provi-

, , ,. i , ... , , .... , dence, R. I., $300; TVorces-Juk žinote, kad Olandija olandams išdaigų, bet to- tef -yIasg $300 • Wilkes-
Racine, 

Brockton, 
Baltimore, 
Norwood, 
Haverhill,

1 Lietuva, bet gal nežinote,'stolių padaryta šimtai mi- c T d navt*
;kaip atkakliai Olandija ko-jlionų dolerių.. žodžiu, tai £hiĮ’ ?1^' Paur^n_ į j ’ 
, 0,0 c„ « buvo didžiausia klasto *'A 1

Olandu Kova su Jura

rubežiuojasi su Belgija, Vo- kios, kaip pernai, jie nebe- 3aįTe* p/’ 5300’. ] 
Į kietija ir šiaurės jura., kad atsimena. Vanduo išardė ’ 5277- Br
jos plotas yra dvigubai ma- daugiau nei pusę užtvankų
zesnis kaip nepriklausomos ir užliejo apie pusę milio- ^Įd ’ <<9 
'Lietuvos, liet gyventojų turi no akrų žemės, žuvo daug ^ass $185- 
į tris kaltus daugiau kaipį žmonių, medžiaginių nuo- yiasg ’ $150- į 
• Lietuva. 1*4 tml nežinote.'stnliu nadarvta šimtai mi-L ’ . , ’

rublius.
Parduodama valdžia, aiš

ku, ima daugiau, bet iš jos 
tokių dalykų prastas žmo
gus daug negauna, todėl 
norėdamas nusipirkti pauk
štienos ar kiaušinių jis juo
doj rinkoj gauna kur kas 
brangiau mokėti.

Kas Gyvena Naujuose 
Namuose

Vilniuje pastatė gyvena
mus namus ir juose apsigy
veno žmonės. Kas čia, ro
dos, ypatingo. Amerikoj 
kiek stato ir niekas tuo ne
sistebi, o, žiūrėkite, “Vil
nis” apie tai prirašė net 4 
skiltis. .Matyti, kad Vilniu
je tas yra tikrai didelė nau
jiena, kad apie ją net Ame
rikai rašo.

Iš to paties straipsnio su
žinome, kad tuose naujuose 
namuose gyvena iš Mask
vos atvykusi inž. Stepanen 
ko. Be to, ten gyvenančios 
Romanenko, Aksionova, 
Moisiejeva. Iš pavardžių 
aiškios atėjunės iš Rusijos 
gilumos.

Matyti, atėjūnai sugeba 
patogiai įsitaisyti.

Sąjungos krepšininkai.
Algirdas Šocikas yra Ta

rybų Sąjungos ir net visos 
Europos sunkaus svorio 
cokso čempionas.

Algirdas Saunoris yra 
Sovietų Sąjungos stalo te
niso čempionas, Ona Žile
vičiūtė ir Bronė Vabalaitė 
—porinio žaidimo stalo te
niso čempionės.

Pirmąją lietą užima vi
soj Sovietų Sąjungoj ir vi
sa Lietuvos stalo teniso 
rinktinė.

Ir stalo teniso jauninių 
čempionas yra taip pat lie-/en^^ 
.uvis Paškevičius.

,voja su jura.
Olandija

I kraštas, jos
'.labai žemas įsivaizduoki-’jurai. Vos tik nustojo aud-'sįam^,“conk,’\s94 f Phi- 
te, kad ten kai kunos upes ra siausti, tūkstančiai olan-|ladelphia> Pa $90; Hart- 
yra žemiau negu juros van-dų kibo užtvankas taisyti. ford? Conn$80; gioux

vra lygumų laimė.
paviršius yra i Bet olandas nepasidavė'^: 

ei—1 • • TT • 1 *

nc’i$100; Los Angeles, Calif., 
J$100; Ne\v Britain, Conn.,

usirinkima.I •

.dens paviršius ir be tam tik- 
’ių įrengimų jų vanduo ne
galėtų nubėgti į jurą. 
į Jau iš tų skaičių, kuriuos

______________ ________ -aš suminėjau, numanu,
kaip tirštai ten žmonės gy-

tukstančių vergu Įvairiems mas prekes nustatytos to- vena (žemės dvigubai ma- 
darbams dirbti. čia yra kios aukštos, kad už tuos žiau kaip Lietuvoj, o gy 
ukrainiečių, estų, latvių, lie- pinigus nieko negali nusi-' ventojų bent tris kartus 
tuvių, kaukaziečių ir tt. pirkti. Visokie viršininkai daugiau!, todėl olandas vis 

• Darbo ir gyvenimo sąlygos taip pat nusuka nuo vargšųjgalvą suko, iš kur čia dau- 
baisios, todėl kasmet mirš- kalinių menko uždarbio. įgiau žemės gauti. Vokie-
ta apie 30G . Dirbti tenka Pabėgti iš tų stovyklų be-jčiai jos neduos, neduos ir 
daugiausia anglių kasykio- veik neįmanoma. Vienas belgai, nes ir jie gyv 
se. Apsaugos priemonių kitas mėgina, bet žūva ar-
kasyklose beveik jokių nė-.ba vėliau pagaunamas.
jra. Blogai maitinami, apsi- --------

skarmalais kaliniai Nesiseka Komjaunuoliams

bai susispaudę. Beliko mė
ginti gauti jos iš juros. Bet 
ir jura taip lengvai niekam

Jas sutaisius reikėjo išpum
puoti vandenį, reikėjo iš 
draska permirkusios žemės 
tą druską išimti, todėl rei
kėjo šimtus tūkstančių tonų 
gipso išbarstyti, ir tt.

Iki žiemos pradžios visa 
tas jau buvo padalyta, jau 
daug kur žemė buvo vasa-j 
į-ą apsėta dobilais, '

tinka dirvai

City, Ia., $75; Ansonia, 
Conn., $75;* Melrose Park, 
III., $72; Binghamton, N. 
Y., $60; Canada, $60;
Cleveland, Ohio, $55; Am- 
sterdam, N. Y., $55; Mia- 
mi, Fla., $50; Michigan 
City, Ind., $50; Westfield, 

^jMass., $50; Loup City, 
kurie! ^e^r'» SLA Centras,

savo karalystės neųžlei-
vos kojas pavelka, o (laiboj cnd.>i1];p komurustainJ^^3- Olandas pasiryžo

.... . , . labai didel&.'su;kiai besiseka jaunima's™"1,"5 50
Vaitkunas yra fechtavi-Kas tos nustatytos dienos |traukti j 0,vanizaci-| Gllla: 1 Olandijos vidurį

mo čempionas. Fektuotojų darbo normos neišdirba, tas Kur atsiranda 3 kom -vra isiveržusi Siaurės juros 
Komanda (Ūdra#. Maci-.negaur.a nė tų SOO gramų jaunuoliai. ten kuriama OT.|rankovė—Zuyder Zee-40

Paskutiniais metais pra-5gybėj kolūkių jų dar nėra. 
Kovo 14 d. Lietuvoj bus dėta dar mokėti menkas at-l Miestų įmonėse skaičiuo- 

rykdomi Taiybų Sąjungos lyginimas pinigais, bet kai- jama 668 komjaunuolių 01-

Rusija Dar Siekia, o 
Lietuva Senai Turėjo

Rusai svajoja kada nors 
turėti 100 hektarų dirba
mos žemės 10 melžiamų 
karvių. 10 raguočių mėsai, 
tiek kiaulių, kad per metus 
jos duotų 30 centnerių mė
sos ir 240 vištų, kurios dė
tų per metus po 100 kiau
šinių.

O Lietuvoj jau senai to
kiame žemės plote buvo 19 
melžiamų karvių, 10 raguo
čių mėsai.'28 kiaulės. 31 
avis ir kelis kartus daugiau * 
vištų negu rusai svajoja. 
Lietuvos vištelė dėjo per 
metus 160-180 kiaušinių, 
bet tada nebuvo nei kol
ūkių nei rusų komisarų.

Komisarinėj Lietuvoj iš 
kolūkių bereikalaujama iš 
vištos 110 kiaušinių per me
tus, o jei kuris “turtingas” 
kolūkis sugeba išspausti iš 
vištos 130 kiaušinių per me
tus, tai jau giriamasi visam 
svietui.

Aukščiausios Tarybos ir nos už
Tautybių Tarybos narių’ ------
“rinkimai.” Šita proga jau j 
dabar darbininkai verčiami' 
skelbti “socialistines” var
žybas gamybai pakeiti, ki
taip sakant vėl turima pro
gos raginti, daugiau prakai
to lieti.

papildomai perka- ganizacijų.

▼
Žiemos Rūpesčiai

M užėjai

Šiuo metu Lietuvoje yra
•>9 muzejai, 
kraštotyros.

ypatingai 
gerinti.

Žinoma, galutinai _____
žemiui pataisyti reikės ke-j 
lerių metų, dar ilgiau truks 
kol užaugs sunaikinti sodai, 
bet tas jau nebe baisu— 
kantras ir atkaklus olandas 
sulauks savo kieto darbo 
vaisių ir nebijos, jei bus 
reikalo, ir vėl su jura susi
kirsti. Ž-is.

,)a_i$500; LRKSA o-ji ra. ap
skritis, $162; kitos vietovės 

dirvo- aukojo mažiau kaip $50.

Kas Juos Suaukojo?
vos 19 pėdų, bet daugiausia 
tik 12 pėdų, o dideli plotai 
tėra vos 3 pėdų gylio. Šita 
aplinkybė padrąsino olan
dus pamėginti tą jurą pa
versti sausuma.

Ir štai 1924 metais jie i

DĖKOJA UŽ PARAMĄ

BALF’as prieš Kalėdas 
pasiuntė į Europą 5,000 
maisto paketų. Dalis pake
tų buvo išdalinta prieš Ka
lėdas, o kiti pasiekė trem
tinius sausio pradžioje. 
BALF’as jau gauna nuošir
džios padėkos laiškų iš tų, 
kurie paketus gavo.

Net Lenkijoje gyvenan
tieji lietuviai kreipiasi pra
šydami pagalbos. BALF’as

Kaip žinome. Lietuvių 
Kongreso proga suaukota. - _
$15,074, banketo pelno bu-|l)a(!e(la *r Jiems, 
ta $465.06, taigi viso $15.-1 Europoj pasilikusių

’ būklė yra sunki, bet kai539.06.
Atskira kolonijų veikė-

sugalvojo atitverti tą įlankai*r aukotojams įdomu 
nuo juros. Kad ta padarę- žinoti, kiek kuri kolonija ta 

proga prisiuntė aukų. Štai 
tas sąrašas:ti reikėjo padirbti 20 mylių 

mirusio užtvanką. Devynius metus
‘olandai dirbo, plušo, kol tą

Ant. žiemos narsiai jau vėl rus- ti kitam klebonui, 
taudami grįžta. bičiuliui Jordanui.

Ir šiaurys pasišiaušęs vėl mus Kuriam laikui praslinkus,(milžinišką užtvanką padir- 
Karaliaučiaus Universiteto,^ ir panką atskyrė nuo 

pasidaro 1 profesorius Liudvikas Rė-'juros. Atskirtasis vandens
t ‘Lvgiai^ kaip.’ antai, stikliorius z* tuo rankraščiu susidomė- j plotas tapo Yssil ežeru. Tą 

..... me.tamfel įde<la stikla. įjo ir 1818 metais susirapi-’Padarę. jie išpumpavo galy-
pasibaigus kolūkiai tun pa- Taipgi namai žuvu kur varlės'no jo išleidimu. Pirmiau- bę vandens ir tuo budu nu- 
daiyti apyskaitas iki vasa- vasarą šventė siai K Donelaičio raštai pa-sausino didžiulius žemės

Dėl barnių žiemos nei su šar-'sirodė vokiečių kalba. Jie plotus—daugiau nei 500,- 
vais užsidengia buvo išversti. |090 akrų.

Su Apyskaitomis 
Nesiskubina

Pagal taisykles

atlekia gandint.
Vei! kaip ant ežeru visur langai 

aro.

kurie yra ypatingai didelia
me varge. Štai, Beilaškus 
jau keleri metai gydosi 
džiovininku sanatorijoj, o 

ir jo 
Jie

-1 _ 1__tiauar *veri
serganti žmona. augi-

Chicago, 1111., $5,658.50 ;|na - mažarnečius vaikus.
Rochester, N. Y., $1,500;' ______________
Waterbury, Conn., $647; j Remkime Lietuvos laUvi- 
Detroit, Mich., $642.75; nimo darbus pagal savo ii- 
Boston, Mass., $603; Pitts- galės, bet remkime kiekvie- 
burgh, Pa., $440; Cam- nas.

oeoeeoeoooeeooeoososooeocooooseosooeoeiaooeoooooeeoaa
rio 20 d., bet šitoj srity sta- 
chanoviečių-spartuolių la
jai maža. Partijos bosai 
nusiskundžia, kad dar dau
gybė kolūkių neapskaičia
vo, kiek kuris darbininkas 
dirlio dienų iki vasaros pra
džios. dar nėra į apyskaitą 
Įtrauktas praeitų metų der
lius ir tt.

Naikina Vienkiemius

Ir tamsoj miegot kiekvieną gj
vuiį siunčia. ! Lietuvių kalba K. Done-

Ant. laukus žiemys jau taip laičio raštai spaudoj pasi- 
nugandino bardams. Įrodė žymiai vėliau. Prieš

Kad ir balos ir klampynės pra- 53 metus io “Pavasario

Per 1953 metus visoj Lie
tuvoj iš vienkiemiu i “kol- 
ūkines gyvenvietes” perkel
ta daugiau kaip tūkstantis 
šeimų. Vadinasi, vienkie
mius naikina, bet palengva, 
nes nepajėgiama pastatyti 
reikalingų trobesių.

deda rauktis.
Ir purvynai jų teškėt ir šliurpt

pasiliauja.
Kelias, kad jį mėgina trenkt 

šokinėdami ratai.
Nei koks bubnas įtemptas, dėl 

pašalo trinka
Taip. kad garsas jo toli galvoj 

atsiliepia.
Taipgi, dabar jau vėl sviets 

sveikint pradeda dieną.

jo
Linksmybės” buvo Martyno 
Jankaus išleistos Tilžėje.
O 1897 metais A. Burba ir 
A. Milukas išleido Kristijo
no Donelaičio raštus čia 
Amerikoje, Shenandoah’ry- 
je. Pa. Tais metais She- 
nandoah skaitėsi Amerikos'gaj 
lietuvių centru. Jų tarpe' 
veikė 11 visokeriopų drau
gijų.

Panašiu budu dalydami 
užtvankas jie daug žemės 
atėmė iš juros ir kituose 
pakraščiuose. Kad supras
tumėte, kaip atkakliai olan
dai su jura grumiasi ir koks 
milžiniškas yra tas darbas, 
pasakysiu, kad Olandijoje 
yra padirbta 500 mylių 
įvairiausių didesnių ir ma
žesnių užtvankų, kurios re
guliuoja vandeni ir vis at- 

į jurą jį stumia.
P»et jura nenori pasiduo

ti ir kartais ji iškerta skau
..... 1 ........ įdžiu pokštu. Gal tamstos) vaizdžiai, sary- Taigi. Kristijonas Done-!, r \ - ..

Kaip Gyvena Vorkutoj
Ji yra šioj pusėj Uralo 

kalnų pačioj šiaurėj. Čia 
iš kurių 30— rasta daug žemės turtų, to- 
Tarp šių pasi- dėl į tą sritį suvežta šimtai

Kas
■įme _
šė žiemą? Gal prieš du 
šimtu metų taip savo “Me
tuose” rašė Kristijonas Do
nelaitis. šit met sausio 1 d. 
suėjo 249 metų nuo Krist i jo
no Donelaičio gimimo (lie

taip —-.r-- ‘//‘f {atsimenate, kad j>ernai šiuosultingai eikmis apra-llaitis lietuvių kalba rase ta- , ..... 1.............. .. ,1 3 , . . -i • metu visi laikraščiai rase*,da, kai Amerikos naujaku-L ,... . , J tkad Olandiioie jura pralau-nai dar neturėjo sudarę sa- .. 1 • JJ . ze užtvankas ir vanduo uz-vo jungtinių valstvbiu, o

Pahandyhitc užsisakyti bendruomenini, laisvą nuo bet 
kurine partijos, savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
kuri duoda labai daug visokios informacijos iš visų 
gyvenimo sričių—technikos, mokslo, meno. politikos, 
tikybos, darbo, socialinės . rities, visokiu 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 Kanadoje $5, Amerikoje $5.50. visur 
kitur—.?(>. Metinę prenumeratą galima mokėti ir da
limis. Adresas:
Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St.. Ville Lasialle, 

Montreal. P. (J.. Canada

PASTARA: Netrukus po Nauju Metų bus spausdina
mas tik ką is Lietuvos atbėgusio “N. L." redaktoriaus 
pažįstamo pasip.'isakoiimas apie dabartinę Lietuvą— 
pla‘ns ir išsamus.
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Nuo Caro Rublio iki Bolševiku Červonco

kalki 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 vienoje vietoje! Anglų

knygoje daro ją įskaitomą ir nemokan- 
Ir visa lai—lik už 5 dolerius!

Užsisakydami rašyk ii e:
ilriugcpjii 4, Con i.

J. K. Karys, 45 Park Tcrrace.
(4-1)

pylė didžiulius žemės plo
jus, kurie buvo žemiau, ne-taip pat dar neturėjo ir sa

vo, konstitucijos, nes ji bu- . , •...•• . «-i 3-o- ' . • gu juros vandens paviršius.vo priimta tik 1<8< metais į J • iT. . . įJura dažnai iškošdavonos. Jis gimė 111 i m. Prūsui Philadelpnijoje. tai yraj
Lietuvoje. Lazdinėlių kai-iseptynetui metų praslinkus
me, mirė 1780 metais vasa-,nuo K. Donelaičio mirties, jtėjo sunkus baudžiavos mt 
rio 8 d. I Lietuva tada gyveno sun- tai. Tuos baudžiavos me-

įdomu, kad K. 
tis lyg butu rašęs sau 
nuostabiai rražip-

vasa-jnuo K. Goneiaicio mirties. tėj<
1 Lietuva tada gyveno sun-'tai.

I)om d ?avo valstybės gyveni-!tus K. Donelaitis aprašo la-
‘mo metus. Ji buvo masko-'bai vaizdžiai tame kūriny.

....-\l-Įliu lt rioiama. dalinama iki' Mes kita karta turėsimetunmn-i _ T- : - ■ ! , * , , . ,n...... i • . care Katre 1 (9o metais ga-progos dar daugiau sr.ektel-gus. ano meto l rusu Lietu-, . . ... . , L ■ . .lutmai panaikino jos varda.,ti apie ta vertinga Knstijo-vos uk ir ink i jos rūpesčiu-, 
vargus ir ju papročius nusa
kančius eilėmis parašytus 

Metus.” Reta kuri išpru
susi tauta turi panašų ana 
metais rašyta kurinį tokiu 
rašymo budu ir jo turiniu.

Kai 
tai jo

Prašų Lietuva tada buvo 
Vokietijos provincija. Ka
dangi to krašto .gyventojų 

' 7^. daugumą sudarė lietuviai. 
**’i su vokietinti prusai ir kiti. 

,tai vietos valdžios Įstaigo
se, mokyklose ir visur kitur 

K. Donelaitis mirė, lietuvių kalba ėjo greta vo- 
žmona. radusi ta kiečiu kalbos. Bet abiejuo-

veikala. ku

rankrašti, jį atidavė saugo-.se Lietuvos kraštuose liau

no Donelaičio 
riuo gėrisi ne vien tik 
tautiečiai, bet ir kiti.

J. Vilks.
P. S. Kas turi A. Burbos 

ir A. Miluko “Kristijono 
Donelaiczio Rasztai,” arba 
kuli kitą tų raštų leidimą, 
patartina juos perskaityti ir 
saugoti.

jot
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JAU ATSPAUSDINTAS IR GALIMA 
UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1954 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet "Keleivis” išleido 
didelį 100 puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymu ir ra.- i latų. kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su įvairiais pa
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:

“KELEIVIS”
536 East Eroadvva} SouUi Boston 27, Mass.

.—t



Puslaub Segtas Nr. 5, Vasario 3, 1954

I
Moterų Skyrius

O Kava Brangsta
Paskutinėmis savaitėmis eitą savaitę, kad Ec.icrali- 

staiga pradėjo brangti ka-nė Verslo Komisija (EeUv;- 
va. Rodos, nei iš šio nei iš ai Tradę Commissiom pa
to kavos kaina pradėjo lip- tyrinės, kodėl kavos kaktos 
ti i viršų. Kodėl? Niekas lipa i viršų.
neduoda atsakymo, o kavos Kas is to tyrinėjimo išeu, 
kaina kopia vis aukštyn ir dar peranksti sakyti. Grei- 
aukštyn. Ji jau persirito ėiausia, kad iš to nieko r.e- 
per doleri už svarą ir ža- išeis, nes jau ne pkmą kar- 
dėjo net pasiekti dolerio ir tą tokie šposai vvk>ta, ir 
15 centų. dai niekas nėra nė vieno

Kai kas sako, kad kava spekulianto už u Jėgos pa
yra nuodai ir jos negeria, gavęs. Kodėl gi dabar tu- 
Kavos neduodama vaikams, re.u luti kitaip? 
nes kava stipriai stimuliuo-' Kava yra auginama bene 
ja (sužadina) širdies veiki-’vienuelikoj šalių. Daugiau- 
mą. Daugelis žmonių ka
vos negali gerti vakare, nes 
jie paskui neužmiega. Ben
drai, žmonės dėl kavos nau
dingumo jau senai ginčija
si, ir niekas tikrai dar nėra 
pasakęs, kad kava yra svei
ka gerti.

Nors ir ginčijamas gėri
mas. kava betgi yra žmo
nių mėgiama. Kai jos 
trūksta, tai ji greit pasida
ro, kaip cigaretės ar kito
kie panašus “gyvenimo 
prieskoniai,” labai brangi
nama. Skaitėme, kad Vo
kietijoj kava, dėl labai 
aukštų muitų, pasidarė mė-

r t i t'n n o
VAIKUTIS SUSIPAŽĮSTA SU PREZIDENTU

Naujasis Prancūzijos respublikos prezidentas Rene Coty 
ir jo žmona, po jų Įvesdinimo iškilmių, lankėsi ligoninėse 
ir lankė lndokinijos kare sužeistus kareivius. Paveiksle 
n;atG>i prezidento žmona su ligoniu vaikučiu rankose.

vo daug sunkiau “prasimuš
ti i paviršių.”

“jaunieji ’ apie tai ar ne
žino, ar nenori žinoti. Jie 
mano, kad kokią Ameriką 
jie rado 1949 metais, tokia 
ji buvo ir prieš 50 metų. Jei 
pagalvotų, kad buvo kiti 
laikai, kai mes iškėlėm ko- 
vas i Amerikos kraštą, tuo
met jie nesakytų, kad mes 
“nemokėjom gyventi.”

A. Liutkuvienė.

SEIMININKĖM
Skanus Desertas iš Obuolių

Paimkit 5-6 obuolius, nu
lupki!. gražiai išimkit vidu

L. BA1LLEUL:

Viena Diena Be Melo

I - tai ka vos augina 1; azilija. 
viena pristato apie pusę 

pasaulyje 
tvos. Kai 

kavos derlius
tas atsiliepia 
nas. Dabar 
Kad Brazilijoj 
derlius, o todėl spekuliantai 
jau iš anksto krausto varto
tojų kišenes, n< s kad 
ateityj* Brazilijos kava tu
rėsianti : ;abra: e‘i.

o . 
visos 
mos

enesm 
a(l

i m pulte! iai 
sudėie kai

rodė

giamiausias kontrabandi-p 1 
ninku j>er “žaliąją sieną” 
gabenamas produktas. Tuoj 
po karo. kada Vokietijoj 
kavos veik visai negalima 
buvo gauti, ten už kavą ga
lėjai viską gauti, kaip ir už
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žmonės to ginčijamo gėri
mo nori ir ji noriai perka.

Kai toks visų mėgiamas 
gėrimas staiga pradeda 
brangti, tą visi tuoj pastebi, 
nes kainos kilimas muša Į 
kiekvienos šeimos kišenę 
Ir kantrioje Amerikoje, 
kur žmonės dėl kainų šoki
nėjimo perdaug nesijaudi-

keli centai nuo svaro palie- praktiški ir nesunku pada- 
ka šeimininkių kišenėje, ryti.

ir pana-
suvartt ■;;t-
Brazilijoj 

vr? menkas.
ka vos Lai

ir kalbama, 
BUS blogas

tyri
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1

kavos įmportenai 
šus geradariai 
jų biznis šlubuota ir ieško 
priemonių tuos centus iš 
šeimininkių kišenių iškraus
tyti. Kova eina dėl centų, 
surie. susisumavę, virsta 
milionais. . . .

Karai brangstant kai kur.

L'arbora Kruszinis.
cerkia, kad

Be Reikalo Stebisi

ou< menka; 
gali patys ga 
ii paskui patys ’Š ti
pąpelnyti. Keli 
nuo svaro ka vik
riams reiškia mdionus dole
riu i iu kišene. Amerikoje 
yra virš 40.0Mo.ooo Šeimų 
ir kiekviena peika kavą, te
gu, sakysim, per dvi savai
tes i o viena švara. Paskai-A *■
čiavns matysime kad apie 
virš biliono svarų kavos čia 

kasmet ir keli centai 
sudar > milžimš-

1,,
žmones
paleisti
gandų
centai

impoi.e-

Nors dar neseni laikai, 
kai mes siuntėme rubus, 
maistą ir pinigus Vokieti 
jon, gelbėti ten pabėgusių

...... , , . 1 (lietuviu, liet musų pagalbaseimininkes pradeda ooiko-l- * ...•' - ii - 'jau pradeda uzsimirsu. Lz-tu.oti kavą ir geria kitokius/. .U . ... . ,, . -. - simirsta ne vien dėl to, kadgėrimus, kuriu čia tikrai ne-i, , .,v- v , Keli metai nuo ano laiko-tu. New Torke, pagal' , . , x , ,, - i 1 .prabėgo, bet ir dėl to, kadr.ui kuriu laikraščiu urane- ,£ . ... ’- - - ■ !ouvę šelpiamieji patyssima. jau puse visu seimu « .1 -, - . . .-į Amerikon atvažiavo ir ge-,-t silaiKo nuo kavos pirm- - - ., •... - Ai. Emu įsikūrė, negu tie, kūnemo. Jei žmonėms užtektu , , .• - , -, . .... - kadaise juos selpe.Kantrybes susilaikyti nuo J 1
.tavos gėrimo per ilgesni Anuo metu. atsimenu, kai 
laiką, tas tikrai kavos kai- rengėme rinkliavas pinigam 
ną numuštu. Numuštų daug sukelti, kai ruošėm siunti

nius tremtiniams, gauda- 
Vokietijos gražių

tikriau, negu visi valdžios 
pareigūnų tyrinėjimai ir vi- vom jg

laišku. Laišku su labai šilsi spaudos šauksmai bei ka 
vos mylėtojų dejavimai

(Tęsinys) —Priešingai, tur būt ne-
—Tikiu tau, Jurgi, ir žino ką daryt iš džiaugsmo, 

prašau tavęs vieno: paža- atsiskyrus nuo žmogaus, 
dėk man, kad visados šaky- kuris jai visai nepatinka, 
si man teisybę, nors ji butų —E, nekalbėk taip, Jur-
ir labai karti. gi. Esu tikra, kad klysti.

—Gerai, Helena, prižadu Leisk man, kaip tavo koli
tą tau šventai,—tarė Jurgis, kystės draugei, judu > irtai- 
jausdamas, kad akmuo nu- kinti.

| —Už jokius pinigus!—
O karštai sušuko Jurgis.

1 —Stebiuosi, tavęs klau-
trauktos kalbos. Iš tiesų,Wdamasi. Bet kodėl judu 
Lady Kilbum buvo perdė-išsiskyrėt ? tikiuosi, Jurgi, 
tai mandagi ir aš stengiausi kad ne tu pirmas atšaukei 
atsakyti jai tuo pačiu. Su- sa™ žodi.
prantu, kad padoriam kaip! —panelė Broun savo 
tu žmogui tas galėjo astro-Įel&esiu išgelbėjo mane ir 
dvti nepritinkančiu dalyku, rave nuo nelaimingų vedy- 
bet tikėk Jurgi, kad tai bu-Įbų, kurios butų sunaikinu- 
vo tik momento laikysena. ?i°s mano ir jos laimę, 

širdies likau tokia5 —Bet dėl ko gi

Krito jam nuo širdies. 
—Ačiū tau, drauge.

dabar grįžtu prie savo

rius ir išvirkit. Sudekit ant 
lėkštės, kad atvėstų. Užvi
rinki! kvortą pieno. Įdėjus 
keletą lazdelių vanilės. Kol 
pienas kaista, paimkit 5 
kiaušinius, atskirkit trynius 
nuo baltymų ir išplakit bal-'Gilumoj
tymus, kol pasidarys kietos

Ki li DEDAT

na. kavos kainos kilimas‘išeina 
sukėlė pasipiktinimo. Ko-htuo svaro 
dėl kava turi brangti—k-s sumas. Dėl tų centų 
klausia šeimininkės. Ko-’ir. porteriai ir ki.oki-: gera-
dėl ji brangsta?—klausia dariai ir varžosi. Jei jiejmėlius 
biznieriai. Ir valdžia paga- gali tuos centus -ridėti t sa-‘ 
liau tarė, kad reikia pažiu-’vo kišenę, jie ti daro ir

dingą padėka, labai gražiai 
sulasytų, kartais su tokiais 
aukštais žodžiais, kad ne 
visus iuos suprasdavom. 

SBy AS K.O.JIy ES? Šiandien kai kas pasikeitė.
--------- Atvykėliai nelabai noriai

Kada jus nunešiojai ko- prisimena apie jiems su- 
jines. už kurias brangiai teiktą pagalbą, o kai sueina 
mokat, kur jas dedat? krūvon “jaunieji” ir “senie- 

Dauguma iš musų moterų ji. tai dažnai tenka išgirs- 
pasakys. kad išmeta lauk. ti iš "jaunųjų” priekaištą, 

Senos kojinės yra nau- kad mes, seniai, nemokė- 
dingas daiktas tom. kurios jom gyventi. Girdi, visą 
moka megzti. Iš senu ko- amžių triūsėm

per-

išsiskv-
pat, kaip buvau, ir mano ret •

-Nes ji nejaučia man jo
tas i verdanti pieną, keletą nes ir jų vertinimas nepasi- kio jausmo, 
minučių pavirinkit, putas;keitė. I Kada tuo Įsitikinai?
apverskit ir po to išėmus iš —Suprantu tą gerai,—at-’ Šiandien rytą. Kai su

sakė jai Jurgis,—todėl ir žinojo, kad dėdė nepaliks 
stebiuosi, kad neikliuvai i man jokio savo turto, kad

putos, šaukštais dėkit pu-

pieno sudekit ant lėkštės.
5 trynius ištrinkit su stik

line cukraus, kol pasidarys 
visai balta masė. Į tą masę 
dalimis pilkit karštą pieną 
ir maišykit. Po to supilkit 
atgal i puodą kur virė pie
nas ii pakaitinkit keletą 
minučių, bet neužvirinkit, 
nes pienas sutrauks kiauši
nius. Nukelkit puodą nuo 
ugnies, kad kiek pravestų,

pažiūros Į daiktus bei žmo-

jos kilpas. Lady Kilburn netekau tarnybos ir kad 
yra gudri ir kartu meili mo-’turiu pinigų vedyboms 
teris, ir visas Londonas ži-jos užlaikymui, tai pasakė, 
no, kaip ji moka patraukti1 kad niekad manęs nemylė- 

tiek vy-'jo.prie savęs žmones,
-Kaip? Dėdė

9

ne-
ir

atsakėrus, tiek moteris.
—Vienok nemanau, Jur- tau savo turtą? Už ką? — 

gi, kad ji galėtų taip mane neramiai paklausė Helena, 
apakinti, kad sutikčiau te-' Čia Jurgis, spiriamas 
kėti už jos sunaus. klausimų, turėjo išpasakoti

tuo tarpu i išvirtus obuolius! —Tikiuos, kad ne. j viską, kas jam atsitiko per
pridėkit virtų uogų (vyšnių- —Kaip ten bebūtų, ateity tą dieną: Kaip jis persisky- 
ar kitokių), sudekit obuolius]pasistengsiu neturėti su ja rė su dėde. kaip buvo išva- 

platų indą, užpilkit pieno!reikalų.—tarė tvirtai Hele-jytas iš tarnybos ir, galų
ir kiaušinių padažo, o ant 
viršaus uždekit putas.

Galima obuolius virti ne 
cielus, bet supiausčius skil-
tėlėm.
įloti

_ ------ nuo, 1 A A W T’ T I 1 1 M 11 I J w ro vyšnių 
tarp putų.

uocas i>ue-

Kai Lietuvos laisvės rei
kalas pradeda ir svetimie
siems rūpėti, musų pačių 
prievolės savo Tėvynei da
rosi dar didesnės. Įminėda
mi 36-sias Lietuvos nepri
klausomybės metines, auko
kime visi ir padvigubinki
me savo aukas.

b ri
ta? Prezidentas sakė jier- vo visai pelningi. Jei tie
lėti. kodėl gi kava b jungs- skaito, kad jier?< metai

KOVA PRIEŠ VAIKŲ PARALYŽIŲ

Susar. Gordnn, .'{ melu. ir George Rc.lmond. 6 melu. abu 
saeikslanlieįi vaiku paralyžiaus ligoniai, su aktore Mar- 
Iha VVrighl ragina žmones aukoti kovai prieš vaiku para
lyžiaus ligą. “Marcb of Dimes“ kasmet renka aukas ko
vai su ta liga.

- . i;

plušom, ir
jinių galima padaryti kili- šviesios dienos nematėm, o 

ir patiesalus, kurie jie. vos kelis metus pagy
na stiprus ir gražiai atro- venę Amerikoj, ir automo-
do. bilium važinėjas, ir namu

Paimkite kojinę nuo vir- savo turi. ir bendrai mums
šaus ir pradėkite ją kirpti prie jų neprilygti.
kaspinėliu, kol užsibaigs. -ii*- «• • -nr , ... ., , Be reikalo tie jauniejiTana turėsit viena ilga kas- , , . . , ,ir.___ stebisi, kad mes mažai tur

tų “prigyvenom.” Mes at
važiavom i kitokią Ameri
ką,negu jie. Kai pradėjo 
plūsti Amerikon tremtiniai, 

Įsibėgėję dirbo,

piną ir galėsit pradėti meg 
zti. Kai jis išsibaigs, kitą 
kaspiną prie jo reiks prisiū
ti siulu ir adata.

Kokio storumo karpetėli.1?1"'1'.1,
nori turėti, tokio piocio is-‘ , . , ,, . , , idarbas gauti nebuvo sunku,kirpk kaspinėli ir pradek . , •. . . . • - v1 . 1 . ; . . . o darbininku teises buvomegzti nuo virduno i sonus . . ■apsaugotos įstatymu ir uni-su tokios pat spalvos kaspi- . .. ,. , ,.. 1 . 1 . J ju. Jie dirba tik 40 valan-nais. i ra lengviau sude-.v z. * • , - • , , . . , , , , j.'du (ir tai dejuoja, kadnnti spalvas, kada pradedi . '1 ’.. . 1 Amerikoje po darbo nehe-megsti nuo vidurio ,ka laiko visuomeniniam gy- 

Mezgimą galima paivai-venimui >, už viršvalandžius 
rinti su kitais atliekamais gauna extra atlyginimą, gi 
drabužiais. Juos taip pat kai mes atvažiavom Į Ame- 
reikia sukarpyti kaspinais riką, tai dirbom ne 40 va- 
ir susiūti. Jeigu norit tu- landų per savaitę, bet 12 
rėti apskritos formos kili-'valandų per dieną (ir su- 
mėii, tai uždekit po keletą rasdavom laiko išmokti ne 
aklų, kad neišeitų kaip vien angliškai susikalbėti, 
skrybėlė, o jei Į kampus bet dargi lietuviškai skaity- 
mezgi, tai nuo vieno šono ti ir rašyti): per savaitę 
ligi kito ir daboti, kad eitų gaudavom ne 70 dolerių, 
lygiai. Baigiant megzti, bet tik 7 (ir tai skaitėsi ge
dėk Į vieną aki po tris, La-ra alga!). Tokie dalykai, 
da išeina kaip snapeliai ir kurie šiandien yra kasdie- 
gražiai atrodo. ninio vartojimo daiktai,

Tokius patiesalus mazgo- mano laikais Amerikoje bū
ti reikia su švelniu muilu, vo prabangos dalykai, apie 
Mezgimui kaspinėlius taip kuriuos vargšas darbinin- 
pat vartoti iš švelnios me- kas negalėjo svajoti. Tai- 
džiagos. gi, buvo visai kitos darbo

sąlygos ir bu-

KLAUSO GERĄ NAUJIENĄ

Mrs. Pat riek Hemin?way. 
rašytojo Eraest Hemin;rway 
marti, per telefoną sauna ži
nią, kad jos uošA'is, rašytojas 
Heminęway. nežuvo nelaimė
je Afrikoje, kaip tai buvo 
klaidingai pranešta. Rašyto- 
jajas. po lėktuvo nukritimo 
Afrikoje, sėdo Į kitą lėktuvą, 
kuris ir vėl nukrito, liet ra 
šytojas ir jo žmona ir iš ant
ras nelaimės išsigelbėjo atsi- 
pirkę mažomis žaizdomis.M egzti patiesalai yra^ir gyvenimo

na. 'gale, kaip išsiaiškino su pa-
—Labai tau to linkiu— ’nele Brown, kuri jam už-

atsakė Jurgis ir vėl pajuto,'gynė Įžengti Į jos namus, 
kaip kitas akmuo nuslinko: —Iš to gali suprasti,— 
nuo krtUinės. Tarė baigdamas Jurgis,—

—Na, o dabar grišim kiek ta jauna mergina yra 
prie musų nutrauktos kal-įegoistiška ir apskaičiuojan- 
bos. ti. Netikėtai praregėjau,

Tą sakydama. Helena pri-’isitikinau, kad vienintelė 
traukė mažą staliuką ir,'priežastis, dėl ko ji sutiko 
atidalydama stovinčią ant tekėti už manęs, buvo pari
jo skrynutę, parodė Jurgiui! ramiausias išskaičiavimas 
brangumynus, kuriuos iš-b' dabar, kai išsiskyrėm, 
dėstė ant stalo. j matau, kad ir aš menkai

—Tai yra dovana tavo'buvau prie jos prisirišęs, 
sužadėtinei, — tarė, — gaires nejaučiu jokio skaus- 
iteiksi jai tuos menkniekius'mo- Taigi, nesigailėk ina- 
mano vardu ir kartu pasa-'nęs- o verčiau pasveikink, 
kyši, kad su ta dovanėleįGal būt, kad kaip ir tu, nie- 
priimtų nuoširdžiausius lin-’kados nevesiu, net šiandien

tikrai esu laisvas nuo to pa
vojaus, kurs man grėsė. 

Valandėle kambary bu-

kėjimus nuo seniausios 
draugės jos sužadėtinio.

Kaip sakė tuos žodžius, 
jos balsas sudrebėjo ir aky-h’o tylu. I mai abu pakėlė 
e pasirodė ašaros. [akis ir pasižiurėjo viens i
Jurgis tylėjo kiek sumi-Jkitą.

šęs. Galop pratarė:
—Dėkoju tau, Helena, už 

draugiškumo ženklą, bet 
negaliu priimti tos dovanė
les, nes, ačiū Dievui, jau ne- 
Luriu sužadėtinės.

—Kaip neturi sužadėti
nės !—sušuko Helena, ir jos 
veidas staiga pasikeitė.— 
Juk man sakė, kad netru
kus apsivesi su panele Liud
vika Brown.

—Iš tikro taip buvo su
tarta,—atsakė Jurgis, rim
tai,—bet abiem pusėm su
tinkant, viskas iširo.

Helena buvo kaip nesa
va ir nežinojo, ką sakyti. 
Bet ašaros iš jos akių dingo 
po pirmųjų Jurgio žodžių. 
Susivaldžiusi pratarė vos 
girdimu balsu:

—Tai koks nesusiprati

—Jurgi, — tarė Helena, 
pažadėjai man visados sa
kyti teisybę. Ar laikysi sa
vo žodi?

—Visados ir visur, Hele
na.

—Tai pasakyk man var
dą tos moteis, apie kurią 
kalbėjai panelei Brown ir 
sakei, kad ja labai gerbi; 
kuriai, pats to nežinoda
mas, slepi gilią ir tikrą mei
lę.

Jurgis sumišo, išgirdęs 
tą klausimą. Jam pasidarė 
šilta ir šalta ir būt kažin ką 
davęs, kad galėtų staiga 
pranykti iš kambario. Bet 
nebuvo išsigelbėjimo. Pa
klaustas turėjo pasak vii tei
sybę.

—Helena,—tarė jis ne
drąsiai, — ta, apie kurią

ma? tarp Įsimylėjusių; ne- klausi, yra taip aukštesnė
abejoju, kad vėl susitaiky 
šit.

—Niekad, o niekad!
—Taip sakai, nes dar esi 

pykčio Įtakoje. Tu man at
rodei nusiminęs, o dabar, 
žinodama priežastį, visai iš 
to nesistebiu. O panelei 
Brown tikriausiai širdis 
plyšta iš sielvarto.

uz mane ir savo dvasios 
ypatybėmis ir turtu, kad ne
drįstu pagalvoti, jog galėtų 
mane mylėti.

—Jos vardas, sakyk man 
jos vardą!

—Helena Lyle! — tarė 
Jurgis, klaupdamas prieš 
ją-
| (Bus daugiau)
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SIRIJOS “NEATSAKOMINGI ŽMONĖS”
Sirijos vyriausybė paskelbė karo stovi j>enkiose va

karinėse provincijose, kur Įvyko susirėmimai tarp poli
cijos ir “neatsakomi ngų žmonių,” kurie kėlė riaušes prieš 
vyriausybę. Valdžia tose provincijose perėjo i kariuo
menės vadovybės rankas.

DINGO SOVIETŲ SEKRETORIUS
Sovietų diplomatinės misijos Japonijoj sekretorius 

Rastovorov kur tai dingo. Sovietų misijos vedėjas prašė, 
kad japonų policija padėtų ji surasti, nes esą jis gavęs 
nervų sukrėtimą. Tokio mieste spėliojama, kad sekre 
torius arba nusižudė arba yra keno nors pagautas.

PRAŠO DAUGIAU DIRBTI
Čechoslovakijos vyriausybė pripažįsta, kad visame 

krašte jaučiama didelis trukumas anglių ir elektros. Vy
riausybė aiškina, kad šalčiai ir vandens trukumas upėse 
yra minėtųjų trukumų priežastis. Vyriausybė skatina 
darbininkus daugiau ir nuoširdžiau dirbti.

INDOKINIJOJ KARAS

Anamitų kariai (vienas ju jau sužeistas) laukia bolševi
ku puolimo Hine Sui fronte. Karas Indokinijoj jau eina 
aštunti metai ir vis jo galo nesimato. Dabar fronte ka
riauja jau didelis skaičius anamitų kariu, kurie liaujasi 
prieš bolševikus kartu su prancūzais.

JUOKAIKiek Kainavo Rinkimai ĮC
Į vy kusieji pereitų rnetųĮ 

i-ugpiučio 10 d. federalinio; 
parlamento linkimai, tik]
kandidatams ir partijoms rusas gyrėsi cechui: 
kainavo du su puse milionai 
doleriu.

Katras Geresnis Melagis
Į čechoslovakiją atvažiavęs

iš paskirų parlamento na-‘jodamas jam

-žinai, mes turime dakta
rą. kuris operavo aklą žmogų

Re-jas
ne Gobiel, progresyvių-kon-’mato.
nu daugiausiai išleido 

ų-
kandiservatonu

žmogus

gauti pieno iš savo pirštų.
—O kas tą matė?—paklausė 

rusas.
—Tas aklasis žmogus, ku

riam jūsų daktaras įdėjo akis. 
—atsakė cechas.

Pakalbinkim draugus ir 
abi naujas akis. pažįstamus užsisakyti “Ke- 
dabar geriausia leįvį”. Kaina metams $4.

—Kas čia tokio,—atsakė če-paitlJOS r\<wui-|
datas, būtent $22,113.09, ir’chas.—Musų daktaras operavo 

kuris buvo netekęs 
pirštų. Jis tų pirštų vietoti 
pritlėjo karvės tešmenį. Tokiu 
budu dabar tas žmogus gali

finansų ministeris liberalas 
D. C. Abbott—$19,909.80.

J. Valeika.

BIBLIJOS TYRINĖTOJU 
GARSINIMAS (10)

PASAULIO PABAIGA

JI BUDI PAIEŠKOJIMAI
Jei pats nesirūpinsi savo 

reikalais, tai ir kita
Aš, Emilia

“LIAUDIES FRONTAS” PRANCŪZIJOJ
Prancūzų socialistų partija nutarė, kad visi jos na

riai saugotųsi bolševikų peršamo “liaudies fronto” ir jo
kiu budu nesutiktų išvien su bolševikais pasirašinėti atsi
šaukimų arba vesti bet kokią politinę akciją. Socialistai 
nenori turėti nieko bendra su “liaudies frontu.”

Naujienos is Kanados
MONTREAL, QUE. Prilyginimas

PREKIAUS SU BOLŠEVIKAIS
Anglija greit pradės vesti prekybos derybas su Len

kija, Rumunija, Vengrija ir kitais Maskvos satelitais dėl 
praplėtimo prekybos “nestrateginėmis prekėmis” tarp 
Anglijos ir rusų pavergtųjų kraštų. Derybos su vengrais 
prasidės kovo mėnesi.

.. .Į Z-. _ Aušros Vartų parapijos
al 9 g « I biuletenis sausio 15 d. baž-

Verduno ir Rosemountolnyčią prilygino . . . prie 
šeštadieninių mokyklų eg-į‘“melžiamos karvutės.” Tai 
lutė Įvyko sausio 10 d. Be {lietė asmenis, kurie neužsi- 
Įprasto “Kalėdų Senelio,”! moka parapijos mokesčio, 
kuris vaikučius apdovano-lo naudojas bažnyčios pa- 
jo, buvo suvaidintas veika-’tamavimais.
lėlis—“Sniego Karalaitė.”1 
Vaidinimas pavyko. Deko-

JUGOSLAVIJA NEUTRALI
Jugoslavijos diktatorius Tito sako, kad Jugoslavija 

ir toliau ves neutralią politiką tarp Rylų ir Vakarų, ne 
žiūrint kad Rusija ir jos satelitai pereitais metais bandė 
pagerinti santykius su Jugoslavija. Tito sako, kad spė
liojimai apie jo naują persivertimą yra be pamato.

PADEKIME JIEMS ATVYKTI

racijos buvo puikios. Pub
likos atsilankė žymiai dau
giau kaip pernai. Gaila, 
kad neprisijungė prie šios 
šventės ir trečioji mokykla. 

Kaukių Balius
Skautų tėvų ir rėmėjų 

sausio. 16 d. balius pavyko—•_ * — -4.x—*tvisais atžvilgiais. i
likos galėjo būti daugiau.

Diskusijų Sukėlęs 
Pranešimas

1V11 Vk J/U’-T

Mes čia pastebėsime, kad 
toks bažnyčios prilygini
mas, mažiausiai, yra nees
tetiškas ir negyvenimiškas. 
Mes bažnyčią laikom tikin
čiųjų dvasinio susikaupimo 
vieta, o antrą vertus, karvė 
juk ne tik ima (pašaro pa
vidalu), bet ir duoda, o 
bažnyčia tik ima.

ėhi o oia
Europoj dar yra per 8, 

000 musų tautiečių. Jų žy
mi dauguma yra seneliai ii 
ligonys, kurie niekur išva
žiuoti nebegali; bet jų tar
pe dar yra ir tokių, kurie 
galėtų išvažiuoti, jei jiems 
kas pasiųs darbo ir buto 
garantiją.

Musų visų pareiga tokių 
garantijų duoti ko daugiau
sia. Todėl nieko nelaukda
mi pareikalaukite atsiųsti 
jums tų garantijų foiTnas. 
Jų galite gauti iš:

Visa Office of the

’ington 25, D. C., arba iš 
District Office of the Irn- 

migration and Naturaliza- 
tion Service, arba iš

BALF’o, 105 Grand St., 
Brooklyn 11, N. Y.

Reikalui esant BALF’as 
duos ir visas reikalingas in-! 
formacijas.

Lietuvi! Artinantis Va
sario Šešioliktajai, pagal
vok, kokiu budu gali Įsi
jungti i lietuvių tautos kovą 
už laisvę. Piniginė auka—

De- lengviausias ir patogiausias
partment of State, Wash- būdas.

k

Ar Žinote
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 gintaru?
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 $1. 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.

A. Devenienės praneši 
mas sausio 17 d., nežiūrint 
žiauraus šalčio ir mažai ži 

Įnomos salės, sutraukė gražų 
skaičių klausytojų. Po pra
nešimo buvo gyvos diskusi
jos, kurios dėl laiko stokos 
turėjo anksčiau baigtis. Jos 
išryškino kai kurių grupių 
nusistatymą opiaisiais musų 
klausimais. Nors trumpai 
paminėsiu, 'kad liberalinis 
sparnas remiasi visuomene, 
tautininkai prie diplomatų 
“šefo” linksta. O dėl par
tijų — teisingai vysk. V. 
Brizgys yra pasisakęs “Tė
vynės Sarge” Nr. 1 (8)
1951 m., pusi. 76: . pa
vojus yra labai rimtas tuo 
se, kurie nebeatmena 
tautos demokratinės san
tvarkos, o tokia jau yra da
bar musų jauna, užaugusi 
ir auganti karta.”

Tie, kurie tvirtina, kad 
mums partijos nereikalin
gos, tegul šiuos vyskupo žo
džius gerai Įsisąmonina

Diskusijos yra sveikas 
dalykas, tik, pastebėsiu, 
kad kai kuriems ŠĮ kartą 
jose dalyvavusiems truko 
reikalingo rimtumo.

Montreališkiai yra dėkin
gi tiems, kurie davė progos 
tokioms diskusijoms Įvykti. 
Jos rodo, kad domimės mu
sų tautos svarbiais reika
lais. ,
PLB Apylinkės Rinkimai

Juose dalyvauja tik de
šiniosios ir tautininkų sro
vės. Kairieji rinkimuose ir 
kandidatų statyme nedaly
vauja. Kodėl—teks pasi
sakyti vėliau ir plačiau. Tai 
senas sopulys, kuris, kaip 
atrodo, jau sprogo.

nenonme 
nieko užgauti, o atsiliepia
me tik i nevykusį prilygi
nimą.

Miršta
Paskutinėmis dienomis 

mirė Jonas Kliučius, žiau
raus vėžio liga: Kriščio- 
kaitis—širdies liga, Linaus- 
kienė, Zubinienė, Andrius 
Vaišnvs.

Kvedaraitė (po vyru 
flį.pą_Į Kulėdui, Birldainių kaimo, paieš- 

, _ T . , . . ;kau Barboros Grinskiutės (po vyrudeS. Jei mes patvs neSISie-‘pavardės nežinau), iš Girklainiu
losime dėl musų tėvynės’Birių apskr“ Atsiliepkit ad‘ 
laisvės, tai ir niekas kitas 
neateis pagalbon.

Tai suprasdami Ameri
kos lietuviai sukurė Ameri
kos Lietuvių Tarybą, kuri 
čia Amerikoj ir budi musų 
laisvės sargyboje.

Keturiems didiesiems su
sitarus susirinkti Berlyne,
Tarybos atstovai nuvyko 
Washingtoną pasiinformuo 
ti, kas reikalinga daryti, 
kad, ten iškilus Lietuvos 
klausimui, jis butų mums 
naudinga kryptimi pasuk
tas.

Yra iškilęs klausimas iš
tirti visų Rusijos pavergtų
jų tautų pavergimo aplin
kybes, todėl susirūpinta, 
kad tas nenustelbtų Pabal
tijo tyrinėjimo Įspūdžio.

Pasitarus su Kersteno ko
mitetu paaiškėjo, kad jis 
tęs tyrinėjimą toliau bent1 
iki kovo pabaigos. Liudi
ninkų esą per 1,000, jie vi
si viešuose posėdžiuose ne
bus aplausti, bet jų parody
mai raštu bus prijungti prie

Mrs. E. Kalėda, 
1614 So. 49th Avė., 

Cicero 50, III.

IJ v lun.

Jaunimas Linksminasi

Be visos eilės buvusių, 
paminėtų ir nepaminėtų pa
rengimų, vasario 6 d. Juros 
skautų rėmėjai rengia vie
šą ir Įdomų vakarą. Kol 
jauni, dar neseni, linksmin
kimės—atsilankykime šia
me parengime.

Darbo Frontas
Bedarbių daug, žymiai

(Tęsinys)
Taip vadinami liesatikiai skelbia, 

kad visi, kurie busią išganyti, turė
sią pasidaryti bažnyčios nariais ir 
dėlto turėsią dangišką paveldėjimą. 
Šita šventraščiui priešinga nuomo
nė gelbėjo prirengti kelia many
mui, kad Kristui sugrįžus, žemė 
turės būti visai sudeginta ugnimi. 
Nes jei visi išganytieji žemės mi
lionai butų paimti į dangų, tai, ro
dosi, visai nebereikėtų žemės. Taip 
buvo dedama viena klaida prie ki- 

) ’tos.

(Pamatę gi, kad Kristaus kūno 
narių išrinkimas yra tik prisirengia- 
l’rnieji žygiai atpirkimo programe.

; jmes jau turime visai Litoki paveiks
lą prieš musų akis. Reiškia, kad 
antrasis Kristaus atėjimas, ir tūks
tantis metų jo karaliavimo įvyks 
užbaigimui didžio dieviškojo plano 
užbriežimo—atsteigti Į gyvenimą ant 
žemės žmonijos noringuosius ir pu- 

•klusniuosius. Apaštalas Petras la-
- --------------------------------------------------Ibai aiškiai kalbėjo apie tuos duly-

Aš, Julia Silkinaitė (Garbo), pa-|kus. Ap. Darbuose 3-19-23, sakv- 
ieškau savo parapijonkų Marijonos ,damaF> kad Kristaus antrojo atėji- 
Piivinuitės ir Marijonos Norkaitėstikslas yra įvesti “visų dalyktf 
(j>o vyrais pavardžių^ nežinau I, ^atnaujinimo (atsteigimo) laikus.”

Ir norėdamas dar labiau atspausti

Paieškau savo pusseserės Antani
nos Civyliubės-Janusieiiės ir svege- 
rio Antano Januso, kurie gyvena 
Bostone, Mass. Atsiliepkit 

J. dvylius,
2522 So. Sawver Avė., 

Chicago 23, III.

Haremu:

Tryškių parapijos, Kuršėnų vaisė. 
Jos gyveno Bostone. Atsiliepkit 

Julia Garbo,
714S So. Mozart St.,

Chicago 29, III.
Paieškau Rūtos Babinskaitės 

i Ruth Babin). po vyru pavardės ne
žinau. Ji ir jos motina Ona Rai- 
bikiutė prieš daug metų gyveno 
Brooklyn, X. Y., Stagg St. Jos pa
ieško teta Suzana Narkevičienė iš 
Argentinos. Žinantieji Rūtą Babin- 
skaitę praneškite man adresu:

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

‘5)
Aš. Boleslavas Astaševičius, kitaip 

Be n Stark. paieškau savo pusseserių 
Sofijos ir Birutės Banes, kurios ilga 
laiką gyveno Chicago j ir buvo nur-

Tik baigus Pabaltijo už
grobimo tyrimą tegalės bū
ti pradėtas kitų kraštų už
grobimo tyrnėjimas.

Kersteno komitetas keti
na baigęs Pabaltijo užgro
bimo tyrnėjimą tuoj visą 
medžiagą perduoti 
kos atstovui Jungtinėse 
Tautose ir prašyti ji iškelti 
tą klausimą šitoj pasaulinėj 
organizacijoj.

Vienos A. L. Tarybos pa-

Atsiliepkit adresu:
Bo!. Astaševičius arba 

Bcn Stark,
521 — llth Avė. N., 

Seattle 2, Wash.

APSIVEDIMAI

<5»

Paieškav draugo. 65-70 metų. kurs 
turi koki narna. ,armą ai biznį. Aš 
esu 57 metu. Vienai nuobodu 
verti.

M. S..
224 Bav St..

Jcrsey City, N. J.

NEMOKAMAI

cy-

ta dalyką tikinčiųjų mintyse, jis sa
ko. kad apie tą garbingą viltį buvo 
kalbama “visų jo šventųjų pranašu 
burna nuo pasaulio prasidėjimo.”

Todėl mes skelbiame, kain šven
tasis Raštas aiškiai parodo, kad 
Dievo tikslas yra atsteigti žmonijos 
padermę į gyvenimą ant žemės, ku
rioje visi. kurie tuomet klausys Me
sijinės Karalystės įstatymu. galė : 
gyventi per amžius, kas reiškia, kad 
literinė žemė niekad nebus sunai
kinta. Taigi, tas ir kiti aiškus Bib
lijos pareiškimai, kuriuos jau pažy- 
mėjom. kurie tvirtina, kad •‘žemė 
pasilieka nėr amžius.” ir kad Dievas 

sutvėrė žemę ne veltui,” turėtų su
teikti mums pasitikėjimo, nes iš 
Švento Rašto mes galime sužinoti
kas pasakyta kaitant apie “pasaulio 
pabaiga.” Iš tikrųjų, įsižiūrėję į 
tuos dalykus Dievo Žodžio šviesoje, 
mes nustebime, kad “pasaulio pa
baida” nėra kas nors tokio, ko mes 

,neturėtumėm susilaukti mušti dte- 
jnose. Labai aišku, kad senajam pa
sauliui pasibaigrus, žmoniiai bus su
teikta taip daug palaiminimų, kad 
mes norime net pulti ant kelių ir 
prašyti greitesnio jos atėjimo.

(Bus daugiau)
Mylintieji tiesa, literatūros gau

bite veltui, kreipkitės:
LITHUANIAN BIBLE STUDENTS 

ASSOC1ATION 
3444 S. Lituanica Avcnue 

Chicago 8, III.

Pamėginkite visi tie kurie kenčia- 
y te šiuos skausmus; REUMATIŠKUS,Amen-iranku ik kojų gėlimą bei 

TIRPIMĄ. NEURALGIJĄ, NUO
VARGI, DIEGLIUS. Jeigu jus bran
ginate savo sveikatą, tai tuojau at
siųskite savo vardą, pavarde ir a 
resą drauge su šiuo skelbimu, ir ne
mokamai gausite naujai pagerintos 
Deksnio Galingos Mosties. Pavar
toję ją. P® savaitės laiko, jeigu nesi- 

. . , paesite sveikesni, gražinkite mumstangu maža. Mes Visi tU-Jlisesią. Bet mes žinome: tūkstan
čiams padėjo, padės ir jums. Užtik
riname nrvekmes! (7-4)

DEKEN’S PRODUCTS 
l». O. Bot 666

rime ją rėmu. Štai. visur 
netrukus bus minima Lie-( 
tuvos nepriklausomybės 36: 
metų sukaktis, ta proga bus| 
renkamos ir aukos Lietu-į 
vos laisvinimo reikalams. 
Nebūkime šykštus. Žinoki
me, kad laisvei jokia auka 
nėra didelė.

Newark I, N. J.

PAGALBA
Jeigu turi gerklėje 
skaudėjimus ir jautie
si, kad kas negerai su 
gerkle, arba tui i v i- 
durių atsikartojančius 
skausmus, uždegimus, 
karščiavimus ir šal
čius vukiriuose ir jau
tiesi sergantis arba 
patrukęs, tai gal būt 
jums reikia Virginijos

Gyvatių Šaknelių. šitos šaknelės 
kamparu kvepia ir yra galinga gy
duolė. Kainuoja $12.06 už svarą. 
Jei prisiusi $3.00, tai mes prisiusi
me jums kvoterį svaro tų šaknelių.

ALEXANDER’S CO.
414 Br*ad»ay 

South Boston 27, Mass.

A. L A L I O

sayo daugiau kaip praeitais me
tais, bet žinios apie bedar
bių skaičių didžiojoje spau
doje labai šykščios. Užtai 
randame apsčiai žinių, kad 
bendrovės gauna naujus ir 
gana didelius užsakymus. 
Pav., Dominion Engineer- 
ing Co. gavusi $5,712,654 
sumai, Canadair Ltd.- 
$280,875,332 ir tt.

Jeigu šie užsakymai tuo
jau bus vykdomi, tai ir be
darbiu skaičius sumažės.

Laikas užsisakyti “Kelei 
vio” kalendorių 1954 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 59 centų.

SKAITYK GYVĄ 
ANGLIAKASIŲ ISTORIJĄ

Seniausia Moteris Mirė

Seniausia Quehec’o pro 
vincijos moteris. Napalson 
Michaud, 106 metų am
žiaus, mirė sausio 14 d.

Cenzūra

Ją parašė Krank Iuivinskas 
ir A. J. Banišanskas. abu seni 
angliakasiai. Tai VX) puslapiu 
knyga, kurioj vaizdžiai aprašy
tas angliakasiu gyvenimas ir 
daug kitu dalyku. Kas skaitė 
tą knygą, visi ja patenkinti. P. 
Adomaitis iš Barre. Mass.. sa
ko: “Puiki knyga.” Tą patį ra
šo T. Tamašauskas iš Detroit, 
T. J. Kučinskas iš Chicagos ir 
tt. įdėk i laišką $2. parašyk 
aiškiai savo adresą ir pasiųsk: 
Frank tavinskas. II 11—4Kth 
St.. Long Island City 1. N. Y., 
ir gausi tą knygą. <T3>Qubec’o provincijoje jau 

antri metai neleidžiama 
viešai sutikti Nauji Metai.
Dabar yra uždrausta filmą 
“Martin Luther." Tas vyk
sta ne Ispanijoje, bet demo
kratinėje Kanadoje, Que- pagaib,. prisiek si (c.o.d. 
bec’o provincijoje, kurią n«siunri*m). Pasiuntimą apmokam.

Greita Pagalba
hisn koio <!<-ga, niežti, skau- 
Vartok 7.A LR ir vėl

Ar
da? Vartok 7.AT.B ir vėl šypsokis. 
Tain pat, gelbsti suminkštinti saus- 
pusles (komu?) ir nuospaudas. Sep
tynios aktingo^ vaistų dalys suteikia

valdo katalikai. Bridgepnrt Pmg C o., Dept. B, <61 
Gregory St., Bridgeport, Conn.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliikaa ir Angliškai-Lietuviikaa

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.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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 
fraternalėmis 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
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.
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AR RUOŠIATĖS? PABALTIJO KRAŠTŲ 
DRAUGIJA BOSTONE

Sovietų Rusijai jėga už-

BROCKTON, MASS. MAŽAI TEPAJUNTAMAS Lietuvių Protestantų Žiniai niekaip bolševikų pianas

Vasario 14 d., 2 vai. 
po pietų, So. Bostono aukš-

(Thoir.as’ėmus Pabaltijo kraštus, S ^U1 xtosios mokyklos
ParR) salėj bus iškilmingas 1941 metais protesto 
Lietuvos nepriklausomybės lan liepos mėnesi Faneuil’ 
minėjimas, kuri rengia salėje. Bostone, Įvyko

Mi-‘trijų Pabaltijo kraštu tau-

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

--------  (nesusitinka su tiRruoju gy-i
Sekmadienį, vasario 7 d J vulių skaičiumi Rusijos kol-’ 

valstijos’2 vai. popiet, 85 W.' New-!chozuose ir sovchozuose. 
su-;ton St., Bostone, First Lu-!Ypač dabar Rusijos gyvulių

SUMAŽINIMAS
Ruošiasi Minėjimui

Broektono Lietuvių Tary
ba jau prieš porą savaičių 
pradėjo paruošiamuosius 
darbus, reikalingus tinka
mai Lietuvos nepriklauso
mybės paskelbimo sukak
čiai paminėti. Tuo tiksiu 
'sudaryta sj>eciali komisija, 

rūpinasi visais rninėji- 
reikalais. Komisija jau 

. .paruošė minėjimo planą. 
n>u Minėjimas bus trijų da

ženk-1 mo

Massachusetts
darbo pajamų mokestis_  , ,
mažintas 25'c. Darbo žmo-’theran Church oažnyčioje/ukis yra nusmukęs, prave- 
gus to sumažinimo nė ne-^bus Bostono ir apylinkėse‘dus antrąją žemės ūkio re
pą jus, nes, jei jis, pavyz-1 gyvenantiems lietuviams'voliuciją, kurią padarė Sta- 
džiui, seniau uždirbdamas protestantams pamaldos,1 lino "genijus įsakymu iš 
per metus $4.000, mokėjo Kurias laikys kun. Dagys. | viršaus.' Stalinas, Chruš- 
raokesčių $11, dabar jis Maloniai kviečiame jose eiovams ir panašiems ti-
mokės $9.

Mirė Petras Korzonas
tnjų

----- ; ------liu, kuriu pirmoji vyks pa-
nėjimo programa įvairi ir necių susirinkimas, kurio £įa gVen^s diena (vasario 
Įdomi. Ji bus paskelbta ki- metu buvo pareikštas pro-įj^ j j o likusios dvi va ’FCorzonas. vienas 
tame numenu testas dėl Pabaltijo kraštu ,.,.: ,

visi Bostono uetuviai vra užėmimo, o tam pat buvo v-,-,™. .. , .i vakario mraginami iš anksto ruoštis nusistatyta įkurti visų
šitame minėjime dalyvauti jų Pabaltijo kraštų draugi-įradiją Tai bus iii- 
iv savo aukomis paremti ją tiksiu bendrai kovoti už formacija anglų kalba apie 
Lietuvos laisvinimo darbą. (Pabaltijo išvadavimą. Tais švente ‘ dabartinę

ir lietuviu
tautos kovas dėl laisvės.

ir josios pirmuoju pirmi- Vasario 21 d., 10 vai. bus 
ninku buvo vietos Lietuvos'

• garbės konsulas, adv. A. O.

ALT Bostono skyrius. Sausio 27 d. So. Bostone/

J dalyvauti.
bostono Lietuvių 
Protestantų Susivienijimo 
Valdyba.

Tėvynės Mylėtojai Juda

Socialdemokratų
Susirinkimas

t d. bus duo-
J idama speciali programa per

, . Tai? pačią šventę, 
pačiais metais tokia draugi-.Lietuvos padėti 
ija buvo formaliai Įsteigta,

722 E. -Sth St., mirė Petras, 
seniausių

southbostor. iečių lietuvių?
Palaidotas sausio 29 d.
Kaspero koplyčios.

Petras Korzonas buvo il-bvyRo sausio 29 d. Jis iš- 
gametis “Keleivio” skaity-’kiausė valdybos dalbų apy- 
tojas ir bene 
vis biznierius

Tėvynės Mylėtojų Drau- 
iš gijos Bostono skyriaus na- 

•riu metinis susirinkimas

pams Karstai pritariant, bo 
vietijos valstiečius 1950 me-riį 
tais suvarė Į keli.- kartus pa- 5 
didintus kolchozus. Boise-ĮI ofiso 
vikai iš kolchozu padidini-' A 

Įmo tikėjosi ūkio pagere.u- t 
mo, o susilaukė Krizės ir! 5 
dabar paskubomis skatina! | 
visus gyvuiiuKUs veistis, 
kad tik kūtės nebūtų tuš
čios. Įsidėmėkime, kad da
bar Rusijos gyvulių skaičius

75 ri\
- s. s:

DR. D. PILKA
Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320** Ky

pirmas lietu- skaitą ir išrinko šios sūdė-[yra mažesnis, negu jis bu- 
So. Bostone.(ties valdybą: J. Tumavičie-

nė—pirm., E. Čaplikienė— 
vicepirm., A. Januškevičie-

LSS 60 kuopos narių su
sirinkimas Įvyksta ši šešta- Shallna 
dienj, vasario 6 d., 7 vai. 
vakare “Keleivio” patalpo
se.

Susirinkime perrinksime 
valdybą šiems metams, ap
tarsime pasiruošimą Vasa
rio Šešioliktosios minėjimui 
ir musų metinei vakarienei.

Visi nariai prašomi laiku 
atvykti ir dalyvauti susirin
kime.

Valdyba.

Šiais metais nusistatyta 
draugijos veikimas sustip
rinti. Sausio 24 d. Įvyko 
metinis susirinkimas, kurio

atlaikytos šv. 
bažnyčioje pamaldos už 
Lietuvą ir kovotojus dėl jos 
laisvės, o tą pačią dieną 3 
vai. po pietų Winthrop mo
kyklos patalpose įvyks iš
kilmingas minėjimas. Čia

Jis prieš keliasdešimt me- 
atidarė maisto krautuvę 

Kazimiero ir Prie J° mokėsi biznio jauinė—sekr K. Vileišis—ižd.
miręs senas biznierius \ a-'A- Čaplikas ir J. Januskevi- 
leckas. Ilgus metus Kor- &us—iždo globėjai

metu buvo išrinkta nauja I^us trumpos kalbos ir stipri 
valdyba: iš lietuvių—Bro- meninė dalis.
nius Mickevičius, vieepiimi- 
ninkas; p. Bemice P. Cleve- 
land, sekretorė: p. Irena 
Manomaitienė, Dr. Francis 
Galinis, Longinas Švelnis

Minėjimo organizatoriai 
prašo visas organizacijas ir 
pavienius asmenis vasario 
21 d. neruošti jokių paren
gimų, kad visi vietos ir

K. Vileišis Ligoninėj

Kazimierui Vileišiui sau- 
d. Harley ligoninėj, 

Dorchestery, padalyta trū
kio operacija. Ligonis 
sveiksta ir netrukus tikisi 
ligoninę apleisti.

šio 25

Baigė Franklin Institutą

Sausio 28 d. southbosto- 
nietis Jeronimas Lesčinskas

zono krautuvė buvo D ir 
4-tos gatvių kampe, kur da
bar yra Jakščio krautuvė. 

Velionis paliko vieną

Draugijos centro valdyba 
yra pasišovusi išleisti pla
čią, lengva, visiems supran
tama kalba Dr. V. Snuogie-

dukteri, Mrs. Grace Simon. nes parašytą Lietuvos isto- 
--------------------------- piją. Tuo labiausia yra su-

Kova Už Imigracijos ;sirapinęs ir Bostono sky
Įstatymo Pagerinimą

Tel. A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedaliomis ir šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham’s Corner

POBCHESTER, MASS.

vo 1916 metais, o juk per 
40 metų Rusijos žmonių 
skaičius visgi žymiai padi
dėjo ir todėl žmonių gyve
nimas turėjo pasidaryti blo
gesnis.

Malenkovo kūtės yra ge
resnis bolševikiško rojaus’
pavyzdys, negu Molotovo | FLOOD SQUARE
auksabui niškumas. Malen- 5 
kovas žino, kad - *

HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Aleknažino,

žodžiais rusų nepapenėsi, 
tam reikia karvių, jaučių, 
avių, ožkų ir neraliuotų 
kiaulių. Kai tų gyvulių nė
ra, tai prisieina smarkauti 
su miera. perdaug nepersu- 
dant. Ypač, kad ateinan
čiame kare iš Amerikos 
maisto tikrai nebegausi....

K. Esminas.

a

J
s.
s.

KS*623 Ea>t Broadway 
South Boston 27. Mas::. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

ir Bostono
Jis renka prenumera

tą. Iki šiol garbės prenu- 
'meratorių, kurie Įmokėjo 
po $10 (paprastas prenu- 

“j meratorius moka $5j, turi
me 6: prof. I. Končius, inž. 
A. Čaplikas, S. Zaveckas,£ Mo^raitfenė_ Tuma. 
vičienė ir O. Gegužienė.

Didesnėms lėšoms šitam 
reikalui sutelkti vasario 27 
d. Sandaros svetainėj ren- 

“centinis keuno-

’riui

Sausio 24 d. senatorius 
Herbert H. Lehman buvo 
atvykęs i Bostoną ir vietos 
Komitetui Imigracijos ir 
Natūralizacijos

SXnH
Teisiniu patarčių išrinktas:aPF^n^^s gyventojai galėtų 
adv. A. O. Shallna. Iš lat- dalyvauti ruošiamame mi
nu ir estų buvo išrinkti i nėjime. kuris tun virsti vie- . .
vaidybą irgi j>o penkis as- rungą lietuvių demonstraci- Pakeisti padarė pranešimą 
menis. ‘ Latvių atstovas Er-’ja už pavergtos tautos lais- apie daromas pastangas pa 
nešt Spigulis šiemet bus v^’, .
pirmininkas. Kaip kitais metais, taip

ir šiemet tremtiniai skiria 
Vasario 16 d. proga dienos 
uždarbį Lietuvos laisvinimo

f x e n < s1 x x x = į

kad
Shallnai 

1941 metais
priminus, 

vietos gu-

keisti McCarran Įstatymą, 
kuris yra nepalankus atei
viams. Šen. Lehman via 
Įnešęs to Įstatymo pakeiti-j??a^as

bernatorius Saltonstall pa- reikalams. Paprastai savo 
skelbė pinną pabaltiečių’aukas jie surenka dar prieš 
dieną, susirinkimas nusista-jminėjimą. Kitos organiza- 
tė prašyli, kad tokia dienaĮcijos irgi galvoja, kokiu bu- 
butų skelbiama šiais metaisidu galėtų prisidėti prie mi- 
birželio 14 d. ir kad ta die-lnėjimo ir lėšų sutelkimo

bet komisijoj, kuri jj'>ius7.

baigė Franklin Technical'na butų visų trijų Pabaltijo,laisvinimo darbui. 
Institutą, Įsigydamas engin-'grupių minima bendrai. Su-’
eer mechanic draftsman sirinkimo metu buvo pagei 
diplomą. jdauta. kad draugija dau

Jeronimui mokytis brai-’giau panaudotų vietines-d.

Lietuvos laisvinimo dar- 
l>e šios kolonijos Įnašas yra
gana

A. J. NA.VAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
t-lETL'VOS AIDŲ RADh 

PROGRAMA
Sekmadieniais nuo 12:30 ik 

1:00 valandos popiet iš stotie 
WBET, 1460 klc. Vedėjas: P< 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šių 
adresu:

PU L LAPENAS 
1119 Wrentham St., Dorehestei 

Tel. CO 5-5564

SOUTH
Office

BOSTON. MASS. 
Tel. SO 8-0918

o ba- 
Drau-

Kės. 37 ORIOLE STREET 
M ėst Rrabury, Mass. 

TeL PA 7-0402-M
mą,
turi pei-žiurėti, jis negauna; 
republikonų pritarimo
todėl negali būti Įneštas „.-v ,..................... ,
natui svarstyti. Jis ragino!^1.Ui?’ gi‘‘
piliečius reikalauti Įstatv-: kalbėti. papasakos
ma pakeisti ' * aple žymų žemaiti, Si-
' Tame ' virinkime daly- man« Daukantą, istoriką,

vavo adv. John J. Grigą-!nu.° ,ku™ n’lr‘nw s-‘ ruden! 
i'us ir K. Namakrienė. ."•uonks . 0 metų. .

__________________ i Be to bus menine dalis,
(šokiai ir gardžių valgių. VI- 

Iš Sandaros Susirinkimo ’sa šita, o svarbiausia gera- 
tikslas, be abejonės, su

įlandžio 4 d. Piliečių
„..ia: i munv-i,.

Jas, kuriame prof. I. Kon-
St-1..

RADIO PROGRAMA

Tci. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4. nuo 7-8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON. MASS.

.1didelis.
birželio

Vasario 16 
baisiųjįi ivj

Į

žytojo mokslo nebuvo leng-Įstiprias pabaltiečių kulturi-lkių proga duodamcfs spe-j 
va. Mat. dienomis turėjo nes jėgas, suruošiant ameri-*dalios programos }>er vie- 

-’kiečių publikai koncertu irstąs Alioto m»v_l

ir

fabrike užsidirbti pragyve 
nimą, ir tik vakarais lankė 
mokyklą dvejus metus. P- 
stebėtina, kad i.:
sės studentų 
kvotimus, o kitiems, kurie:prisidėtų 

ės ir pasi si-jmo. 
mo. reikės dar papildomai’

taskaitų. Kadangi
dn oa 

vra
labai
labai

metus, ra- gija 
4” tos kla-’daibą. 

tik 6 išlaikėitina. kad daugiau lietuviu

ertų radiją turi didelę
si drau-į pagandinę reikšmę, o 

keliamos kiekvienais 
tais paskirtos kvotos <ustip-J 
liną ALT ir VLIK’o veik!a’-sano

24 d. Įvyko San- 
kuopos susirinki-

naudingą
oageidau-

pro-i , SaUH1° 
su. oaros 7

rnv_ mas, kuriame nutarta Ame- 
irikos Lietuvių Taiybai Va-

.oKycis Kol gau 
nas Lesei 

istono 
narvs.

Jen-
:. i us

ri

Oi 1-1omą. J
as vra;

usirinKimo 
Gai • - u.

prie josios veiKi-:finansiškai. Gražus reika
lo supratimas ir pavyzdy 
ikitonis kolonijoms!

Tarybininkas.metu p. Pau- 
i'arptautinio’

A n
H •
tremties atvyko ir 

; psigyveno Bostone. Lie
tuvoje jis yra baigęs gim
naziją. Rep.

V .o iŠ

j • . • iinstituivLietuviųL- 
Jis 1949 žinomo 

nauju

direktorė, supa-i, . . ..... 1 i Lietuviususirinkusius suip. , *7 - xDelegatams ir Atstovautoms 
Organizacijoms

Kongreso

Serga Juozas Zubkauskas
ir Jonas Warnas

Miesto ligoninėj guli Juo- 
' as Zubkauskas ir Jonas 
Wamas. Zubkauskui pa
daryta dvi operacijos, ligo
nis sveiksta, bet dar greit 
iš ligoninės neišeis. Jis gu
li Dawling Bldg., ward 1. 
room 4.

\Yarnui operacija pada
ryta sausio 28 d. Ligonis 
sveiksta. Jis guli Dawling 
Bldg.. room 3. f k 5.

Pažįstam i ir draugai ra
ginami juos aplankyti.

—J. T.

įju imigracijos Įstatymu 
ir kaip jis praktiškai bus 
vykdomas.

—M.-G.

Būtinai Pasinaudokite

Bostono sveikatos depar
tamentas nemokamai per

sišviečia plaučius X spindu
liais So. Bostono gyvento
jus iki šio penktadienio 
nuo 10 iki 12 prieš pietus 
ir nuo 1 iki 5 vai. vakaro.

Kreiptis: South Boston 
Health Unit, 133 Dorches- 
ter St.

Džiova—baisi liga. bet 
jei ji laiku pastebima, tai 
nesunku ją išgydyti, todėl 
pasinaudokite nemokamai 
tekiama pagalba.

ALT sekretariatas prane
ša, kad bus išleista kongre
so darbų knyga, kurią pir- 
mon galvon gaus kongrese 
dalyvavę atstovai ir jų at
stovautos organizacijos. Bet 
ne visos organizacijos man 
datuose nurodė tikslius ad
resus. Sekretariatas todėl j 
prašo skubiai prisiųsti tik.—’ 
liūs organizacijos ir delc-! 
gato adresus, jei jie nebuvo 
nurodyti mandate.

Pranešti adresu: 1739 S. 
Halsted St.. Chicago 8. III.

16 proga paaukoti’ 
i$50. Be to pavieniai asme-J 
■ nys sudėjo dar tiek, tuo bu-į 
du bus Įteikta $100 auka. i 

Vasario 14 d. kuopa ren
gia Piliečių Klube banke
tą. kurio pusė pelno bus 
skiriama A. L. Taiybai. O. 
Ivaškięnės tautinių šokių 
giupė šoks, gros Falcons 
orkestras, bus gardžių val
gių ir kitokių Įdomių daly
kų. įėjimas $2.50. Pra
džia 5 vai. vakaro. Rengė
jai kviečia ko gausiau da
lyvauti.

trauks Į šį šaunų pokyli di
deli bostoniečių buri.

J. V-gas.

ATSAKYMO IEŠKOK 
KŪTĖJE

Lietuvių Radio programa 
iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai 
dieną. Perduodamos lietu 
viškos daii ©s, i ika - ii 
Magdutės Pasaka.

' Biznio reikalais kreiptis 
Baltic Florists gėlių ir do-

(Atkelta iš 2 pusi.) 
vulių skaičių padidino.Tie- 
sa, padidino ne gjvulių ūki 
gerindamas, ne gyvuliu? 
veisdamas, bet kaimynus 
plėšdamas. Naujose ir se
nose rusų teritorijose 1941 
metais buvo: galvijų 54 su

•anų krautuvę, 
Rroachvav, So. 
Tel. SO 8-0489. 
narna

502 Ea?‘ 
Bostone 

Ten gau

8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Užgavėnių Balius

į Tci. SO

Ginčijasi dėl Audyklų

I žgavėnių balius Įvyks 
vasario 28 d., 6 vai. vakaro. 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
auditorijoj, 368 W. Broad- 
vay. So. Bostone, kuri ren

gia L. R. K. Susivienijimo 
91 kuopa.

miliono 
miliono 
su puse

galvų, 91 su 
avių ir ožkų 

milionai kiau-

Lietuvi! Neleisk ma
žiems kasdieniniams rūpes
čiams nustelbti didžiosios 
tavo prievolės — prievolės'vyriausias redaktorius John
pavergtam tėvu kraštui. H. Griffin. Jo laikrašty ne 
Aukok jo
tams paremti.

Mirė Redaktorius

Mirė “The Boston Post*

laisvinimo Jar-'kartą buvo ir lietuviam.- 
Jankių straipsnių.

Kaip žinoma, American 
\Yoolen bendrovės direkci
ja yra nutarusi uždaryti ir 
parduoti net 11 Įmonių, ku
rios. jos nuomone, yra nuo
stolingos. Dalis direktorių 
ir šėrininkų yra kitokio? 
nuomonės, todėl tuo klausi
mu pačioj bendrovėj eina 
dideli ginčai, šiandien tas 

nėra galutinai

Padidėjo Susirgimai
Venerinėmis Ligomis

puse 
puse 
ir 27 
lių.

Praūžus antrajam pasau
liniam karui, Rusijos gyvu
lių ūkis vėl buvo susmukęs, 
bet dabar bolševikai kaiti
no “hitlerines gyvates,” ku
rios buk tai gyvulius suval- 
giusios. Tiesa, vokiečiai 
pridarė rusams didelių nuo
stolių, bet didžiausius nuo
stolius rusams darė ir da
bar daro bolševikiškas re
žimas. štai, 1953 
Rusijos gyvulių ūkis atro
dė šitaip: galvijų 56 su pu-: 
se milionai, avių ir ožkų— 
110 milionų galvų ir kiaulių 
28 su puse milionai galvų, 
o pagal paskutini “planą” 
ten turėjo būti: 68 milionai 

160 milionų ožkų

ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

PARSIDUODA
Mėso.*. vaisių ir daržovių krautuvė 
Cambridpe. Gera vieta. daux pre
kių. išdirbtas biznis. Darir, dėl dvie 
ių žmonių. Kaina Rcndos
$29^0 per mėnesį. Kreiptis 

571 Cambridjrc Street. 
Cambrid^c. Mass.

Te!. ELliot 4-3783.

NAMAI PARDAVIMUI
So. Bostotic. 355 W. Serond St.. 

parduodu trijų seimų namą. po 4-5- 
5 kambarius. Kaina tik .-2.209. 
Kreiptis vakarais pn 6 va!, telefone 
TA' 5-0039. <5)

REIKALINGA MOTERIS 
FOTO KOLORISTĖ

Puiku.* uždarbis. Geriausia 
projra. Profesionalinis patyri 
mas. Kreiptis i Photographers

metais' Port ra i t Service. 46 Com HilI. 
Boston. (5)

pa-Reikalas dar 
^paaiškėję?.

Massachusetts v 
viešosios sveikatos Veneros 
ligų direktoriaus praneši
mu. 195:’, metais susirgimų'igalvijų, 
venerinėmis ligomis (sifi-jir avių ir 35 milionai kiau
lių. gonorėja) padidėjo lių!
20 nuosimęių. Tas verčia! Visa bolševizmo istorija 
rimtai susirjipinti šituo reiš-.rodo, kad jų planas eina 
kiniu. • ėsau, o gyvulių ūkis sau. Ir

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligni* 
$25 patalpos savaitei

Visais

Tel.

Insurance 
kreiptis i:

BRONH KONTRIM 
598 Ea«t Broad^ay 
South Boston. Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-248?

reikalais

Valandos:
Nuo 9

Seredomis:
Nuo 9

ryto iki 7 vakaro 

ryto iki 12 dieną

447 Broadway
5 SOUTH BOSTON. MASS.
ae«9«OBS scocooooseoooefieė?

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
r.et Europon. Kalbam lietuviš- 
1 ai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

VAISTAS “AZIVA*
1— Vaistas nuo nudegimo l» 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdaru žaizrlt 
roootis.
3— Akių vaistai.
4— Vaistas nuo kojų niežėji 

no, pirštams tarpupirštėms h 
•apirštėms.

5— Vaistas nuo galvos nieže 
iimo.

6— Vaistas nuo kosulio Greit 
■^gelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa. 
žymėtais numeriais. K«»ina už 
kiekvienų numerj $1.00. Pini- 
gai, čekis ar money orderis iš 
kaino. Adresuokit: (4-4)

Joseph Maehinskas 
295 Siber Street

South Boston 27.




