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Didieji Berlyne Baigs Posėdžius 
Nieko Nenusprendė

Ketvirtadienį Didieji Ministeriai Važiuoja Namo; Jie
Nesusitarė Nė Vienu Klausimu; Dėl Austrijos Rusai 

Reikalauja Didelės Kontribucijos ir Visvien 
Nori Ten Palikti Savo Armiją Neribotam

Laikui; Viskas Palieka, Kaip Buvo

Ketūnų didžiųjų valsty-' P akiS t ŪMIS GaUS
bių užsienių reikalų minis- 
terių konferencija Berlyne 
šį ketvirtadienį nutarta 
baigti. Konferencijos galą 
pasiūlė Molotovas, Rusijos 
atstovas.

Konferencija po 23 dienų 
posėdžių baigiasi niekais,

Moderniškų Ginklų
Amerikos vyriausybė yra 

nusistačiusi duoti Pakista- 
nui nemažai moderniškų 
ginklų, kaip tik Turkija ir 
Pakistanas pasirašys savi- 

įtarpinės pagalbos sutartį.

LĖKTUVAS IR HELIKOPTERIS VIENOJE MAŠINOJE

Nau jausiąs oro pajėgų lėktuvas, kuris skrenda ir kaipo helikopteris ir kaip paprastas 
lėktuvas, parodytas St. Louis mieste. Lėktuvas gali pakilti ir nusileisti vietoje, kaip 
helikopteris, bet pakilęs jis skrenda labai g eitai

Unijos Vadas KAIP GELBĖTI Amerikos Valstybės
Traukiamas Teisman' INDOKINIJĄ ? Prieš Kavos Boikotą

neišsprendusi nė vienojPrieš davimą ginklų Pakis-
klausimo. Nei Vokietijos, 
nei Austrijos klausimai, ku
rie buvo svarbiausias kon
ferencijos svarstymo tiks
las, nepajudėjo iš vietos.

tanui griežtai protestuoja 
Indija, bet į Indijos protes
tus nebus atsižvelgta, nes 
Pakistanas skaitoma stip 
riausia Viduriniųjų Rytų

Dėl Austrijos rusai iškėlė,antibolševiška valstybe,
visai naujas sąlvgas, kad aPle kun« ,vėllau sus>- 
pasirašius Austrijos taikos'SruI?u':>slr kltos mahometo- 
sutartį rusų kariuomenė'nd šalys
(ir kitų didžiųjų kariuome-

Stapti Pasitarimai 
Dėl Indokinijos

Senato užsienių reikalų 
komisija pereitos savaitės 
gale šaukė aukštuosius ka
ro ir užsienių politikos va
dovus pasitarti apie padėti 
Indokinijoj ir ką Amerika 
gali daryti, kad ten nejsi- 
galėtų bolševikai.

Pietų Korėjos preziden
tas Syngman Rhee pasiūlė 
duoti vieną pietinių korė
jiečių diviziją kariauti In
dokinijoj prieš bolševikus. 
Tas pasiūlymas, kaip ir ki
ti įvairus planai, dabar ap
tariami Washingtone.

SOVIETAI DIDINS
PASĖLIŲ PLOTĄ

nės) ten gali pasilikt iki to 
laiko, kada bus pasirašyta 
Vokietijos sutartis, arba, ki
taip sakant, neribotą laiką.
Kartu Austrijai butų užde
dama sunki našta išsipirkti 
nuo rusų, bet jai nebūtų už 
tai suteikiama nepriklauso
mybė, nes svetima kariuo
menė ten visvien pasiliktų.
Su tokia “apgavyste” Ame
rika negalėjo sutikti.

Jau buvo pranešta perei
tą savaitę, kad dėl Vokieti
jos didieji taip pat negalė
jo susitarti, šią savaitę di
dieji ministeriai dar posė
džiaus slaptai ir viešai ir 
baigs įvairius kitus klausi
mus, kurie iškilo konferen
cijoje, bet kurie nebuvo iš
spręsti ir kuriems sprendi
mo ir dabar nelaukiama.

Sovietų Rusija planuoja 
iy> penkių metų pertrau- padindinti sėjamos žemės 

kos didieji ministeriai pasi- plotą apie 2,000,000 akerių 
lodė nesą arčiau taikos, ne- bėgyje kelių artimiausių

Transporto darbininkų Amerikos vyriausybė Tarpamerikinė ūkio n 
unijos vadas, Michael J.jsvarsto, kokių priemonių socialinė taryba pereitos 
Quill, New Yorke traukia-'imtis, kad apsaugojus Indo-savaitė^ gale nutarė 15 bal 
mas teismo atsakomybėn J kini ją nuo bolševikų užka-'sų prieš 1 griežtai pasisa- 

riavimo. Kalbama kviesti kyli prieš dabar Jungtinėse 
į Indokiniją pietinės Korė- Valstybėse plintanti kavos 
jos kareivius kautis šalia boikotą. Prieš toki nutari- 
praneuzų prieš bolševikus,1 mą balsavo tik Jungtinės 
bet bijoma, kad pietinių Amerikos Valstybės, 
korėjiečių pasirodymas In'-j Amerikos respublikų at- 
dokinijoj prives prie atviros stovai minėtoj taryboj sa
kinų bolševikų intervenci- ko, kad kavos kainos kyla 
jos. Tas pats gali atsitikti.!dėl padidėjusio vartojimo 
jei Amerika pasiųstų savo' ir dėl šalnų padarytų nuo- 
kariuomenę į Indokiniją.1 stolių kavos plantacijoms

uz apšmeižimą advokato 
Harris J. Klein, New Yorko 
susisiekimo valdybos (tran- 
sit authority) nario.

M. J. Quill viešai sakė ir 
paskui pakartojo, kad ad
vokatas H. J. Klein prašęs 
jo paramos gauti teisėjo 
vietai ir už tai siūlęs remti 
unijos reikalavimą pakelti 
transporto darbininkams 
uždarbius 50,000,000 dole
rių.

“Grandžiurė” ištyrinėjo 
adv. Klein skundą ir nuta
rė traukti unijos vadą teis
mo atsakomybėn už šlovės 
plėšimą.

laaa ivurejvo 
perkeltas į Indokiniją.

L-cnai ao butų Brazilijoj,
Jungtinėse Valstybėse da

roma eilė tyrinėjimų dėl

gu jie buvo 1949 metais 
Todėl po Berlyno konferen
cijos viskas palieka, kaip 
buvo prieš konferenciją. 
Pasaulis dar kurį laiką gy
vens nei taika nei kara.

Kinai Siūlo Azijai Vienybę

Komunistinė Kinija gar
sina, kad ji yra pasiruošusi 
ginti visų Azijos tautų lais
vę ir kviečia tas tautas vie
nytis Kinijos vadovybėje. 
Kinai bolševikai vadina 
Ameriką Azijos tautų prie
šu ir žada padėti visoms 
tautoms nuo Amerikos gin
tis.

Ieško Urano N. J. ir Pa.

metų. Rusija turi daug tus
ios žemės, kuri tiktų nau

dojimui. bet neprisiruošia 
tą žemę išnaudoti. Truku
mas maisto verčia dabar tą 
žemę arti ir naudoti maisto
auginimui.

ANGLAI VARTOTŲ
ATOMINES BOMBAS

Atominės energijos lėk
tuvai šią savaitę pradėjo 
skraidyti virš New Jersey 
iv Pennsylvanijos valstijų 
ieškodami su tam tikrais 
jautriais instrumentais ura
no rudų žemėje. Tose v.1 
stijose tikimasi užtikti ura 
no rudų atsargų žemėje.

Anglų oro maršalas John 
Slessor siūlo, kad Amerika 
ir Anglija bendrai paskelb
tų. kad busimame kare jos 
vartos atomines ir vandeni
lio bombas prieš bet kokį 
agresorių. Toje prasmėje 
reiktė Įspėti visus galimus 
agresorius, jis sako.

Gvatemalos bolševikai 
skelbia savo laikraščiuose 
senus paveikslus, kurie ro
do, kaip žiauriai Amerikos 
marinai kadaise elgėsi Gva
temaloje, kai jie ten buvo 
iškelti prieš daug metų. 
Propaganda prieš “jankių 
• ^oerializmą” yra mėgia- 
ina.~ bolševikų ginklas.

laisvė Bus Stipresnė Kaip 
Tironiška Diktatūra’

Šitaip Pasakė Walter B. Smith, Valstybės Pasekretorius,
Lietuvos Nepriklausomybės Minėjimo Proga; Ame

rika Nepripažino ir Nepripažins Lietuvos Už
grobimo; Laisvės Ilgesys Amžinai Nebus

Paneigtas, Lietuva Bus Vėl Laisva

McLeod Prakalbos u- Lietuvos nepriklausomy-
Kelia Daug Ginčų £

A x A Ijas, generolas Walter Bed-Valstybes departamento e„ Smith darė iški. 
saugumo valdininkas Scott kuriame sako.
McLeod, kuris tyrinėja visų M amerikie4iai> su 
to departamento valdininkų ba risimename šią Lie. 
ištikimybę ir tinkamumą tuvog nepriklaus0mybė3 36 
tarnauti valstybei, peitutą melu sukaktį. Musų bend- 
savaitę važinėjosi su pohu- ras j,asiaukojimas laisvei h. 
nemis prakalbomis So. Da- tautinei nepriklausomybei 
kotos valstijoj. Jis pasakė lam riais ryšiais riša mus 
eilę prakalbų republikonų su Lietuvos žmonėmįs. Mes 
susirinkimuose. |gjijai atJau4iame jų da-

Dėl S. McLeod prakalbų'bailinę nelaimę, 
demokratai protestuoja, esą' Jungtinės Amerikos Val- 
jis laužo “Hatch įstatymą,” stybės ir toliau pripažįsta 
kuris valdininkams drau- Lietuvos nepriklausomybę, 
džia aktingai dalyvauti po- nes mes žinome, kad dabar- 
litinėse kovose. Civilės tar- tinė Pabaltijo valstybių pa- 
nygos komisionierius, re- dėtis yra tiesioginė Sovietų 
publikonas George Moore, agresijos pasekmė ir kad ji 
sakęs McLeod’ui, kad jam niekados nebuvo tų kraštų 
yra taikytinas Hatch Įsta- gyventojų laisva valia pat- 
tymas, bet valstybės depar- virtinta. Atsisakydamos 
tamentas nebuvo priešin- pripažinti jėga įvykdytą Pa-

Vyriausybe ir karo vadai kavQS kainų kilimOj 0 šei-
aptaria p amas priemones, mįninkės daugelyje vietų 
kaip padėti prancūzams .a(jeda boįko,uob kaVą ;r 
ginti Indokiniją. Amerika vanoja kitokius gėrimus. 
yra nusistačiusi ne prileistų

_______ ___________ - M. bolževika; i9i?alžtt1 ^ITALAI AREŠTAVO
KASMIRO PLEBISCITĄ dokimJ°b # 3ie PROTESTONŲ KUNIGĄatvirą kelią j kitas Azijos'

INDIJA PASISAKO U2

pietryčių šalis.Indijos vyriausybė ir to
liau pasisako už plebiscitą
Kašmiro provincijoj, ne- Wttgm Kritikuoįū
žiūrint, kad Kašmiro sei
mas nutarė sujungti tą 
kraštą su Indija. Jau se
niau Indija ir Pakistanas 
buvo sutarę pravesti plebis
citą Kašmire, kad išspren
dus to krašto priklausomy
bės klausimą.

TRIJŲ MILIONŲ
“BEIBIŲ” BIZNIS

Savo Kritiku'
Krašto gynimo 

rius, Charles E.
sekreto-
VVilson.

Italijos policija Livorno 
(Leghorn) mieste suėmė 
protestonų kunigą Lido 
Fetrini ir norėjo išvaikyti 
besimeldžiančius Church of 
Christ bažnyčios maldinin
kus. Kunigo areštas buvo 
padalytas po to, kai polici
ja buvo įspėjusi tos bažny
čios vadovybę nebedaryti 
pamaldų. Suimtasis kuni

kalbėdamas Linkolno die
nos minėjime Nevv Yorke,

•griežtai kritikavo tuos žmo
nes, kurie kritikuoja jo siu-jgas greit buvo paleistas ir 
lomą išlaidų kariuomenei)traukiamas teismo atsako-

Amerikos ir Kanados po
licija susekė didelę preky
bą vaikais. Esą apie 1,000 
vaikų iš Quebec provinci
jos Kanadoje bėgyje 10 
metų buvę parduota bevai
kėms šeimoms rytinėj Ame
rikoj ir tarpininkai iš vaikų 
biznio gavę gryno pelno iki 
3 milionų dolerių. Jau ke
li asmenys Montreale suim
ti. Vaikus daugiausiai pir
ko bevaikės pasiturinčiųjų 
žydų šeimos Amerikoje.

SIŪLYS PAKEISTI
ATOMŲ ĮSTATYMĄ

Prezidentas D. D. Eisen- 
hovver šią savaitę siunčia 
kongresui pasiūlymą pa
keisti atominės energijos 
įstatymą taip, kad jis leis
tų vyriausybei duoti dau
giau informacijų musų są
jungininkams apie atominę 
energiją ir atominius gink
lus.

gas to valdininko politi
nėms prakalboms. Ginčas 
įdomus tuo, kad McLeod 
yra artimas šen. McCarthy 
draugas ir politinis vien
mintis.

Partijų Santykiai 
Darosi Piktesni

mažinimą. Jis sakė, kad 
prieš kariškų išlaidų maži
nimą pasisako “defetistai'' 
ir tie žmonės, kurie yra su
interesuoti karu. Jei dabar 
gyventų Linkolnas, pagal 
C. E. Wilson, jis stovėtų ša
lia prezidento Eisenhoue- 
rio “prieš socializmą ir ko
munizmą.”

Popiežiaus Sveikata Eina 
Geryn

Popiežius Pijus XII jau 
sveiksta po sunkios ligos ir 
sekmadienį, vasario 14 d., 
trumpai kalbėjo per radio 
į viso pasaulio sergančiuo
sius. Popiežiui dabar jau 
sueina 78 metai amžiaus.

Kersteno komiteto tyri
nėjimas atidaro kelią toli
mesniems žygiams Lietuvos 
laisvės kovoje. Padėkime 
patikrinti sėkmingą šių žy
gių atlikimą, kiekvienas pa
skirdami savo auką Vasario 
Šešioliktosios proga.

mybėn.

Čenkaišeko Lėktuvai
Mėtė Atsišaukimus

Kinų nacionalistų lėktu
vai iš Formozos vasario 14 
d. mėtė atsišaukimus virš 
Šanchajaus ir virš kitų kinų 
bolševikų didmiesčių. La
kūnai pasakojo, kad jie už-
kluno kinu bolševikus visai£ £
nepasiruošusius ir nei prieš- 
lėtkuvinė artilerija nei bol
ševiku lėktuvai netrukdė<■
nacionalistams skraidyti 
virš bolševikų teritorijos.

Maištas Indonezijoj

Indonezijos valdomoj Su
matros saioj, šiaurinėj jos 
dalyje, kilo mahometonų 
maištas prieš centralinę vy
riausybę. Vyriausybės ka
riuomenė maišto dar nepa- 
:ėgė nuslopinti. Ir kitose 
Indonezijos dalyse pasitai
ko dažni fanatikų mahome
tonų ir atskirų giminių su- 

įkilimai.

Senatorius Wm. E. Jen- 
ner, republikonas iš India
nos, kalbėdamas Linkolno 
dienos minėjime pereitą 
penktadienį sakė, kad Tru
mano administracija siuntė 
Amerikos kariuomenę Į Ko
rėją su tikslu, kad ji butų 
sumušta. Kada musų jauni 
vyrai, nežiūrint admnistra- 
cijos negerų norų, visvien 
laimėjo karą, tada Truma
no vyriausybė prašvilpė tai
ką, kurią musų vyrai buvo 
laimėję.

Tokie kaltinimai prieš 
buvusią demokratų vyriau
sybę sukėlė didelio pasipik
tinimo tarpe demokratų ir 
partijų santykiai pasidarė 
dar labiau nedraugiški. Ei- 
senhovverio administracija 
stengiasi santykius tarp 
partijų švelninti, bet visa 
eilė republikonų vadų skai
to, kad tik vedant griežtą 
kovą prieš buvusią demo
kratų valdžią galima bus 
laimėti šio rudens rinki
mus.

baltijo valstvbių prijungi
mą, Jungtinės Amerikos 
Valstybės lieka ištikimos 
tiems principams, kuriems 
jos aukojosi nuo pat savo 
nepriklausomybės paskelbi
mo. Jei Sovietų Sąjunga 
laikytųsi tų principų, ku
riuos ji skelbia, nėra abejo
nės, kad Pabaltijo valstay- 
bėms butų grąžinta laisvė.

Mes Jungtinėse Ameri
kos Valstybėse žinome, kad 
kiekvienas lietuvis Lietuvos 
nepriklausomybės 36 metų 
sukaktį mini giliausiu susi
kaupimu ir maldauja die
nos, kada jis vėl galės pa
rodyti savo meilę kraštui, 
kaij) nepriklausomos Lietu
vos laisvas pilietis. Senas 
istorijos, o ypač musų pa
čių, patyrimas sako, kad ši
tas laisvės ilgesys negali 
Luti amžinai paneigtas. 
Mes žinome, kad viso lais
vojo pasaulio remiamas 
tautinės nepriklausomybės 
principas ir visų tautų teisė 
valdytis pagal savo norą, 
vra stipresni, negu tironiš
ka diktatūra.

Čepurnikas Kalėjime

SCELBA SUDARĖ 
ITALIJOS VYRIAUSYBĘ

Buvęs Sovietų Rusijos vi
cekonsulas New Yorke, Zot 
L čepurnik, kuriam konsu- 
laujant 1948 metais Oksana 
Kasenkina iššoko iš kon
sulato, kad nereikėtų grįžti 
į Rusiją, Rusijoj buvo nu
teistas 15 metų kalėti už 
tai, kad jis dvi savaites vė
liau grįžo į Rusiją negu 
jam buvo įsakyta. Jo žmo-

Naują Italijos vyriausybę'na irgi buvo pasiųsta į Vor- 
sudarė buvusio De Gasperi kutą prievartos darbui, o 
kabineto narys Mario Scel- dukterys, po šešių metų gy- 
ba, krikščionis demokratas, venimo Amerikoj, buvo pa- 
Dabar jis su savo kabinetu siųstos į perauklėjimo istai- 
prisistato parlamentui. Jgą.
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Molotovo Planas
Moloto-
Berlyne
Rusijos
Maskva

NAUJAS SPRAVSM1NIS MOKOMAS LĖKTUVAS

Amerikos lakūnams mokyti dabar naudojamas šitoks 
lėktuvas, kuris esąs labai saugus. Jame skrenda du 
Burbank, Ualif.. laike skraid vmo.

naujai pagamintas spausminis 
lakūnai. Lėktuvas nutrauktas

pažiūromis nuo Lietuvos Tau
tininku Sąjungos?

•'—Ne pagrinduose, bet eilė
je išvadų iš tu pagrindu deri
nimo su Įvykusiais faktais ar 
numatomomis perspektyvomis.

“—Pavyzdžiui . . .
“—Pavyzdžiui, busimos Lie

tuvos valstybės santvarkos 
klausimu. Pagrindas tas pats: 
visiems tautos sluogsniams—

Indokinija Pavojuje
Indokinijoj karas pran-;seks ir uniformuoti kariai? 

cuzams ir vietinėms nacio- Ar po karo technikų ne
rūdinėms anamitų ir Laoso 
armijoms nesiseka. Bolše

Pereitą savaitę Sovietų Rusijos atstovas, V 
vas, keturių didžiųjų valstybių konferencijoj 
pasiūlė savo planą Europos taikai užtikrinti, 
planas yra labai paprastas ir begaliniai aiškus, 
siūlo:

Tegu Amerika ištraukia savo karo jėgas iš Europos 
ir tepalieka europiečius vienus savo reikalus spręsti.
Europos valstybės, be Amerikos paramos ir karo pajėgų, 
gali pačios sau užtikrinti 50 metų taiką. Tam tisklui jos 
sudaro “saugumo sutarti,’’ kurioje visos pasižadės viena 
kitos nepulti ir neprievartauti. Pažadai butų tokie pat, 
kokius Molotovas, Rusijos vardu, davė Lietuvai, Lenki
jai, Latvijai, Estijai, Rumunijai. Suomijai ir kitoms vals
tybėms. . . .

Dėl Vokietijos Molotovas siūlo, kad keturios didžio
sios valstybės ištrauktų iš Vokietijos savo ginkluotas pa
jėgas ir paliktų ten tiktai tvarkos priežiūros dalinius.
Vokietija, kol keturi didieji jai surašys sutartį, lieka 
padalyta ir jos abi dalys, rytinė ir vakarinė, lygiomis 
teisėmis Įeina i Europos saugumo sutarti. Kada keturi 
didieji surašys Vokietijai taikos sutartį, tada “taiki ir 
demokratiška” visa Vokietija galės įstoti į Europos sau
gumo sutarties dalyvių tarpą.

Europos saugumo sutartis užtikrintų visų Europos ne kuriai vienai klasei—suda- 
valstvbių saugumą nuo visokiu galimų puolimu. Jei rTti kiek galima geresnes dva
viena ar kelios Europos valstybes butų užpultos, kitos ir kulturinio reiškimosi saly- 
valstybės užpultai ar užpultosioms valstybėms skubėtų 
į pagalbą. Taip Europos valstybės, nežiūrint jų viduji
nės tvarkos skirtumų, galėtų gyventi taikoje ir meilėje 
per 50 metų.

Sudarant Europos saugumo sutartį Šiaurės Atlanto 
Gynimosi Sąjunga turėtų subyrėti, o Europos armija ne
turėtų visiškai gimti.

Taip, trumpai suglaudus, atrodo Molotovo planas 
Europos taikai išlaikyti. Svarbiausias to “plano” tiks- rausianti 
las yra išprašyti Ameriką lauk iš Europos ir suardyti 
Šiaurės Atlanto Gynimosi Sąjungą (NATO). O kas 
atsitiktų su Europos tautomis, kada Amerika ištrauktų 
iš ten savo ginkluotas pajėgas ir pasižadėjimą ateiti už
pultosioms tautoms į pagalbą? Nagi. tą klausimą spręs
tų galingiausia “Europos” valstybė—Sovietų Rusija, jos mos 
armija ir jos diriguojamos komunistinės partijos, kurios 
turi nemažai šalininkų visoje eilėje Europos kraštų. At 
sikračius nuo Amerikos kišimosi į Europos valstybių 
santykius butų įgyvendintas Hitlerio reikalavimas “Eu
ropa europiečiams.” Visas Molotovo planas, beje, yra 
skolintas

septyniais priešais ir ji vos 
vos galėjusi prieš juos atsi
laikyti. Ta moterėlė sakė: 
‘Pasiutę liežuviai, vos vos 
atsilaikiau prie š septy-• Imus:

Molotovas, matomai, yra 
tos moterėlės giminė. Jis 
ne “vos vos,” liet visai ge
rai atsilaiko prieš tris vaka
riečiu? ir Bimba jam išduo
da geriausią atestatą už il
gą liežuvi.

Mes manome, kad užsu
kus šeinekatarinką ji viena 
galėtų “atsilaikyti” ne tik 
prieš tris, bet ir prieš šimtą 
pačių liežuvingiausių mi- 
nisterių. Tik “taikos” iš to 
ir paskutinis kompartijos 
veršiukas vargu lauktų.

2,200
Dažnai girdime, kad mu- 

ų vyriausybė atleido iš 
vietos 2,200 valdininkų, ku
rie buvę “saugumo rizikas.” 
Daugelis administracijos ša
lininkų tuos 2,200 atleistų
jų valdininkų Įrašė į bolše
vikų ir panašių subversyvių 
skaičių. Kai kurie visus 
2,200 atleistųjų vadina 
“šnipais,” “subversyviais” 
ir pan.

Opozicija pradėjo reika
lauti, kad vyriausybė paaiš
kintų, kiek gi galų gale at
leistųjų 2,200 skaičiuje bu
vo rasta bolševikų, šnipų ir 
kitokių nelojalių žmonių. 
Po ilgo delsimo vyriausybė 
pažadėjo atleistuosius pa
skirstyti į grupe?, bet kol 
ka? to vis dar nepadarė. 
Tik iš valstybės departa
mento kongresas gavo ži
nių, kad nė vieno aktingo 
komunisto atleistųjų tarpe 
nebuvę, o iš 534 atleistųjų 
tame departamente tik 11 
buvę atleisti lojalumo su
metimais.

Jei taip yra ir kituose de
partamentuose, tai “2,200 
šnipų, subversyvių ir pan.” 
gauna visai kitokią ir ne 
taip jau baisią išvaizdą.

“Norwalk Planas”

“Politiniai Sadistai”
Vienas prezidento D. D. 

Eisenhovverio bendradarbis, 
Sherman Adams, pavadino 
demokratus pranašaujan
čius depresiją “politiniais 
sadistais,” kurie laikosi 
“Fair Deal” programos ir 
nori kraštui įkalbėti ūkišką 
krizę.

Demokratų tarpe šitoks 
jų išpravardžiavimas sukė
lė nemaža pasipiktinimo. Ir 
atstovų rūmuose ir senate 
jų vadai skundėsi dėl ad
ministracijos vadų liežuvio 
nevaldymo ir nurodė, jog 
prezidento programa kon
grese negali praeiti be “po
litinių sadistų” pagalbos, 

Amerikos vvriausvbė sa-ilai kam koliotis, pravar- 
ko, kad ji nemano siusti iĮdžiotis ir paskui kongrese 

musu kariu, j Pašyti tu pačių
Eisen-P>aM?

reiks siųsti lėktuvų pilotus, 
o paskui ir ištisas divizijas,

vikų jėgos, kiniečių ir rusų kaip į Korėją? 
apginkluotos, vis daugiau 
ir daugiau teritorijų užgrie
bia ir prancūzai nebepajė
gia visuose frontuose bol-

Ji
Indokiniją
Prezidentas

‘sadistu”
1). D.

at- hower sako, kad butų di- Prezidentas I). I). Eisen-ševikiškų “partizanų 
remti. Gal ne 

saugumo,’jei karas taip
su žino- prancūzai turės arba iš In- dokinijos džiunglių karą. 

gaus asmenybe, jo įsitikinimais dokinijos visai trauktis, ar-'Panašiai sako ir krašto gy- sušvelninti
ieškoti karo pa-'nimo sekretorius C. E. Wil- ’ 1

gas, kiek galima daugiau lais
vės ir tvarkos bei 
valstybės skaitvmosi

oei valia. .
Tautininku

Savo laiku Lie- ba turės

te tuoj pat, bet dėlė tragedija, jei Amerikai'ttower pereitą savaitę, kal- 
ip ilgiau tęsis,1 tektų aktingai įsikišti į In- bedamas su spaudos atsto- 
»-se iė tn_ džinncrliii kava Ivais, davė saviškiams pata-davė saviškiams pata 

žodžius, 
kad šiuo rimtu metu neaš
trinus santykiu tarp pačių 
amerikiečių.

Kiek tas patarimas rinki- 
metais padarys įtakos 

parodys netolima ateitis

Neišsimelavo

Sąjungoje Jiaub^ kaįp Korėjoj. Ir šen, kuris kažkodėl prana-tUVlŲ 
buvo
bent ano meto sąlygose, x
kiems tikslams geriau patar- ^ai naujas tenton

valstybės

Įsivyravusi pažiūra, kad 
to- vienu ir kitu atveju bolševi- šauja, kad ateinančią vasa

rą Indokinijoj laisvės jė
gos laimės ir
kos amerikiečių intervenci
jos ten nereiks. Prancūzai

kariš-santvarka Ja? Ž; laimėtų naujas duris 
modifikuota vadinamuoju au-j veržtis į Siamą (Thailan- 
toritetinio valdymo elementu..dą), Malajus, Burmą ir In-,
Tokia pažiūra bene daugiausia Į donezi ją, o vėliau Į Indijąjirgi skelbia, kad jie karei 
paskatinimo bus gavusi nusi-įir Pakistaną. vių pagalbos iš Amerikos!

Amerikoje kariški vado-- nelaukia ir gali išsiversti 
vai skaito, kad Indokinijos
likimas yra daug svarbes
nis, kaip Korėjos likimas.
Nuo Indokinijos pareina 
Azijos platybių likimas, di
deli žaliavų ištekliai ir de
šimčių jei tik ne šimtų mi
lionų žmonių patekimas į 
sovietiškos imperijos ran
kas.

Amerika siunčia į Indo
kiniją didelę pagalbą gink
lais ir visokiais karo reik
menimis. Šiais metais už 
300 milionų dolerių ar dau
giau visokios karo medžia
gos siunčiama į Indokinijos 
frontą. Bet. atrodo, kad to 
neužtenka.

Dabar Amerika pasiuntė
Indokiniia pirmuosius su

iš Hitlerio “naujos Europos” idėjos, tik, žino- ™as 
ma, Hitleris vaizdavosi sau Europą vokiško čebato min D1Ų’ 
dcmą ir naciškų gauleiterių tvarkomą, o Molotovas perša 
Europai rusišką čebatą ir savus komisams.

Molotovo planas stebina Europą ir Ameriką savo 
naiviu atvirumu ir siekiamų tikslų begėdiškumu. Ta 
proga valstybės sekretorius, John Foster Dulles. priminė 
ir Molotovui ir visam pasauliui, kas atsitiko su Baltijos 
šalimis, Lietuva. Latvija ir Estija, kurioms Rusija buvo 
padovanojusi “nepuolimo sutartis” ir kurios vėliau rusų 
buvo užgrobtos, žodžiai, kuriuos Molotovas dabar įrašė 
; Europos saugumo siūlomą sutartį beveik visai atitinka 
žodžius, kuriuos tas pats Molotovas buvo įrašęs į savo 
nepuolimo sutartis su Lietuva, Latvija ir Estija. Kas 
atsitiko su trimis mažomis valstybėmis? Kur dingo Ru
sijos pasižadėjimas gerbti tų valstybių nepriklausomybę 
ir iškilmingas pasižadėjimas nesikišti į tų valstybių vi
daus reikalus? Atsakymą i šituos klausimus žino visas Paukšti galutinai apsispręsti, 

koks iš tu tipu labiausiai reko-

vvlimuose turėtų praktiškuoju 
Įprastosios demokratinės siste-

vvkdvmu ano meto Lietu-»
vos gyvenime, kai ypatingai
daug dėmesio kreipta Į laisves 
bei teises ir permaža į parei
gas. . . . Bet vėlesnis patyrimas 
ne vienu atveju parodė, kad ir 
autoritetinio elemento ivedi- 

Į valdymą nėra be silpnv- 
išvaaoje—Lietuvių Tau

tiniame Sąjūdyje šiandien vy
rauja pažiūra, kad vis dėlto li
gi šiol nei politikos teoretikai 
nei praktikai nėra sugalvoję to
kios tobulos valstybės tvarky
mo sistemos, kuri turėtų ma
žiau ar menkesnių priekaištų, 
negu įprastinės demokratinės 
sistemos. Todėl ir manoma, 
kad ateityje laisvoje Lietuvoje 
grįžtina prie įprastinės demo
kratinės. o ne kokio kitokio ti
po santvarkos.

“žinoma, demokratinė san
tvarka savo keliu gali būti irgi 
įvairaus tipo. šiandien, kol ne
turime prieš akis aiškesnio bu
simų sąlygų vaizdo, gal dar

pasaulis.
Maskva norėtų, kad i visos kitos Europos valstybės 

butų paverstos į Rusijos satelitus ir gautų bolševikiškas 
“liaudies demokratijas.” kuriose ištikimi Maskvai bolše
vikų partijos pareigūnai pajungtus kraštus valdo, išnau
doja ir veda į utėlėtą bolševikišką rojų.

Molotovo siūlymas ištraukti svetimas kariuomenes 
iš Vokietijos, paliekant t k- tvarkos priežiūros dalinius, 
irgi yra daromas tam, kad paruošus visos Vokietijos 
įtraukimą į Rusijos satelitu skaičių. .Jei Vokietijoj nebe
liktų svetimos kariuomenės, o savos vokiečiai negalėtų 
organizuoti ar negalėtų greit jos sukelti, kas pastotų 
rusams kelią iš rytinės Vokietijos “korejietiškai” arba ir 
patiems užpulti Vokietiją ir ją įjungti į savo imperiją?

Perdaug atviras ir begėdiškai grobikiškas Rusijos 
ministerio pasiūlymas Berlyne susilaukė kritikos ir pa
smerkimo. Vargu atsiras daug žmonių Europos kraštuo
se, išskyrus Maskvos agentus, kurie Rusijos siūlomam

menduotina.s, tačiau tatai ir da
bar jau studijuotina bei svars
tytina.“

Iš pono Rastenio 
v.

saugumui norėtų oritarti.

A p z v a l
‘PAGRINDAS TAS

Dažnai lietuviai klausia, 
ar Lietuvos tautininkų par-

PATS’.ri atsakyti vienas tautinin
kų vadų, buvęs aršus “tau
tos vado” taip vadinamos

ir dar daugiau
ga”) pakeitė savo politines šnipologijos meisteris, po- 
pažiuras, ar tik dedasi jas nas yincas Rastema.,, Jis 
pakeitusi, nes su grynu Pats klausia ir Pats a^sa^° 
“autoritarizmu” dabar ne-1 klausimą: 
visai patogu yra išeiti į “—Argi Lietuvių Tautinis
žmones? į tą klausimą no- Sąjūdis esmingai skiriasi savo

tija (atsiprašom, “sąjun- t_ ideologijos

aiški
nimo" sužinome, kad tauti
ninkų valdymo laikais Lie
tuvoje buvo siekiama:
“. . . visiems tautos sluogs- 
niams—ne kuriai vienai kla
sei—sudaryti kiek galima ge
resnes dvasines bei medžiagi
nes gyvenimo ir kūrybinio 
reiškimosi sąlygas, kiek gali
ma daugiau laisvės ir tvar
kos bei saugumo, valstybės 
skaitymosi su žmogaus as
menybe. jo įsitikinimais bei 
valia. . . .”

Ka? gali šitaip atvirai 
meluoti, šitaip akiplėšiškai 
apsukti tiesą aukštyn kojo
mis, tas, be abejonės, gali 
iš “pažiui-ų” padaryti maz
gotę ir ją maigyti, kaip jam 
oatinka ir kaip tai atrodo 
šiuo metu naudingiau.

Tautininkų pažiūros, ko
kios jos ten bebuvo, 1926 
metų gale buvo pastatytos 
prieš įvykusio perversmo

Dvi lietuviškos bolševi
kiškos organizacijos, “Lie
tuvių Literatūros Draugija” 

į ir “Lietuvių Darbininkų 
usivienijimas,” pakliuvo į 

!justicijos departamento sub- 
ku pasirinkti: aiba pralai-jverSyVju organizacijų sara- 

pietryčių Aziją, arbatą. ' Į tą sąrašą to? organi- 
I zacijos pateko dar pernai 

, metais balandžio mėnesi, 
xx.n^i irnvv.c... — oėt joms buvo duota

savo jėgomis.
Vienok visi tokie tvirti

nimai nėra garantija, kad;q 
Amerikai neteks greitu lai

Į
vo karius, kurie, tiesa, ne- 
ios ten civiles drapanas ir 

kovose nedalyvaus, bet vis- 
vien reikš aktingą įsikiši
mą į Indokinijos karą. Ten 
pasiųsta 325 aviacijos me
chanikai pagelbėti pran
cūzam? aptarnauti prancū
zams duotus karo ir trans
porto lėktuvus. Ar tie ka
ro mechanikai yra tik pir
mos kregždės, kurias vėliau

mėti 
aktingai
JOS Rara.
u<u\ nns

įsikišti i Indokini-
Ir vienas ir kitas*

tų labai nemalonus, bet, pa
tinka ar nepatinka, o tokį 
pasirinkimą gali tekti da
lyti ir ką tokiame atsitiki
me pasirinkti?

Nesenai girdėjome, kad 
bolševikams pradėjus kur 
nors pasaulyje veržtis Ame
rika smogs jiems smūgį sa
vo pasirinktoj vietoj ir sa 
vo

piugvs
pasiaiškinti ir pasiteisinti. 
Abi bandė teisintis ir aiš
kintis, bet justicijos depar
tamento jos neįtikino ir 
pereitą savaitę abi tos orga
nizacijos galutinai buvo 
įrašytos į subversyvių orga
nizacijų skaičių.

Mum? lietuviam? ir lietu
vių Darbininku Susivieniji

pasirinktais ginklais.imo Literaturos Draugijos 
Dabai kažkodėl aP,e t°kįĮ|x>jgevjj{j§jęumas nebuvo jo- 
vietos ir ginklų pas.nnkimą'kia pasIaptig jau daug
nebekalbama, nore Kinijos t Bimbinė Literatūros 
bolševikų intervencija i m-

m e lovyje buvo šis tas. Iš
nykus loviui, vėl atsirado 
“pažiūrų” klausimas ir šian
dien dvasios vadas Rastenis 
pažymi, kad atsteigtoje 
Lietuvoje viskas priklausys 
nuo sąlygų, nes pasivadinus 
“demokratais” galima pasi
rinkti tokį “demokratijos 
tipą,” kuris pu demokratija 
turės tik bendrą vardą, o 
šiaip jau . . .

Neapsiriksime pasakę, kad 
viskas priklausys nuo to, ar 
tautininkai galės prieiti su 
kokiu nors savo “vadu” 
prie valstybės vairo ir lo
vio, ar negalės. Jei nega
lės—jie naudosis demokra 
tinėmis laisvėmis, jei galės 
—jie kitiems tas laisves at
ims, kaip buvo atėmę Sme
tonos valdymo laikais.

Miške gimęs į mišką ir
faktą. Tautininkai prisitai-Ižiuri. Fašistu buvęs demo- 
kė su savo pažiūromis prie .kratų nepasidarys. Auto

ritetingo valdymo bliudlai- 
žiai savo “pažiūras” visada

perversmo fakto ir to škur- 
nikiško prisitaikymo laikė
si, kol buvo lovys ir kol ta- taikins prie lovio.

dokinijos karą niekam nėra 
paslaptis.

Dabar, kai Amerika pa
siuntė pirmuosius savo vy
rus i Indokinijos užfrontę 
padėti ten aptarnauti karo 
lėktuvus, kinų bolševikai 
aukia apie “didėjančią 

Amerikos intervenciją” ir 
visai galimas daiktas, kad 
kinai dabar didesniais skai
čiai? pasirodys Indokinijos 
mušiu laukuose. Tada vie
naip ar kitaip reikės reaguo
ti. Reikės arba leisti pran
cūzus trauktis iš Indokini
jos, arba siųsti ten kariškas
pajėgas.

Prancūzai norėtų derybo
mis baigti Indokinijos karą. 
Bet pagal dabartinę padėtį 
derybų taika gali būti tik
tai korejietiška taika, per
skeliant Indokiniją į dvi 
dalis, kaip yra perskelta 
Korėja. Toks “sprendimas” 
prancūzams duotų progos 
su šiokiu tokiu “veidu” pa
bėgti iš Indokinijos, bet at
eičiai tai reikštų naują ka 
ra dėl Indokinijos sujungi 
mo, kaip Korėjos karo pa
liaubos yra tiktai atidėji
mas karo gal visai netoli
mai ateičiai.

Amerika stovi prieš ne 
malonų, bet neišvengiamą 
pasirinkimą. —ab.

Draugija su savo “Šviesa” 
ir savais leidiniais visada 
buvo kompartijos ištikima 
filija ir partinės linijos sau
gotoja, o tas Darbininkų 
Susivienijimą? buvo ir yra 
bendrakeleiviškų a ve 1 i ų 
gaidas. Dabar tą patvirti
no ir valdžios tyrinėtojai 
Bimbinei Literaturos Drau
gijai negelbėjo nė ta?, kad 
ji gyrėsi valdžiai karo me
tu išleidusi lietuvių kalbo
je Ameriko? konstituciją. 
Išleisti tai išleido, bet kas 
iš to?

Pasiutę Liežuviai”

Antanas Rimbą “Laisvė
je” nusiskundžia, kad varg
šas Molotovas Berlyne turi 
atsilaikyti prieš tris liežu
vingus Vakarų ministerius. 
Jis vienų vienas turi atkal
bėti tiek pat, kiek kalba vi
si trys vakariečiai ministe- 
riai. Bet,—Bimba save ra
mina.—Molotovas nepasi
duoda ir atsikerta visai ge
rai. Taip, “dialektikos ke
liu” Bimbos skundas virsta 
pagyrimu Molotovo adresu.

Viačeslovo Molotovo lie
žuvingas pasirodymas Ber
lyne mums primena tą lie
tuvišką kaimo moterėlę, ku 
ri skundėsi kaimynams,

N’orv.alk, Conn., vetera
nai (Veterans of Foreign 
Wars) nutarė medžioti ne
ištikimus piliečius, arba 
subversyvius. Jie rankioja 
žinias apie atskirus žmones, 
paskui tas žinias persijoja 
ir perduoda federalinei po
licijai (FBI).

Tokiam neištikimųjų žve
jojimui pritaria VFW orga
nizacijos vadovybė. Bet ne 
visi veteranai su tokiu jų 
organizacijos darbu nori 
sutikti.

Veteranų tarpe Norwalk 
skyriaus praktika sukėlė 
reikšmingų ginčų. Galima 
skaityti, kad kiekvieno pi
liečio pareiga yra pranešti 
policijai pastebėjus subver- 
syvį darbą, šnipinėjimą ar 
sabotažą, bet kada ištisos 
privačios organizacijos įsi
traukia į “subversyvių me
džioklę,” kai kaimynas pra
deda sekioti kaimyną, tada 
turime reikalą su tokia 
praktika, kuri demokratiš
koj tvarkoj kelia labai di
delių abejonių.

Ir, iš tiesų, kodėl negali
ma sustiprinti policiją, jei 
tas yra reikalinga, ir kodėl 
privačios organizacijos na
riai turi dėtis policininkais? 
Kam duoti pagundas tokių 
organizacijų nariams tero
rizuoti kaimynus ir dėtis 
aukštesnės rūšies piliečiais,

kad jai tekę susidurti su kurie gali kitus blusinėti?
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IAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Iš Saulėtos Floridos

MIAMI, FLA.

Klubo Choro Koncertas

Penktadieni, vasario 19 
d., 7:39 vai. Lietuvių Klu
bo choras rengia koncertą, 
balvvauia ir buvusi Kauno

Tu-
viso

Įvairi ir gerai atlikta, 
įėjome progos ne tik 
choro dainavimo gėrėtis, 
bet ir solistų. Girdėjom^ 
Anitą Navickaitę solo dai
nuojant, girdėjome Velikie- 
nės ir Daugnorienės duetą, 
ir “tarptautini” trio: estėj. i- a in v ii įai piauuiu uiv. vovv ,operos soliste A. Oambraus- M &

kaitė, lo koncerto šokiai. . . ... * XT - i• x- • • -• ir lietuvaite A. Navickaite.Visus vietinius ir svečius T . . , .
kviečiame i ši koncertą, 

n,, ‘Pirmininkas ir Choras.

Gražus Koncertas
Sausio 29 d.

Jos sudainavo po vieną dai
ną kiekvienos tautos. Pub
lika joms ypatingai plojo. 
Solistėms akompanavo Al
dona Ki iauėiunaitė. Cho-Lietuvių .

Choras, Anitos Navickaitės ‘.() žug raudonu
vadovaujamas, surengė

vadovei Navickaitei bu-

koncertą, kuris pavyko
to
vi-

atžvilgiaissais
buvo pilna Lietuvių 
svetainė, programa

publikos 
Klubo

rožių buketas.- ] 
Butų malonu, kad choras

dažniau rengtu tokius kon-

GUBERNATORIAI TARIASI LIGONINIŲ KLAUSIMI
m

.Miehigan gubernatorius G. .Mennen Wiliiu ns sveikina grupę gubernatorių, kurie at
vyko i visos šalies gubernatorių ir kongreso nariu pasitarimą apie protiniu ligoniniu 
statymą. Paveiksle matosi iš kairės i dešinę gubernatoriai: W. Straton (Illinois). R. 
B. Meyner (Ntw Jersey). C. M. VViiliams (Miehigan), E. Arns (Kansas). J. Mur- 
ray (Oklahoma) i.- E. ( lement (Tennessee).

buvo certus. Buvęs.

MANCHESTER, CONN. 'Velionis paliko nubudusią

Lietuvių Bendrovė
Naują Valdybą

Sausio 31 d. Įvyko Lie
tuvių Bendrovės šėrininkų 
susirinkimas, kuris patvirti
no valdybos ir komisijų ra
portus.

Susirinkimas pagerbė mi-! 
rusi uosius šėrininkus minu
tės susikaupimu. Bendro
vė jau nėteko 43 narių, jų 
tarpe 6 steigėjų.

žmoną, sūnų, motiną, sese-! 
Išrinko l is. I

Tebūnie jam lengva šios'
šalies žemelė.

Bendrovės kotesp.
A. Birietta.

BRIDGEPORT, CONN.

Minėkime Didžiausią 
Šventę

Vietinis ALT skyrius ren-

PATERSON, N. J.

l Lietuvos Nepriklausomybės 
M in ėjimas

Lietuvos nepriklausomy- 
įbės atkūrimo minėjimas čia 
bus šeštadieni, vasario 20 
d., 7 vai. vakaro, 10-tos mo
kyklos, Mercer St., didžio
joje salėje. Programoje da- 

iš

LOWELL, MASS. j $120,000. 
rinkta tik

KA 8k£HO. RAK)

TAS DUONOS tnFRAiO

Naujienos is Kanados
HAMILTON, ONT.

Kviečiamas Maikis

sime išminčių auksaburnių, 
{ar liedėsim širdin famfarų 
'aidus draugo draugui spali-

Visokias personas kvietė-d°j\ Pučia“us’ ™es ,.>usim 
me, visokiu patarimu kiau-! a,s joneliais, kaip ir va-

w- _ j • Ikar, jei nesuprasim,vieni mums daina- ’ J .juodas yra juodas, ar jissėmės.
vo, kiti gražias kalbas sa
kė — porino apie tėvynę 
kenčiančią, apie likusią 
sengalvėlę, nakties glūdu
moje savo vienintelio sune- 
nelio laukiančią: apie svy
rūnėli kirtime žiaurių vėjų 
blaškomą—tą vieninteli ty
lų ir ištikimą “žaliųjų bro
lių” draugą, didžią paslaptį 
savy nešanti.

ir daug kas mus mokė, ir j

kad 
vi

same nuogume musų akyse, 
ar baltoje skarelėje gražiai 
suvyniotas ir prie širdies 
laikomas.

lr privirę esam? ir prike
pę apsčiai. Tik kas suval
gys, kas sriubą išsrėbs! Gal 
ponai suvystytais protais, 
ar plačiosios burnos?

Taip ir norisi kviesti 
mums žinomą “Maiki,” kad 
jis čia pačiupinėtų, pa-

Iki šiol esą su- 
$50,000. Kaip 

tokią didelę dar 
suma? l’asiro-

daug kas mums kalė apie į" ,7 * • *7"7’ _
pareiga šventa, apie tikslus'^O. «««

' t. 1__ j-.-kiek čia institucijų, kiek
kiek veil

i los!
Šis susidėjęs, be šliubo 

pabučiavo
Juozelio Kristiną.

Tam nesibalansuoja tuk-

i.iintv.s. Ir nurodinėjoi 
mums ir primygtinai rodė,Į^aJ Personib 

susidėjęs,

Iš Vytauto Kieto Veiklos 'surinkti
DI.K Vytauto Klulx> pei-'t,,“kstami! 

statymo darbas jau beveik "?• paiaineem lesama 
Remontas kaina-'t,k ap!e m Kal

stiprybės semtis, kur.

Šių metu valdvbon iš-Z c. •>
rinkti: pirm. A. Bujavičius 
vicepirm. J. Šimanskis, pro
tokolų lašt. A. Birrieta, fin. 
sekr. J. Sele, ižd. J. Krau- 
zaitis, iždo glob. Helen 
Brazauskas įr I<; Augustai- 
tis. Direktoriai: Mary Chi- 
žius, J. Bujavičius, Julė Bi
rietta ir J. Užupis. Maršal
ka A. Šokas, prižiūrėto
jas—L. Brazauskas.

Po susirinkimo buvo vai
šės, kurių surengimu rupi 
nesi: A. Bujavičius. A. Bi 
rietta ir J. Sele. Šeiminin
kės buvo: M. Bujavičienė, 
K. Karpuškienė ir O. Bač 
kienė, joms pagelbėjo Nel- 
lie Sukis, B. Liemežis ir S. 
Brazauskas.

Valdyba dėkoja visiems 
šėiininkams už gausu atsi
lankymą.
Mirė Vincas Marcinkevičius

Sausio 25 d. mirė vienas 
Lietuvių Bendrovės steigė
jų Vincentas Marcin-Mar- 
cinkevičius. Jis priklausė 
Įvairioms draugijoms, tarp 
jų ir ugniagesių, todėl turė
jo daug pažįstamų ir drau
gų. Jų daug susirinko pa
lydėti velioni i jo paskutinę 
kelionę. Ugniagesiai nešė 
karstą, jų tarpe 
nas lietuvis J.

gia Lietuvos nepriklauso-gyvauti atvyksta iš New 
mvbės minėjimą vasario 21 p orko dar pirmą kartą ge
rt.' 4 vai. po pietų, pavapi-Į133, kalbėtojas, geografas ir
jos svetainėj. Pagrindinę 
kalbą pasakys Dr. B. Ne- 
mickas, be to kalbės kun. J. 
V. Kazlauskas ir kun. P. 
Pratekus. Meninę progra
mą atliks parapijos choro 
solistai ir vyrų kvartetas. 
Kviečiami atsilankyti visi 
Bridgeporto lietuviai.

Musų .ALT Vadovai
šiemet ALT skyriaus 

valdyboj yra: pirm. A. Kli- 
maitis, vicepirm. A. Sapie
ga ir A. Skirka, ižd. J. Sta- 
nislauskas, iždo glob. O. 
Mačikaitienė, P. Remeika 
ir A. Tuskienė, rast. A. 
Stanišauskas.

i ALT skyrius visus Bridge
porto lietuvius kviečia rem
ti ALT ir Balfo vietinius

oaigtas. 
vo per
lietuviai dabar gali pilnai 
didžiuotis turėdami vieną 
gražiausių klubų šioje apy
linkėje.

Naujcn 1954 metų klubo!fc 
valdvbon išrinkti: pirmJ(j-.j 

! tus.

irtas$50,000. Lo\vellio'|_^ net
kiti

ir po kelis šimtus, 
tenkinasi ir smul-!ir mes patys apie

kur
kilniu minčių aruodai; kaip ... ,-.7 . * • r . skubėlio, anassusiklau.'iir.as didis ir ketu- T ,. 
viškumo išlaikymas bran
gus, kas irus i išsvajotą, 
musų taip brangu, taip 
mielą klastą, dainose sken
dėjusi, žiedais žydėjusi, 
grąžins.

Dainavo kiti, dainavome

stančių kelioka, anas nuad- 
vokatintas šauniųjų kazo
kų.

Vyriausiam kazokui skil
vis save ėda, kad jo kolega 

vilti d?-jam ?kvern3 Pasėde
jkiais pinigėliais. Tie tai irjdžią, kad žmogus žmogui 
gauna iš klebono barti, kad iyra žmogus, 
taip maža teduoda Dievo! Musų širdys buvo pilnos 
garbei. meilės, džiaugsmo ne tik

veikalų autorius Antanas Charles Bunkevičius, vice-J 
Bendorius: Lietuvos operos 
olistė Vincė Jonuškaitė- 

Leskaitienė ir Įžymusis dra
mos artistas Henrikas Ka
činskas. Be to, dalyvaus 
vietos parapijos choras, va
dovaujamas muz. V. Yusto; 
tautiniu šokių grupė, pa
rengta E. Augulienės, ir 
deklamatoriai T. Masiony- 
tė ir S. Augulis Jr.

Laukiama atvykstant kon- 
gresmano, majoro, county 
derk ir kitu svečiu.

Minėjimą rengia vietos

pinri. Boleslovas Piesliakas, 
sekr. Vytautas Ramanaus
kas ir ižd. Petras Saulėnas.

Klubas turi vyrų ir mote
tų kėglių (bouling) ko-Į 
mandas. Sausio 31 d. vyrų 
komanda žaidė kėglių 
rungtynes su Haverhillio 
Yr.lA. kurią atstovavo Ha- 
. e-kuilio lenkų klubo žaidė
jai. Buvo žaidžiama po 5 
komandas, viso po 20 žai
dėjų. Laimėjo visos Low- 
edio lietuvių komandos di
dele taškų persvara. Ha-

Taigi

M-

-1skyrius, kurie atsako už ju 
su skirtas aukas. Jūsų skir
tos aukos nenueina Į sky
lėtas kišenes, bet eina per 
mušti centrus Lietuvos va
davimui ir vargšų šelpimui.

—A. St.

mes turime Kur pa
sunkia: uždirbtus cen-

Dievo Paukštelis.

NORVVOOD, MASS.
— _ č* f* 1 į £-1 Lomi

lietuviškos organizacijos, o verhillio YMA pakvietė ki- mą. 
komiteto prezidiumą suda- tas rungtynes sužaisti Ha- 
ro: pirm. A. Gustus, vice- vtrhilly vasario mėnesi, 
pirm. S. Adomaitis, seki. j Lietuvos nepriklausomy- 
V. Čižiunas ir ižd. J. Sprai- bės sukakties minėjimas 
naitis. Įėjimas nemokamas.1 Įvyks vasario 21 d. Bus lai

komos pamaldos už Lietuvą

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

Vietos ir apylinkių lietu
viai kviečiami gausiai da
lyvauti. nes tokio aukšto ly
gio programos čia dar ne
turėjome. Nelikime nė vie
nas namie. Atsi veskime ir 
kitataučių. Parodykime, 
kad vieningai budime ko

dėl Lietuvos iš raudo
nosios vergijos išlaisvinimo.

Stapra.

ir kankinius parapijos baž
nyčioje. Minėjimas Įvyks 
3 vai. po pietų parapijos 
svetainėje. Bus išpildyta ir 
meninė programa.

Vietinis.

GILBERTVILLE, MASS.

buvo vie-’lengviausias ir patogiausias! 
Šimanskis. būdas.

ANSON1A, CONN.

V/ORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkito Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mas*.

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

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Švęsime Brangią Šventę
Lietuvos nepriklausomy

bės 36 metų sukakti minė
sime sekmadienį, vasario 
21 d., 5:30 vai., šv. Antano 
parapijos salėj. Turėsime 
ir kalbų, bet jos bus trum
pos, nes mes labiau mėgsta 
me pasiklausyti gražių dai
nų.

Koncertinę dali išpildys 
sv. Juozapo parapijos cho
ras iš Waterburio, komo. 
A. J. Aleksio vadovauja
mas. Po koncerto geram 
orkestrui griežiant galėsime 
pašokti.

Minėjimą rengia ALT 
skyrius.

Kviečiame visus vietos 
lietuvius minėjime dalyvau
ti. —J. K.

rVICS ivillicrsilll

Lietuvos nepri klausom, y- 
bės paskelbimo minėjimas 
Nonvoode Įvyks vasario 21 
d.. 4 vai. po pietų, Lietuvių,
Klubo salėje. 13 St. George riską 
Avė.

Pakviesti kalbėtojai savo 
kalbose gražiai pavaizduos 
dabartinį Lietuvos gyveni- 

Iš Lav/rence, Mass., 
dainų mėgėjai. M. Pauliu- 
kaičio vadovaujami, atvyks 
ir padainuos širdį verian
čių lietuviškų dainų.

Visi Noiwoodo ir apylin
kės lietuviai gausiai susirin

puoselėtomis viltimis apie 
tėvynę brangią, mes džiau
gėmės net kiekviena čia iš
dygusią lietuviška užkandi
ne, ar krautuvėle menka. 
Net duonos kąsnis buvo 
gardesnis, o pieno lašas sal
desnis, kad iš lietuviškos.

Kai meilė savam perpil
do musų širdis, mes nebe
matome, kas apie mus de
da.-i. Atvira ir tyra širdis 

priima už tiesą, šven
tą tiesą.

Net nebesumetame I>ori-
nimo—štai čia lietuvybės 
centras, štai čia lietuvybės 
ugnies pradžia, tikėkit—o 
tikrumoje čia . . .

—štai čia tiesa ir teisin
gumas, — mums kalbama, 
kai tuo tarpu net dėl skati
ko—judošiaus grašio—rie-

Visus sutvarkysiu, vi
sus aš ištremsiu. kas burną 
pravers apie “ydą” menką 
—anot mus klebono.

A. P-tė.

BUFFALO, N. Y.

Minėsime Vasario 16
Vasario 16-tos minėjimą 

ruošia Buffalo z Lietuvių 
Klubas. Minėjimas Įvyks 
sekmadienį, vasario d , 
6 vai. vakaro naujuose In
ternational Institute na
muose, 1260 Delauarc 
Avė., kampe Auburn gat
vės. Lietuviškai kalbės bu
vęs Lietuvos šaulių Sąjun
gos viršininkas pulk. Sala- 
džius ir angliškai Niagara 
Pails lietuviu parapijos ku
nigas A. Mickus. Meninę 
programos dali 
smuikininkas L.
E. Safcęyičienė ir Rocheste- 
rio skautės. Paminėjimui 
skirtos kataliku pamaldos 
ivyks 11 vai. dieną šv. 
Pranciškaus parapijos salė
je (Black Rock—kampas 
East ir Amherst gatvių). 
Pamaldas laikys tėvai pran
ciškonai iš Toronto.

Nuoširdžiai kviečiami vi
si šiame minėjime dalyvau
ti.

Lietuviu Klubo Valdyba.

išpihlys
Haįošas,

jamasi, spardomasi, danti-
Kime bendrai pagyventi|mis už gerklės taikomasi, ir

vien už tai, kad kažkas 
klausia, kur mano prakaite 
|>lautas skatikas nuėjo.

Štai ir vėl bėgama pas 
valdžios pareigūnus malo
nės prašyti—pasiųsti 
tautieti
kur taip

musu senos tėvynės 
čiais!

Minėjimą ruošia 
ALT skyrius.

rupes-

vietinis
Reo.

Ateisime Į Užgavėnių 
Vakarienę

Musų apylinkėj lietuvių 
labai mažai ir retai tesusi
einame. Todėl manau, kad 
visi pasimatysime Užgavė
nių vakarienėj, kuri rengia
ma šeštadieni, vasario 
d. Pelnas skiriamas naš
laičiams, kurie yra Vokieti
joje, šelpti. Pavalgysime, 
oašoksime. linksmai laikae 7 *
praleisime ir prisidėsime 
prie šalpos darbo. Ateisi
me visi, kas tik Gilbertville 
padangėj gyvename.

—J. R.

EAST ST. LOUIS, ILL.

Statome Bažnyčią
Sausio 31 d. Įvyko lietu

viu parapijos metinis susi
rinkimas, kuriame visos 
kalbos sukosi apie pinigus. 
Klebonas kun. Degsnys no
ri atstatyti sudegusią baž
nyčią, kuri kaštuos apie'vietą.

CLEVF.LAND, OHIO

Aukos Balfui

savo
į raudonąjį rojų, 
šauniai galvos nuo

Pernai vietos Balfo sky
rius pasiuntė centrui $4,- 
630.91. Šiemet jis jau su
gebėjo pasiųsti $1,000. 
Skyriaus pirmininku yra
Viktoras Amsiejus, čia jauĮį 

27 daug metų gyvenąs, bet vis ’ 
tebesisielojąs Lietuvos ir 
tremtiniu reil

pečių ritasi, ir vien tik uz 
tautiečio atsparumą d rasi- Laikas užsisakyti “Kelei- 
niam prievartavimui. vio” kalendorių 1954 mė

li- kiek mes bekviesime tams. Daug informacijų ir 
dainius, ir kiek belukuriuo- skaitymų. Kaina 59 centų.

BROOKLYN, N. Y.

Pagerbs Adv. S. Briedį
New Yorko Spaudos Klu

bas ruošia viešo pobūdžio 
pagerbimą adv. Steponui 
Briedžiui, kuris sumanė ir 
pasiūlė Amerikos Lietuvių 
Tarybai kreiptis i Ameri
kos atstovų įumus ir prašy
ti ištirti Pabaltijo pagrobi
mą.

“Vienybės” konkurse 1953 
metų žymesniems asme
nims išryškinti adv. S. Brie
dis laimėjo tarp pasižymė
jusių visuomenininkų antrą

LENGVAS RUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal- 
1/č‘jirr.ai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darlx>, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krantuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.



Foriapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 7, Vasario 17, 1954

ras
Maikio su Tėvu

tėve kokia liga serga. Yra ligų, 
(nuo kurių ligonis gali pa

nių tuojau pasveiko, nes 
tikrai tikėjo, kad tos piliu
lės jiems pagelbės. Bet po

ne tokia liga, 
ji

ir pasakė, kad tai “nauji išgydyt. Jeigu jis nenu- 
vaistai,” kurie tikrai jiems 'mirs, tai bus ačiū tik dak- 
pagelbės. Ir pusė tų ligo-ttarams.

sirgo įsikalbėtomis ligomis.
Iš tikrųjų jie buvo sveiki 
žmonės, bet įsikalbėję, kad 
serga. Daktarai davė jiems piezius serga 
iš cukraus padarytų pilių tėve, kad maldos galėtų 

kad

Musu Patieka Krūminė’
j ruošti revoliucijas, kabinti 
skersai gatves raudonas 
marškas, na, ir gerai veltui 

karaliukams valdžio-

Rusu Vokietijoje Geria,
Kiek Telpa

Rytų Vokietijos ribose 
veikia 2,100 valstybinių 
restoranų. Jie . priklauso -le’
taip vadinamai valstybinei ?r pasakysiu, žmonės ge- 
“prekybos organizacijai." rįa> kiek telpa. Tai naudin- 54 zk)tai;

priemonių neranda.
Vynu garsioj Vengrijoj

už butelį vyno tenka mokėti 
penkių valandų uždarbis. 
Bulgarijoj už mėnesio dar
bų galima pirktis 12-15 bu
telių “Slibovic.” Tačiau 
žmonių pilna. Jie netiki 
turimo grašio pastovumu. 
Šiandien ar ryt, vistiek ko
munistų režimas baigsis. 
Pagaliau, kita visa brangu, 
pinigo trūksta astronominė
mis kainomis ką pirkti.

Pragoj butelis vyno kaš
tuoja 30 kronų ($3.8), Var
šuvoj—30-70 zlotų (nuo $7 
iki $17). Vengrijoj 15 flo
rinų ($1.60).

Lenkijoj butelis vodkos 
Vengrijos “Pa-

MARGUMYNAI
Kavos Medis

Šiuo metu daug kalbama '

' ra ir pnvacių restoranų. -a ir valdantiems. Jų sm- lenka" _ 57 florinai. Iš 
bet jiems tiekiama patys pai svka kiekviena atsipa-'Cevhosiovakijos atbėgęs ėe- 
praseiaųsi purskala., ga-.iaj(iavusj liežuvi. Ten iš-!thas, ten buJvęs valstybinio 

n s’a dažnai, ko blaivus restorano vedėjas, pasako- 
nedristų sakyti. Pagal tai ja? ka(j restoranai svaigalų! 
paruošti kalėjimui " '
nesunku.

—Sveikas gyvas,
Ko toks nubudęs?

—Nuliūdęs, vaike, kad sveikti ir nesimeldęs. Bet 
šventas tėvas miršta. -jeigu žmogus turi nutrauktą ga.^’

—Tai paprastas dalykas, Koją ar ranką, tai kad ir vi- 
tėve. žmonės miršta kas- sese stebuklingose vietose 
dien. Seni turi mirti, kad maudytųsi, nei koją. nei 
jauniems butų vietos. ranka jam neataugs.

Jes. Alaike, gali ataug--xu taip *’xax- t.
ke. V erčiau 
terius, kad jis 

—Poteriais,

—Tu taip nesnekek, Alai- ..... ,1 , . ti ir koja ir ranka, jeigusukalbėk po- . . U , Y ’1 prieš stebuklingą abrozoą 
1 * scyrai pasimelst. Toks ab-
tėve, jo gy- rozdas seniau buvo stebuk-

minti iš gamybinių atmatų. 
Valstybiniuose restoranuo 
se už tiekiamus svaigalus 
imama nuo 50 iki 300', 
uždarbio. Užkanda lupa
mas užklydusio kailis. Kiek
vienam restorane rasime 
plačiausią valgių sąrašą, 
bet, užsakant, pranešama: 
“Išbaigėme!” žmonėse pi
nigo pirkiniams trūksta, 
kas ten tau eis į restoraną? 
Čia valstybė ateina į pagal
bą : sukorei normas dvigu
bai, tai, žiūrėk, pakiša tau 
pusbonkį. Kai išmauna 

tai antrą ir trečią 
nusiperka restorane. Ten 
proga pragerti visos savai
tės uždarbi. “Valstybė" ži
no. kad tik pradžia sunki. 
“Valstybei” tuo budu ati
duodamas pinigas atgal.

A n"oholiis Viešpatauja 
Kitur

Ne kitaip yra ir kitose 
vadinamose “liaudies de
mokratijose.” Ten žmonės 
mėgina visus vargus pa

status skirstymo punktuose už kai 
kurias gėralų rūšis moka 

,r žymiai brangiau, kitaip— 
nieko negausi. Parduoda
mų butelių dalis nupilama 
ir užpilama vandens. Tai 
žino valdžia ir klientai.

veninio neprailginsim. lingoj Čenstakavoj. Jei ko-
—Jeigu rz m 11 _• U." Vk Zit 1 IVa l a nviui cjv L-,,.IV'/-maldos nieko ne- .

mačytų, tai kam žmonės J?s- ,taj relk«J° tik nuva- 
Ar nematei, kas žluotl Censtakavon ir uzka-melstųsi. 

aną nedėldienį 
Vien tik Musueįužės šteite 
du milionai žmonių meldėsi!c
ir prašė jam sveikatos. Ii 
tu pamatysi, kad šventas 
tėvas pasveiks.

—Pasveikti gali, tėve. 
Eet jeigu ir pasveiktų, tai 
ne nuo maldų. Tai butų 
medicinos mokslo nuopel
nas.

-Kodėl tu mislini, kad 
nuo maldų negalima pa
sveikti?

—Plačiai aš šito klausi
mo tėvui neaiškinsiu, nes 
tai butų ilga istorija ir tėvui 
ji butų nelabai suprantama. 
Užteks tik pasakyti, kad ir 
pats popiežius netiki pote
rių galybei.

—Kas tau sakė, kad jis 
netiki?

—Tą sako paties Vatika
no skelbiamos žinios, tėve. 
Jos paduoda ir pavardes 
daktarų, kurie gydo ligony 
Ano šeštadienio Vatika
no pranešimas skelbė, kad 
] rie sergančio popiežiau 
į ašaukti dar du medicinos 
specialistai, kurie pradėjo 
maitinti jį per gyslas, nes 
per burną jis jau nebegalė
jo maisto priimti. Ką visa 
tai reiškia, tėve?

—N u, o ką.
—Tai reiškia, tėve, kad 

ir pats popiežius netiki mal
dos galybei. Nes jeigu jis 
tikėtų, tai jis sušauktų da
vatkas su rožančiais, o ne 
medicinos daktarus su mok
sliniais instrumentais. Pa- 
j alvok, tėve, ar tai ne tie
sa.

—Ne, Alaike, aš negaliu 
■ o pristoti. Aš žinau 

valuk savęs, kad maldos pa- 
mačija. Juk ir tu žinai, 
bar

nematei.
dėjosi? P1™ ant nę koją.

to abrozdo auksi-

yra stebuklingų vietų, Kitų 
'yr per maldas ligoniai at- bes. 
gauna sveikatą. lai nesenai

apie kavą, nes ji labai pa
brango. Todėl bus pravar- 
tu trumpai papasakoti ir, 
apie kavos medį, kuris duo
da mums taip daugelio mė
giamą gėrimą.

Kavos medis išauga net 
iki 25 pėdų aukščio, bet pa
prastai jam duodama augti 
6-10 pėdų. Kol medis pra
deda duoti vaisius, praeina 
trys metai, bet didžiausia 
derlių teduoda dar vėliau. 
Ant vieno medžio užauga 
maždaug po du svaru kavos 
pupelių.

Senovėj nei graikai nei 
romėnai kavos nežinojo.

atidaryta šešioliktame 
Londone pirmo

ji kavinė pradėjo veikti
1652 metais, o Paryžiuje 

1672 metais.
Šiandien kava yra dide

lis biznis. .Jos dabar užau
ginama bilionai svarų. Vie
na Amerika įsiveža kavos 
per metus už arti pusantro 
biliono doleriu. Skaičiuo
jama, kad kiekvienas ame
rikietis per metus suvartoja 
apie 17 svarų kavos.

Atsakyk į 10,000 Klausimų
Visi musų vra laikę di

desnius ar mažesnius egza
minus. atsakinėję į duotus 

.klausimus, bet niekam nėra 
davę 10,000 klausimų atsa
kyti. O Rusijoj tokius eg-

simtmetj jzamjnus jajko vjSų kolūkių 
prancūzai, vadovybės.

1
iš Arabijos kavos 
pirmieji parsivežė

Europą 
medelių
septynioliktame 
olandai, vėliau 
ir juos augino šiltadaržiuo-Į 
se, nes atvirame ore 
medis teduoda vaisių, jei;boso Chruščiovo žodžiais, 
metinė temperatūra yra 60-Į kolūkiai per metus turi sa- 
90 laipsnių. :vo apyskaitose vyriausybei

Gavę geru vaisių, euro-atsakyti į 10,000 klausimų, 
piečiai pradėjo kavą augin-'Prieš karą tu klausimų bū
ti savo kolonijose, esančio- vę dar daugiau, 
se šiltuose kraštuose. I

Šiandien ’ Ar gah Amenkos smogus

kavos- Paties komunistų partijos

Bet kaip ten bebūtų, visa, 
skandinti alkoholyje. Če- kas alkoholio vardą turi, 
ehų laikraščiuose susirupin-’daug siūlyti netenka. Riek
ta dėl vadinamų “gėrimu-vienas griebiasi stiklo pa- 
kampelių.” kurie įsteigti skandinti valandėlei savo
net ir mėsinėse. Panašus vargus, pamiršti nedalią,
susirūpinimas pastebimas “Liaudies demokratijų"
Bulgarijos ir Rumunijos kraštuose taip pat plačiai
spaudoje. Alkoholizmas paplitęs ir naminės degti-
siaučia masiniai, dorovė nes gaminimas.
kritus, bet atsakingieji ko? Lietuvo, Krumini Nugai;
munistų asmenys patiki-. Vodka
mesniu masėms valdyti ir'

Tačiau labiausia naminės
varymas paplitęs Rusijoje
ir jos jau visiškai paverg
tuose kraštuose. Pavyz
džiui, Lietuvoje krūmuose 
“auginta degtinė yra per 
pus pigesnė už valstybinę 
Ji konkuruoja net ir geriau
sią “vodka.” Ji gaunama 
ir valdiškuose restoranuose, 
kaltais ir nė pats nežinai, 
ką tau pardavėjas įsuko 
Nežiūrint dar didesnio var
go, ir Lietuvoj restoranai 
lūžta lankytojais. Pirmarū
šiuose restoranuose lėbauja 
pinigais pertekę visokie iš- 
verstaskuriai ir iš visų kam- 
[ ų atritrenkę rusai, gi men- 
kesniuose—lietuviai. Jie at
eina, užsisako šimtą gramų. 
Šią madą atnešė nišai. Tik 

i skirtumas visgi tarp lietu
vių ii- rusų paliko. Rusai 
visuomet užsisako “dubel- 
tavą” šimtagramę. Pasista
čius užsakytą, ji protarpiais 
atrr.iešiama kaitų atsinešta 
“krūmine.” Kam duoti 
maskoliui už iš savo prakai
tu augintų rugių gamintos 
egtinės butelį 40 rublių, 

jei portfely kliuksi už pusę 
kainos. Ir taip praleidžia
mos ištisos valandos, pra
leidžiami ilgi vakarai. Gro- 
a muzika, poros sukasi, gi 
pasibaigus vėl prie stalo, 
kur nevien “krūmine” nu- 
• launamos dulkės, ten ir 
užkandžiaujama atsineštu 
maistu. Užkandį pirkti re 
ta- teįstengia.

Degtinė geriama iš arba
tinių stiklinių. Taurelių 
Lietuvoj niekur neužtiksi. 
Kelneriai “įsidrąsinusius” 
mėgina “apmauti.” Rusai 
išmokė, kaip pažinti, ar sai
kas tikras. Pagal stiklinę 
paguldei ant brėžiamo šono 
dėžutę degtukų ir matai: 
lyr u su degtine—saikas tik 
ras. Pastatei dėžutę ant 
fab». tai bus 200 gramų, jei 
dėžutės viršus nepersoka 
degtinės paviršiaus.

Nereta, kad didesnio pub
likos lankymosi metu resto
ranuose pasirodo kontrolie
riai. Jie prieina prie stalų 
ir iš stiklinių degtinę pila

Už jį galima užsieniuose jų nuomonei kontroliuoti

SUSIDRAUGAUKIT SU

daugiau negu
pusę visos kavos 
Brazilija, kurioj yra apie 
du bilionai kavos medelių.
Be to kavą augina Centri-į1^* 
nėj Amerikoj, Indonezijoj.U1PI;a - 
Indijoj, Arabijoj. HaWa-,suzh«do 
iuose ir kitur.

užaugina
J

Įsivaizduoti, kiek tiems atsa
kymams sugaištama laiko,

Į sugadinama popierio ir
tas kaštuoja? Čia yra 

tų priežasčių, kurios 
visus komunistų 

“gamybos planus,” kodėl 
Europoj kava geni pir.-kolukio lentynos pilnos jm,- 

mieji išmoko turkai. .Ju l,,eny: a™dal tustl lr
tuometinėj sostinėj Kon-,zmon^ aiAani‘
stantinopoly pirmoji kavinė

Žinau, tėve, žinau, ko- 
Jkie tenai “stebuklai” darė
si. Lengvatikiai tenai krau
davo auksines kojas ir ran- 
Kas, o kunigas Alacochas tą. 
auksą parduodavo. Žmo-į
nėms, kurie tuos dalvkus'Itenai suaukodavo, neataugo t 
nei viena koja. nei vienaj 
ranka: bet kun. Alacochas' 
už parduotąjį auksą surin
ko 15,000 rublių. Negana 
to. jis nužudė savo brolį, 
kuomet tas pradėjo reika
lauti sau dalies pinigų už 
{•atduotas brangenybes.

Alaike. tu tam netikėk, 
ba tai bedievių išmislyta 
pasaka.

Aš negaliu tam netikė
ti. nes yra dar laikraščių. 
Kuriuose tas Čenstakavos 
skandalas buvo aprašytas.! 
Pagaliau, už brolio užmu
šimą kun. Alacochas buvo 
nuteistas penkiolika metų 
kalėjimo. Kad ir užsimerk
tum prieš tuos faktus, vis- 
.iek negalima to užginčyt.

Veidiminut, .Vaike ’ 
Ko! eta reikalas mums 
kalbėti apie Čenstakavą, 
Kada teikia melstis už šven
to tėvo sveikatą?

Tėvas pats čia Čensta
kavą pakišai.

— Gali būt, Alaike, kad 
as padariau misteiką, ale 
nesi; arkini dėl to. Aš vis
tiek tikėsiu į rožančiaus ga
lybę. Alau pačiam sykį 
gumbas atsileido jį sukal
bėjus.

-Aš sutinku, tėve. kad 
įsikali.etai ligai malda gali 
pagelbėt. Bet toks “ligo
nis" privalo pats melstis ir 
tvirtai tikėti, kad pasveiks, 

maldos jam nepagel- 
Tokį bandymą dakta- 

darė vienoj Ii-

DARK
( T A AI S I U A L L Al )

Gero skonio— 

ilgu tradicijų— 

puikiausias tamsus

koks yra 

Dabar

kada

visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas 

c 1»$3 KF< <»0 WWIT J»(O! tlZWT. S T t

į atsineštas menzurėles. Ly-Į 
giai matuojamas ir bute-! 
liuose esančios degtinės 
stiprumas.

Jei mieste “valstybinė" 
kiek pasisekimo turi. tai 
kaime bemaž nieks jos ne- 
agauja. Tačiau “krūminė"! 
paplitusi, kaip niekados. 
Geria visi.
ninku visas naktis pralei
džia jiems vieniems težino
muose tankumynuose. Už
darbis, na. ir pareikalavi
mas milžiniškas. Vienas tu
ri duoti už ką tai milicijos 
skyriaus viršininkui, kitas 
—brigadininkui, trečias— 
colchozo pirmininkui, kol- 
hozo pirmininkas vėl turi 

girdyti traktorių stoties di
rektorių rusą. Ir taip vie
nas kitą tepa, kiekvienas 
įsipynęs naminės varymo 
istorijoj, taip kad degtin
dariai ramiausiai “tobuli
na" skystimėlius, gerai už
dirba, o kai būna riesta, jau 
nesunku ir kelis “stakanči- 
kus” pakišti. Prieita tiek.
Kad prieš kelis metus nami
nė pasirodė valstybėnėm 
etiketėm restoranuose ir 
kioskuose. Jos “direkto- 
ius,” buvęs aviacijos virši

la, su visu štabu atsidūrė 
teisme, paskui į kalėjimą.
Jo pamiršta dirbti kartu su 
ūsais, tas ir palengvino by

lą.
“Krūminė—musų patie-l 

ka,” sako Lietuvoj. Gėriai 
ne linksmomis progomis.! v,° 
bet kad valandėlei “butų!

ATSIUSTA PAMINĖTI
T)..11.ruin. T 1 j • • ♦».. I VII r a iy:

VĘ GINANT. II tomas, an
tra laida, 312 pusi., išleido 
1953 m. “Vagos” lcidvkla, 
kaina $3.

Tai įdomus atsiminimai 
iš kovų su lenkais 1920 me
tais. įsigyti galima iš pla-

Dalis kolchozi- tint°j'4 ai'ba ® leidyklos:
A aga. 210 Humboldt St., 
Brookiyn 6, N. Y.

LITERATŪROS LAN
KAI. N r. 3, išleistas Buenos 
Aires 1953 m., kaina nepa
žymėta. Redaguoja: K. 
Bradunas. J. Girnius, J. 
Kėkštas. H. N’agys ir A. 
N’y k a - X i 1 i u n a s. R e d a k c i j o s 
adresas: K. Bradunas, 1127 
Bayard St., Baltimore 23, 
Aid. Jame rašo T. Nagys, 
A. Bendoriutė, A. Škėma, 
J. Janavičius, A. Lanrlsl>er- 
gis ir kt.: via latviu poezi
jos. amerikiečiu T. S. Eliot, 
AVilliam Eaulkner ir kitų 
vertimai ir tt.

Lietuvi’ Tu moki už 
Įvairias apdraudas, kurios 
patikrina ramią ir saugią 
tavo ir tavo šeimos ateitį. 

lApdrausk pavergtoje tėvy
nėje esančiu broliu ir sesių 
laisvės viltis, paskirdamas 
savo auką Lietuvos nepri
klausomybės šventės proga.

linksmiau.’

Laikas užsisakyti “Kelei- 

kalendorių 1954 me

tams. Daug informacijų ir

V. Žarsteklis. skaitymų. Kaina 50 centų.

NAUJA SVEIKATOS KNYGA “BUKITE SVEIKI”
kuria parašė ir jau išleido Pr. Steponas Biežis. šioje kny 
goję aprašoma suprantama lietuviu kalba svarbieji sveika
tos išlaikymo dėsniai: kaip biiti sveiku ir iriai gyventi.

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje iieiuvių šei 
moję. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsi 
sakykite. Užsakymus siuskite knygos autoriui:

Dr. S. Biežis. 3211 W. ofith Place. Chicago 29. 
Telefonas: REpublic 7-7868.

III. n■»
—Tai priklauso, tėve, kas gor.inėj su 30 ligonių, kurie]
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Šalta Žiema įrengti pasikalbėjimus su
Šiemet Lietuvoje beveik‘gyventojais ir jiems aiškinti 

visas sausis buvo šaltas, “demokratiškiausi pasauly- 
kartą naktį termomeilras je” rinkimų įstatymą arba
buvo nukritęs net 24 laips-fvykti prižiūrėti kolūkių, 
nius žemiau nulio, skai
čiuojant Amerikoj priimtu Šis-Tas Apie Vilnių 
budu bus 11 laipsnių že- Aušlos Vartaį atremon. 
miau zeio. tuoti 1951 metaig Ten pa_

maldos vyksta lietuvių ir 
lenkų kalbomis. Atdara ir 
šv. Jono bažnyčia. Kated
ra uždaryta. Ji ir šv. Pet
ro bažnyčia rodomos tik 
ekskursijoms. Vyskupo rū
muose gyvena Paleckis, ta
riamas prezidentas.

Gedimino pilis atremon 
tuota.

Vidaus Reikalų Ministeris
Šiuo metu juo yra K. 

Liaudis. Sakoma, kad jis 
esąs gimęs apie Baisogalą 
1901 metais, bet jo tėvai 
dar prieš pirmąjį karą išva
žiavę į Ukrainą ir ten gy
venę. Liaudis į Lietuvą 
grįžęs tik šiam karui pasi 
baigus.
jis ėjęs

Būdama;
įvairias

Ru.-ijoj £>aUgeiįo gatvių pavadi-
.... , . pareigas njmaį pakeisti. Gedimino

partijoj .r kanuomenej bu- dal)al. StaU Pilimo
vęs politiuku. -Komjaunimo ir tt. Min-

Čia Neįvykdomas Planas daUg°’ &T“1'
ciaus gatvlų pavadinimai 
nepakeisti.

KELEIVIS. SO. BOSTON
SKAUTAI ŠVENČIA VALENTINĄ

Amerikos skautai ir skautės šv. Valentino dienos proga 
atžymėjo savo 41 metų Įkurtuves. Viena skautukų grupė 
New orke savo įkurtuves sujungė su Valentino diena.

ustiprinti ir 
kiek galima 

patogesnes veikimo sąlygas 
reikia nedelsiant.”

Kaip Gyvena 
Australijos Lietuviai

Esame rašę, kad Bostone 
apsigyveno iš Australijos 
atvykęs p. J. Vaičaitis, ku 
ris kelerius metus vadova
vo Australijos Lietuvių 
Bendruomenei. Jis lankė
si “Keleivio” redakcijoje ir 
ta proga sutiko atsakyti į 
kelis platesnei visuomenei 
įdomius klausimus, liečian
čius Australijos lietuvių gy
venimą.

“3. Vliką 
jam patikrinti

KAS YRA LAOS?
Dabar daug kalbama apie Indokinijos pusiasaly esamą Pran

cūzijos prižiūrimą, bet savo karaliaus valdomą Laosą. Tai 220 
tūkstančių keturkampių kilometrų žemės plotas, bet vos trijų 
milionų gyventojų apgyventas. Taigi, Laos veik dešimts kartų 
didesnis už Lietuvą, bet gyventojų turi tiek, kiek Lietuva. Tas 
žemės plotas taip skystai apgyventas dėlto, kad ten yra tokių 
vietų, kur žmogui, bent iki šiol, buvo neįmanoma įsikurti: vieto
mis aukšti kalnai, nepereinamais miškais apžėlę, kitur pelkynai. 
Per visą kraštą teka didžiulė, plati upė Mekong, kurios krantai 
sudaro didžiulias lankas gyvulių ganykloms tinkamas ir derlin
gus dirvonus ryžiams, kukurūzams, arbatai ir kavai auginti. 
Čia tirščiausia žmonių gyvenama, čia miškuose pasitaiko juo
dasis medis ir kardmanas, iš kurio gaunama gera smala ir dažai. 
Kalnuose iškasamas varis, sidabras, auksas, platirfa, anglis, gele
žis ir randami brangakmeniai.

šiaurėje Laos rubežiuojasi su Kinija; rytuose ir pietuose— 
Vietnamo sienos. Vakaruose Laos susiduria su Karabodžija 
(Cambodia) ir Tailandu. Visame Indokinijos pussiasallyje oras 
šiltas ir dažni smarkus vėjai su gausiu lietumi.

Visoj Lietuvoj yra pri
valomas 7 metų mokslas, o 
didžiuosiuose miestuose net 
11 metų. Tačiau komparti
ja skundžiasi, kad tas ne
vykdoma. Esą daug kur 
geroka dalis mokyklinio 
amžiaus vaikų mokyklų ne
lanko, daug kur vykdomie
ji komitetai į tą nekreipia 
dėmesio, neaprupiną moky
tojų butais, kuru ir šviesa.
Partijos susirūpinta ir tuo, 
kad mokyklos geriau išmo
kytų gimtosios ir rusų kal
bos. Girdi, gėda mokyklai,} Rašėme, kad 
kuri išleidžia moksleivius,į Raudonis penkis

Šnipiškėse pastatytas sta- 
dijonas. Lukiškių aikštėj 
jstovi Lenino, o prie gele
žinkelio stoties Stalino pa
minklai. Gatvėmis eina ma

ciukai, vos 16 vietų autobu
sai.

Gyventojų pusė lietuvių, 
kitą pusę sudaro vietos len
kai ir iš “plačiosios tėvy
nės” atėjūnai.

Kas Įdomaus Šiauliuose

Ko vo j anč i os T autos 
Atstovybe Būtina

vargšas
_______ r____ mėnesius

nepakankamai raštingus. • ieškojo Šiauliuose pirštinių

1943' metais lapkričio nų yra labai daug. Ir Vii-: 
25 d. Kaune pradėjo veikti kas nėra greitas tuos nuo-; 
Vyriausias Lietuvos Išlais- pelnus pats vienas sau pa- 
vinimo Komitetas (Vlikas), sisavinti: tai yra musų pa
kutis 1944 metais vasario siuntinių, musų tremties, 
16 d. viešai paskelbė savo visų pirma musų senosios 
pirmąją deklaraciją, šita emigracijos Amerikoj ir 
proga ELTA kreipėsi į paties Vliko subendrintų 
prof. J. Kaminską, buvusį pastagų vaisius 
pirmąjį Vliko pirmininką, visų musų nesutanmų, reta

Kiek lietuvių yra Austra
lijoje?

Seniau čia atvykusių lie 
tuvių tebuvo keli šimtai 
bet į paskutiniojo karo su-| 
kulius patekusių lietuvių 
čia atbloškė net 9,000. Jie 
gyvena išsiblaškę po visą 
plačią Australiją, bet yra 
kelios didesnės kolonijos; 
Sydney ir apylinkėse—per 
3,000 asmenų, Melbourne— 
apie 2,500, Adelaide— 
apie 2,000, Geelong ir 

'.Perui po 400, Brisbane ii 
Tasmania po 300, kitur ma
žesni būreliai.

apie
kul-

Kolukių Darbininkų 
Uždarbiai

Laosas, kaip ir visa Indokinija, jau apie 75 metus yra Pran
cūzijos valdomas kraštas, bet dabar tie kraštai slysta iš prancu- 
cų rankų. Dabar, pagal spaudos pranešimus, mūšiai Laose eina 
prie to krašto sostinės Luang Prabang.

Prancūzai Laose, kaip ir kitose vietose, paliko vietos tautų 
karalius ramybėje; leido jiems tvarkytis kaip tinkamai, bet pa
skyrė savo gubernatorius. Jie daugiausia rūpinosi ne tiek vidaus 
tvarka, kiek ūkio reikalais. Laoso gyventojų suimtą žemės ūkio 
derlių. įvairias kalnų iškasenas ir kitas žaliavas, prancūzai su
pirkdavo, arba mainais i savo gaminius iškeisdavo. Vietos gy
ventojai bodėjosi ne tiek atėjūnų prancūzų, kiek savo karaliukų, 
kurie įvairiais mokesčiais juos vargino.

Laoso gyventojai ne vieną kartą buvo sukilę prieš savus 
karaliukus, didžioje prabangoje gyvenančius ir mažai tesirūpi
nančius krašto žmonių gerove. Tokių sukilimų butą 1901, 1911, 
1919. 1922 ir 1936 metais. Prancūzai kolonistai sukilimų metu 
dažniausiai palaikydavo karalių šalininkų pusę. Bet tie sukili
mai sąmonino vietos gyventojus ir skatino juos siekti visiškos 
nepriklausomybės.

Tokia padėtis tęsėsi iki antrojo pasaulinio karo. To karo 
metu. Prancūzijai sukiužus, Laosą okupavo Japonija. Toji oku
pacija tvėrė iki 1945 metų. t. y., iki karo pabaigos. Tada ir vėl 
prancūzai atsirado. Dabar gyventojai vėl mėgino sukilti, nes 
jiems karaliaus valdžia jau buvo įkyrėjusi, juo labiau, kad japo
nų okupacijos metu karalius atvirai bendradarbiavo su okupan
tais. Prancūzijos vyriausybė tokio naujo sukilimo akyvaizdoje 
pažadėjo kraštui suteikti visišką nepriklausomybę, bet savą at
stovą su kariuomenės įgula paliko ir toliau veikti, nors gyven
tojams buvo leista vidaus reikalus tvarkyti kaip jiems patinka. 

Komunistų Klastos lotoso laisvės Kovose
Kai Kinijoje įsigalėjo komunistų įvesta Maskvos padiktuota 

tvarka, per Kiniją ir su Kinijos vyriausybės pagalba pradėjo 
veikti Maskvos imperialistai. Jie, pajutę Laoso gyventojų norą 
nusikratyti svetimų globos ir savo karaliaus nepakenčiamos val
džios, pradėjo kurstyti laosiečius sukilti. Kinijos vyriausybė 
tam tikslui paruošė atitinkamą kariuomenės dalinį, kuris įsi
brovęs į Laoso vieną provincijų, tuoj. kaip ir Lietuvoje, sušaukė 
taip vadinamą “liaudies seimą.“ Į jį pripuolamai susirinko apie 
šimtas atstovų. 1950 metų rugpjūčio mėnesį tariamas “liaudies 
seimas.” Kinijos komunistų durtuvais palaikomas ir Maskvos 
agentų spaudžiamas, paskelbė Laosą nepriklausoma valstybe ir 
ją pavadino Patet-I^io. Kinijos komunistinės kariuomenės dali
niai pradėjo briautis į Laoso gilumą, prisidengę laosiečiais. žo
džiu, taip pat kaip ir Korėjoje. Prancūzija greitai atsigriebė 
ir štai jau keli metai, kaip ten eina karo veiksmai. Laoso gy
ventojų dauguma kovoja prieš Kinijos komunistų armiją, bet 
jie taip pat reikalauja iš Prancūzijos pripažinti Laosą nepriklau
soma valstybe. Prancūzija jau tokį pažadą davė.

Ką galite pasakyti 
lietuvių organizacinį, 
turinį darbą?

Kur tik yra didesnis lie
tuvių būrys, jie yra susior
ganizavę Bendruomenės 

. Nepaimamų jjnkę Tokių apylinkių 
itanmn reta^^ jr per seniųnijų

\ Ii- kita tauta gali pasidžiaugti ge Lietuvių Bendruomenės
“. * yr?.veikia Kultūros Fondas, ku- 
gmdamii žinion paskutiniuoju 

. Įmetu perėjo ir visos šešta-
metu prof. Kaminskas sa- Vlikas. būdamas pieninės mokyklos. Anks-

tikrai negali išsiža-įciau jomis rūpinosi Bena 
“Jo autoritetas, mekeno dėti, tai būti Vakaruose

neginčijamas, tapo neribo- musų kovojančios tautos 
tas, ir jo atsišaukimai į atstovybe. Tauta yra suin- 
tautą. jo pasisakymai dėl teresuota turėti laisvajam 
svarbiųjų krašte įvykių ku- pasauly organą, kuris ten 
rė tautos nuomonę, buvo kalbėtų jos vardu ir atsto- 
pagrindiniai nu r o d y m a i vautų jos reikalui. Išlaisvi- >Ta sukurta ir jvainų
veikliajai rezistencijai. Vii- nimo kovu laikotarpiais,!kitų draugijų, ratelių, sam

būrių. Vienos jų varo pla
tesnę. kitos siauresnę vagą, 
bet visos dirba naudingą 
lietuvvbei darba.

prašydama jį įvertinti
ko 10 metų darbuotę. tokiu vieningumu.

Kalbėdamas apie Vliko parodę lietuviai,
darbą vokiečių okupacijos Lietuvos bylą.”

Bet ne
Įtik pirštinių ten nėra. Pa-, 
jtys komunistai rašo, kad 
Šiauliuose negali sugedusio 
dviračio pataisyti, nes nėra 
tinkamos dirbtuvės, o jei 
kas taiso, tai negali gauti 
atskirų reikalingų dalių, 
nors Šiauliuose yra dvira
čiu dirbtuvė.

[pirkti, bet negavo.

Jurbarko rajono “Pirmu-j 
no” kolūkis pernai už dar
bo dieną išmokėjo 4 kilo
gramus (9 svarus) grudų, 
3.5 klg. pašarų ir 2 su puse 
rublių pinigais. Šiaulių 
“Naujojo Gyvenimo” kol
ūkis (prie pat miesto, ver
čiasi daržininkyste) už dar
badienį mokėjo 4 kilogra
mus grudų ir 4
lių pinigais.

Prisiminkime, kad 2 pa
keliai kiek geresnių papi 
rosų kaštuoja 10 rublių.

Pati komunistų “Tiesa” 
rašo. kad ten tokie papras-

ko: “K©
Vliku.

ruomenes valdyba. Kultu 
ros Fondui pirma vadova 
vo architektas V. Žemkal
nis, o dabar mokytojas A. 
Krauzas.

Didesnėse kolonijose be 
sukurta ir

u puse rub- ti dalykai kaip išvalyti dra- ^as virto kovojančios tautos kada pati tauta

Studentai ir per Atostogas 
Nelaisvi

bužius, pataisyti batus, pa
keisti radijaus dalis, išda
žyti kambario sienas ir tt., 

. yra taip sunku Įvykdyti, jog 
j daug kas, ilgai dėl to pa- 
į vargę, sugaišę laiko, gauna 
atsisakyti

ima i ran-
vyriausiuoju štabu, stačiu-.kas savo likimą, tik jai at- 
siu sau ir tuomet vienintelį stovaująs organas yra pir- 
uždavini—vadovauti kovai masis kovoj padėjėjas; 
už Lietuvos nepriklausomy- toks mandatas Lietuvos by- Kadangi 
bes atstatymą.” i lai ginti Vakaruose pirmoj !sįu lietuviu

Sausio 23 d. studentams 
prasidėjo atostogos, bet jas 
praleisti jie negali taip kaip 
nori. Juos tvaiko profso- 
juzų pirmininkas, 
je, pavyzdžiui, konservato-Įyra

Visame mieste tėra 120 
parduotuvių, valgyklų, už
kandinių ir kioskų (stands). 
1953 metais atidaryta 9 
parduotuvės ir 10 kioskų.

Vilniu-Į Atsiminkime, kad mieste 
per 30.000 gyventojų, 

rijos studentai turi koncer-’Kokia turi būti ubagystė ir 
tuoti rinkimų agitaciniuose blogas patarnavimas, jei 
punktuose, Šiaulių mokyto- tik 120 parduotuvių, val- 
jų instituto studentai turi gyklų ir tt. visame mieste

, . .. ieilėį priklauso Vlikui. Kai!veii ši
veik" dabar, kalbant apie reikalą į v 

Vliką reorganizuoti, kai ku
rių grupių siūloma sudary
ti Vliką tik musų lietuviš- 

organu,
tokiam pasiūlyme nebūtų 
slinku įžiūrėti norą likvi
duoti patį Vliką.”
Dėl Vliko ateities prof. Ka-] 
minskas šitaip pasisakė:

ią jis pareiškė
“Pradėjus Va karuose 

veikti, Vlikui visų pirma i 
reikėjo iškelti pasaulio vie-j kosios emigracijos 
iumon Lietuvos bylą. Rei
kėjo Įtikinėti vyriausybes ir 
visuomenę, kad Lietuvos 
okupavimas ir jos įjungi
mas į Sovietų Sąjungą yra

seniau įsikuru- 
čia tebuvo vos 

imtai, ir jie teturėjo 
os vieną mažą organizaci

ją, tai Australijos lietuvių 
organizacijose nėra to try
nimos!, kuris jaučiamas kai 
kur kitur: nėra ten nė lietu
vių komunistų organizacijų, 
kurios trukdytų lietuvišką 
darbą.

Eina net trys laikraščiai 
Pats pirmas pradėjo

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

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

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

klastingo smurto aktas ir 
kad sovietinis režimas Lie
tuvoj virto lietuvių tautai 
pragaru. Reikėjo, kiekvie
ną progą panaudojant, 
apeliuoti į laisvojo pasau
lio sąžinę, kad Lietuvai pa
daryta skriauda butų atitai
syta. Reikėjo burti ir ak
tyvinti savas jėgas, jas tam 
panaudojant, kad Lietuvos 
byla virstų pasaulinės poli
tikos nenutylimu objektu.
Visa tai Vlikas, įvykių pa
dedamas, ir darė. Darė 
kiek pajėgdamas ir kaip su- ( 
gebėdamas. Greiti Vlikou,.fi 
kritikai dažnai buvo linkę 
matyti Vliko veikloj dau
giau rietenų, kaip teigiamo 
darbo. Bet jei šiandien 
Lietuvos byla tebėra Vaka«

eiti
“Taip žiūrėdami į ateiti,1 Australijos Lietuvis, ku 

šiandien turime pa»i- "? Pema' Ja" ats?'entIe ',en- 
spėjamai kintan-'1^ met« fukakt>- Jo su’

kovos manyt,ojai; lr
Jos pareikalaus per- .mininka-x 
musų veiklos budus, ^auskas 
sustiprinti ir kietos,!(^inarna:'

jau 
ruošti
čioms musų 
goms.
žiūrėti 
veiklą

vyriausias sei- 
yra Jurgis Glu- 
Laikraštis spaus- 
Adelaide savoj 

kuri atlieka ir 
išleido

knyga:
“Musu

čia vieta pastebėti, kad tame karo žygy prancūzų svetim
šalių legione yra žuvusių ir kelios dešimtys lietuvių karių. Jie 
savo noru stojo į kovą prieš komunistus už Laoso laisvę.

Taigi, po antrojo pasaulinio karo. Indijoj, tolimoj Indokinijoj 
ir mums mažai žinomoj Afrikoj kai kurios tautos tapo nepriklau
somomis. Jos kuria savo valstybini gyvenimą ir tvarkosi kaip 
joms patinka.

Gi Rytų ir Vidurio Europos valstybės—Lietuva. Latvija. 
Estija. Lenkija. Čekoslovakija. Vengrija. Rumunija. Bulgarija— 
tapo raudonojo slibino pavergtos ir jų nepriklausomas valstybi
nis gyvenimas nutrauktas arba sutramdytas.

Demokratijos kraštai, kaip Anglija. Prancūzija. Olandija, 
jų vienaip ar kitaip valdytiems kraštams ramiu keliu suteikia 
galimybę nepriklausomai pradėti tvarkyti savo valstybinį gyve
nimą. Bet Maskvos raudonieji imperialistai Europos senoms 
ir kulturingcms tautoms prievarta užmovė komunistines vyžas, 
įjungė jas į savo imperijos sienas, arba įvedė savo tvarką. Ir 
tą savo kruvinąjį darbą begėdiškai pavadino tautų “išlaisvini
mu.“ K.

ilgesniam laikui ištvermės.ispau^.tu.vej’ , ,
Ir to visko visų pirma bus'pa?? inius (lalbus, 
pareikalauta iš Vliko. Pa-ke ias kn^as; „ o , 
reikalauta ir tuomet, jei są-1 JIus« Pasto« S-V,lney

Australijoslvgos Lietuvos bylai ginti’l*'dl’ .
Sąmoningaik,et“™ I)rau!!l|a- vel,au

čia kal- 
Vlike ir

net pagerėtų, 
nenoriu šia proga 
bėti apie tai, kas

darbo sąlygose butų tai
sytina. Tik norėčiau trum
pai pasisakyti, ko, Vliką 
reorganizuojant, nereikėtų 
užmiršti. Tai butu bent 
trys pagrindiniai dalykai, 
būtent:ruošė gyva ir vis dažniau

minima, jei Pabaltijo kras-j “1. Vlikas turi būti 
tai dažnais atvejais vieno- kuriuo atveju išlaikytas, 
dai traktuojami su Sovietų: “2. Turi būti išlaikyta? 
satelitais Europos centre ir, dabartinis Vliko pobūdis— 
laikomi Sovietų agresijos,būti Vakaruose kovojančios 
auka, tai Vliko čia nuopėl-, tautos siekinių reiškėju.

bet

A. Bauža, o dabar Lietuvių 
Bendruomenės valdyba.

Melbourne leidžiamai* 
“Rykštė,” satyros laikraš
tis.

Aišku, čia yra žmonių vi
sokių pažiūrų, jaučiamas 
atskirų srovių varžymasis 
Bendruomenės rinkimuose, 
bet aiškiai iš partijų tepa
sirodė tik Lietuvių Atgimi
mo Sąjūdis. Tarpsroviniuo- 
se santykiuose pasitaiko ir 
apgailėtinų reiškinių, bet, 
bendrai tarus, jie vra nor- 
. (Nukelta Į 8 pusi.)

JAU ATSPAUSDINTAS IR GALIMA 
UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1954 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
dideli 100 puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir rąs platų 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”
636 East Broadvvay South Boston 27, Mass.

*
J
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Tik VienaTikra Adomo Duktė
Kodėl vedusios porosl Kai visos statinės jau bu- 

dažnai yra nelaimingos irįvo pavožtos, tada Viešpats 
skiriasi, negalėdamos sugy-i liepė eiti sunums prie savo 
venti? Vyrai kaltina mo- statinių ir jas atvožti. Ai-: 
teris, o moterys vyrus. Yi-’vožė sūnus ir kiekvienas ra-j 

do gražiausią moterį, 
negalėjo atskirti, kuri

sokie mokslininkai, dakta
rai, psichologai, sociologai

bet 
yra

tikroji Adomo duktė, nes 
visos buvo meilios pažiūrė
ti. O kaip jie tas moteris 
gavo, jie nežinojo. Džiau
gėsi kiekvienas turėdamas 
moterį, ir nesirūpino, kuri 
tikra Adomo duktė.

Dėt gyvenant paslaptis 
paaiškėjo.

ir dvasininkai bando aiš
kinti, kodėl poros nesutin
ka ir bando duoti Įvairių 
patarimų, kaip palaikyti 
šeimoje meilę ir santaiką.
Aš nesiimsiu nagrinėti 
priežasčių, kodėl vyrai ne
sugyvena su žmonomis, bet 
papasakosiu seną padavi
mą, iš kurio ir taip bus aiš- Tas sūnūs, kuris gavo tik- 
ku, kodėl retas vyras yra rają Adomo dukterį, gyve- 
laimingas su savo žmona, no gražiai ir buvo labai lai- 
Padavimas skamba taip: įmingąs. Kiti sūnus nebuvo 

Adomas ir Ieva turėjo labai laimingi. Toji mote- 
dvvlika sūnų ir tik viena ris. kuri buvo kilusi iš la

ri.LFuTL ~7 
NINON SVEIKINA JAPONŲ GRAžl’OLĘ

Viceprezidentas Kohert Ni\on širdingai pasitinka Japoni- 
Harada iš Tokio miesto.jos 1954 melu gražuolę Yošido 

Gražuolė lankosi Amerikoje ir čia reklamuoja 
naujai atidarytą Trans-Pacific oro Uniją.

japonu

ŠEIMININKĖM
Kimšta Jautiena

Paimk svarą ar daugiau 
jautienos (round steak). 
Mėsa turi būti vienodo svo
rio. Nupiaustyk nuo mėsos 
taukus ir paruošk mišinį iš
šių dalykų: paimk 4 
liūs šaukštus duonos 
nių, pusę šaukštuko 
kos,
ne Ii

dide-

L. BAILLEUL:

Viena Diena Be Melo
(Tęsinys) kad visai iškraipo faktus ir

—Kaip tai? Jau matei visą dalyką perstatų netei- 
jį šiandien? Tai gerai, eik singoj šviesoj.
su mumis, nes reikės

dukterį. Kai visi suaugo, 
negalėjo pasidalyti tos .ie
nos moters, ir brolių tarpe 
pradėjo kilti nesutikimai ir 
vaidai. Adomas vieną kar
tą sutiko Viešpatį i'.- tarė 
jam: ‘‘Dieve. Tu man davei 
dvyliką sūnų. o tik vieną 
dukterį* Kol visi buvo ma
ži, gyveno santaikoj, bet 
dabar visi suaugo ii- kiek
vienas nori sukulti sau at
skirą gyvenimą. Bet nega
li pasidalyti vienos moters, 
pradėjo tarp savęs pyktis 
ir peštis.”

Dievas, girdėdamas Ado
mo skundus, tarė: “Eik na
mo ir liepk kiekvienam sū
nui pasidaryti po statinę

putės, mokėjo vyra švelniu 
liežuvėliu vilioti, bet jis vis 
pamatydavo, kad jam bū
davo užtaisytos kokios 
pinklės. Kita žmona buvo 
tyli. kaip gyvatė, bet mokė
davo vyrui skaudžiai įgelti. 
Kita vėl. nors visko turėjo.
bet gageno kaip 
neužtekdama. To

j V* o /«L' o i 
t uavna r . Koi1\U1 Eik n:i-

tegu sustato stati-dalytos,
nes vienoj eilėj sodo gale, 
o tu pasakyk man. kad jau 
pasiruošėt.”

Kai sūnus padarė stati
nes, Adomas pranešė Vieš
pačiui ir šis, atėjęs į sodą, 
tarė: “Atsistokite kiekvie
nas prie savo bačkos.” Kai 
sūnus išsirikiavę sustojo 
prie bačkų, jis liepė nusi
sukti jiems į priešingą pu
sę ir nežiūrėti. Tada vieš
pats po pirma statine pavo- 
žė Adomo dukterį, o po ki
tomis statinėmis kišo, kas 
po ranka pakliuvo. Ėjo 
šalį lakštingala—kapt ją už 
sprando ir po bačka. Ėjo 
pro šalį lapė. ir ta po bač
ka. Šliaužė netoli gyvatė 
ir ta po bačka. Lėkė pro 
šalį lakštinga—kapt ją už 
uodegos ir po bačka. Bėgo 
katė—ir ta po bačka. Ir
taip vožė iki galo. Pavežė'pasakymus: 
vištą, avį, antį ir kitus su- supranta ir 
tvėrimus. taip,” “Vyrams

ząsis. vis 
ji, kuri iš 

lakšting: los buvo, nors tu
rėjo malonų balselį, bet vis 
reikėjo saugoti, kad n.enu- 
skristų. Dar kita buvo švel
ni kaip katė. bet ir pikta 
kaip katė. žodžiu, visos 
jos turėjo kokias nors ypa
tybes. kurios vyrui laimės 
nedidino ir kurios priminė 
įų prigimtį.

Taip pasiliko iki šių die
nų. Tik iš dvylikos moterų 
viena yra tikroji Adomo 
duktė. Tas vyras, kuris ją 
gauna, jaučiasi kaip rojuje. 
Tie, kurie gauna kitas mo
teris, vargsta visą gyveni- 

O iš anksto negali ži- 
kokią gausi, nes jos 
vienodos, koi nevedu-

Vargdienio P usak a
Slegia žmogų mažos bėdos . . .
Vos. kaip sutemų apuokas.
Ar kaip vakaro pelėdos,
Jom suverkus, gesta juokas . . .
Kaip žalingų gyvių spiečiai.
Veržias jos slapta į kiemą, 
įsisiurbia, apsiriečia,
Gaišta vasarą ir žiemą . . .
Vakar draskė, gnaibė, gylė.
Šiandien verpalus sudraiko 
Ir stoge praplėšia skylę.
Taip kad virkdo ir ne vaiką . . .

Iš čia pat, kaip ir iš tolo,
Pučia sąšlavas į klėtį.
Kasa kluone žiurkėms olą,
Verčia plutgalį žiedėti . . .
Smaugia dieną skurdas juodas.
Bet ir naktį tau į ausį 
Zirzia jis, kaip piktas uodas—
Tu jo niekad nepagausi . . .

mą.
noti.
visos
sios. i

Žmogus iš po tilto.

Ar Tikrai Taip Yra?
Motera Skyriuje p. Pa- 

karklienė prieš kurį laiką 
aprašė mormonų funda
mentalistus ir uždavė klau
simą: “Kur vyrai linksta?" 
Klausimas gana įdomus ir 
nelengvas atsakyti, bet p. 
Pakarklienė išsprendė jį la
bai paprastai ir lengvai.

Imkime kad ir tokius jos 
“Vyrai meilę 
pergyvena ki- 

P’

ŽIAURUS PLĖŠIKAI PRIMUŠĖ MOTERĮ

Mrs. Cr.rrie \Vherritt. S6 melu senutė Detroite, gyveno 
atsiskyrusi nuo visu žmonių. Plėšikai ją užpuolė ir pri
mušė reikalaudami atiduoti jiems pinigus, bet nieko ne- 

išgavo. Vėliau pasirodė, kad senutė namuose turėjo apie 
pu: ę miliono doleriu pinigais ir vertybių popieriais. Gry
nais pinigais ji turėjo namuose 291,000 doleriu, paslėptu 
senuose laikraščiuose ir įvairiose dėžutėse. Plėšikai ne
gavo nieko, bet atsikeršijo savo žiaurumu.

negaila bėdžiaus baustoJam
Ar tu dainius, ar artojas.
Jis rankas be pančių kausto 
Ir be pančių veržia kojas . . .

J U E GIS B A LT R U š AI TI S.

palių- Daktaras atidžiai išklau
sė pasakojimo ir atsisuko į 
T,

apie tą poną
sant Jurgio pastar.-‘Jurgio dėdę. 

gų, kuris ir su surištomis* —Ar tamsta buvai liudi- 
žiupsne.i pipirų, žiups- rankomįs priešinosi, elgeta'ninkas to keisto elgesio? 

saaujų (sage) n?gu pOijcįninku įvertė jį į ve-J —O kaip gi, buvau,—at- 
jžimą ir atsisėdo šalia jo da-’sakė senis,—ir nedasipnotė- 

r boti.
Ponia Morris, nenorėda

ma sėdėti šalia bepročio, 
sėdo į kitą vežimą ir netru- 

visi atsidūrė prieš dė
dės Morris namu..

Važiuojant policininkas 
dar stipriau suveržė Jurgio

blėta, kurioj kepate višų;'a"kas ir..sVlišo koia5-. At‘
‘ kepsnius, |£abenus Ji ! namus taip

ristą paguldė ant kanapos.

trupi-
drus-

dvti

pnesinosi,
. . . .su policininku ivertė ii i ve-saukstuką smulkiai sukapo-į- ....

tų svogūnų. Visus tuos d
lykus gerai sumaišyk Ir pri 
dėk pieno, kad išeitų tiršta 
košė. Dabar mėsą nušiuos- 
ivk su švariu audeklu, 
pai užtepk padarytą miši
nį ant mėsos, mėsą susuk, 
surišk, o galus susiuk, kad 
mišinvs neišbėgtu. įdėk i

A\" kus

ar šiaip mėsos 
pripilk blėton truputį
dens ir kepk pečiuje apie, . , , . .
valanda arba !5 minutes.!*0 Sah'«- gy*1®* !s,temP.8 
tankiai' apliedama • spynmosi, o lupos apsi
skystimų. Stalan

van- ' Vargšui visas kraujas suhė-

damas, kad tai yra proto 
sumišimas, įpykęs pagrū
mojau vargšui, kad nepa
liksiu jam savo turtų.

—Priderėjo tau dasipro- 
tėt,—tarė sesuo,—nes jis 
niekad taip nekalbėdavo. 
Tas jam užėjo urnai, kaip 
paprastai tokie priepuoliai 
užeina.

Tuo tarpu prie daktaro 
prisiartino puošni, bet juo
kingai atrodanti pagyvenu
si dama.

duoti <n'Put°j'° iš piktumo. Toj va
landoj iš tikro atrodė kaip 
beprotis, kuriam užėjo pa
siutimo ataka. Kambarys 
buvo pilnas žmonių, kurie

Paimk kiekvienam asme-į‘u^^0. P^kkiu.-Ąri dakta- 
niui po viena banana. Nu-1? Mat, Anglijoje j
lnnk nerni-mk nuriau Pa- niekas negali būti patalpm- pasakė, kad tui i 
tepk K sviestu uždėk i beprotnami be dakta- dūdininke. Skubi 
bananus. įerai •"> sutemo- Ka. Juras

obuolių koše.

Kepti bananai 
nūs ir nebrangus

yra ska- 
desertas.

apšlakstyk l!° . _ . , . .
'emono sunka ir apibarstvk b?v0Jneatas !.k^ba'1- se- 

‘ mis Morris prisiartino pnecukrum. Kepti nekarštam;, 
pečiuj, kol bananai parus/°
ir pasidarvs permatomi. į?e‘______ 2___________ ! —* argse

! nuoširdžiai
“KNYGŲ LENTYNĄ” dovanojimo.

ir tarė su ašaromis akv-l

—Kas tamsta esi?—pa
klausė daktaras.

—Aš esu panelė Robin- 
son. Grįžau iš bažnyčios, 
kur kasdien einu pamok
slo pastoriaus šturmo, kai 
susitikau pažįstamus, kurie 

čia stoti 
ai tad at

ėjau.
—Gerai, ką mums pasa

kysi, panele Robinsino?
—Pone daktare, sutikau 

i aš ji šiandien ryta, kada
Jurgi! Kaip'giįžau iš krautuvės, ir turiu 

prašyčiau tavo!pasakyti, kad jo elgesys bu- 
jei galėtum'vo visai nesuprantamas. 

VĖL LEIDŽIA VLIK’as į su prasti nors traputį to, ką! —Kodėl?
tau norėčiau pasakyti. j —Taip yra, buvo keistas,

Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto sausio 18-

Prasidėjo
Daktaras

net ypatingai keistas.
—Bet kuo keistas, kalbė

kite aiškiau, panele Robin- 
son.

—Pirmiausia, taip ant 
manęs užšoko, kad butų su
žeidęs, jei nebūčiau pasi
saugojus.

—O paskui?
—Paskui, pone, pradėjo 

kalbėti visokius niekus, 
keistus ir juokingus, girdi, 
kad mano skrybėlė (tik ne 
ta. kurią dabar turiu) yra 

priemonių to- perjauna mano amžiaus

tyrinėjimas. 
Cotton, Morri-

19 d. posėdyje nutarta pa-(sų šeimos gydytojas, 
remti Lietuvių Bibliografi- piai apžiurėjo įkaitusį 
nės Tarnybos veikla ir fi-!dą, išsiplėtusias akių

inansuoti jos ieidžiarną’Res, apsiputojusias lupas 
{“Knygų Lentyną.’’ Per me-'2tsiduso.

stro-
vei-
lėli-

Įsitikinęs, kad pulsas yra 
labai nelygus, atsigręžė į 
prietelius ir patraukė pe-į 
čiais.

tus bus išleista 6 numeriai,
Kaip ir anksčiau. Biulete
nio prenumerata metams:
JAV ir Kanadoje $1.50, ki-. 
tose šalyse—SI. Čekius irj —Kaip daktare, ką ma-
money orderius siųsti: Mr Inai? Ar negeriau butų pa- 
A. Ružancovas. Lithuanian'siųsti jį sanatorijom kur 
Bibliographic Service, 601 
Harvev Št.. Danville, III.

to visai nelaikė už nuomas reiškia daug mažiau. .
Tokie kaltinimai metami

vyrams be išimties? Ten pat sutikau ir lenką, 
ir noriu pasisakyti, kuri vadinsiu ponu Tadeušu.

. Jis dažnai rašinėdavo savo 
pragyvenau pusšimti žmOnai Matildai švelnius ir 

įmetu n peiėjau be\eik u- graį;U5 laiškus, atrodė, tik- 
>u‘" žmogau.—\ y-o gyvenimo ra; -ę? įigrejosi, bet tas ilge- 
catpu.-. I eko „uu viskuo Sy.g nck]jufĮė jam turėti san-

aplinkvbė>e.-tvj„ju _u -:auna mergaite. Iš 
vvmčL’o Izoi- * 7 . . * __

visiem? 
Dėl to 

Aš

dėme.

yra visokių
iriem ligoniam gydyti?—• moteriškei, perpuošni man 
paklausė ponia Morris,!»' tt. Kadangi buvo per-
svyruodama tarp meilėspnksti, kad butų girtas, tai 

Kelei ibrolvaikiui ir baimės pami-jdasiprotėjau. kad yra ne- 
ms-'sėliui. pilno proto, nes kitaip ne-

Pirm, negu padalysiu

avo vynsKą Kar- 
piemeniu,

..„ .... paskui valdi-!raj y?a nejštikifni ir
•isiriši- ?inku, teko būti karo be-j; svetima? moteris, 

laisvių, būti kalėjime, per- ‘
gyventi rasų ir vokiečių' r'av£ pareina ir nuo ant- 
okupaciias, pagaliau pabu-įro?i°s P’-tsės. Kai vyras pa
ti ir DP stovykloje. tiria iš moters tikrai didelį

* švelnumą ir meilę, tuomet 
Tokio gyvenimo sąlygose ir jis ja- pajančia tokį pa( 

„eko pažinti ir susiduiti su)tvjrt^ jausmą ir nesidairo 
daugybe žmonių ii }\aiiaus,ten, jam nepriklauso, 
charakterio vyrais. Vieni! Pagaliau, reikia neuž- 
jų buvo blogesni, kiti geres
ni, bet nenoriu smerkti visų 
vytų, kaip tai daro p. Pa
karklienė. Aš nenoriu gin
ti “užpultus” vyrus, bet no
riu tik pažymėti, kad nega
lima bendru kaltinimu mes
ti VISIEMS vvrams. ‘

Pradėjau 
jerą 
vau kareiviu.

kaimo itų kelių pavyzdžių tačiau 
nenoriu sakyti, kad visi vy- 

linksta

Negalima užmiršti, kad 
sąlygos taip pat veikia į 
žmones. Antai, gyvenant 
Vokietijoje, stovykloje, te
ko sutikti vieną raseiniškį, 
didelio būrio vaikų tėvą, 
kuris negalėjo gyventi be 
moterų. Vaikų būrys visai 
jam nekliudė “pamylėti” 
rasę, lenkę ar vokietę, ir

miršti, kad esame žmonės, 
o ne dievybės. Kai kurie 
instinktai vra įgimti tiek 
vyram, tiek moterim, ir net 
kiečiausi įstatymai bei pro
to išvedžiojimai jų negali 
suvaržyti ar nuslopinti. To
ji žmogiška prigimtis mus 
visur ir visus lydi, ir vyrus 
ir moteris, todėl negalima 
mesti kaltinimus tik vienai 
pusei.

A. Z&mžicka*.
Londonas.

Pakalbinkime kaimynu* iv 
draugu* užsisakyti “Kelei
vį.” Kaina metams $4.

Laikas užsisakyti 
vio” kalendorių 1854 
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kaina 50 centų. 

PRAŠO GELBĖTI

Amerikos ambasadorė Itali
jai. Mrs. Clare Boothe buce. 
lanko Italijos ligoninėj ma
žiuką ligonį, kurio gyvybei 
gelbėti reikia “gama globu- 
Hn.” Ambasadorė kreipėsi i 
Amerikos ligonines, kad at
siųstų reikalingos kraujo da
lies Pesare Tona n i gyvybei 
gelbėti.

butų taip kalbėjęs apie ma- 
sprendimą. noriu pasikal- ne ir mano skiybėlę. 
bėti su žmonėmis, kurie peri —Jei nežinočiau, kad be- 
dieną turėjo su juo reikalų.įpročiai pasako daug aštrios 
—atsakė daktaras. {tiesos, tai pasakyčiau, kad

Tuojau prisiartino apiejtamstos brolvaikis, spren- 
dešimt asmenų, vyrų ir mo-idžiant iš tos panelės žo-
terų, kurie nelaukdami pa
klausimo pradėjo viens per 
kitą kalbėti.

—Pamažu, pamažu, po* 
vieną, nes nieko nesupran
tu.—nuramino juos dakta
ras.—Pirmiausia tegu po
nia Morris man papasako
ja. kas įvyko iš ryto, kada 
tamsta pii-mą kartą jį pa
matei. Ar nepastebėjai jo 
elgesy ko nors ypatingo?

—Taip, daktare, paste
bėjom abudu su broliu. Pir
miausia, kada Jurgis įėjo 
i valgomą kambarį, buvo 
matyti, kad turi sumišusias 
akis ir užklaustas atsakė, 
kad jam baisiai skauda gal
va.

—-Kas daugiau?—paklau
sė daktaras.

—Paskui netikėtai, nei 
iš šio nei iš to, pradėjo pyk
ti, kaip laukinis žvėris ir 
mus išgąsdino, sakydamas, 
kad jam nei šilta nei šalta, 
jei mes tuoj numirtume. 
Paskui išėjo ir mes visą die
ną jo nematėme.

Taip ponia Morris papa
sakojo pasikalbėjimą su 
brolvaikiu, nenumanydama,’

d žiu, yra visai sveiko pro
to,—tarė daktaras, pasisu
kęs i dėdę Morris.

—Tikiuosi, pone dakta
re,—tarškėjo toliau panelė 
Robinson,—kad nebus leis
ta vaikščioti laisvam po 
miestą tokiam žmogui, ku
lis užgauna praeivius.

Panelė Robinson pasi
traukė Į kambario gilumą, 
bet praeidama pro Jurgi 
pasižiurėjo į jį tokiomis 
akimis, kad iš jų lengvai 
galėjai išskaityti grasini
mą:

“Pavadinai mane kvaila 
ir juokinga, bet jei galėsiu 
padaryti, kad patektum Į 
bepročių namus, tai atsi
mink, kad r.uo to neišsisuk- 
SI.

Jurgis atsakė jai panie
kinančiu nusišypsojimu. Jo 
idukimas praėjo, jis atgavo 
šaltą kraują ir taip susival
dė, kad šaltai galėjo klau
sytis tyrinėjimų, kurie jį 
juokino.

Bet jo juoką tokiose ap
linkybėse palaikė kaip nau
ją subludijimo įrodymą. 

(Bus daugiau)
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Skrybėlių Darbininkai 
Streikuoja 7 Mėnesius
Apie 1,500 So. Nonvalk,

Conn., The Hat Corpora
tion of America darbinin
kų streikuoja jau nuo pra
eitų metų liepos 9 d., tai 
yra aštuntą mėnesį. Jie rei
kalauja iš bendrovės ga
rantijos, kad ji nekels savo 
Įmones i Tennessee valsti
ją, nes ten darbininkai ne
organizuoti ir todėl daug 
pigesnis darbas. Bendrovė 
jau dali įmonės iškėlė į pie
tus ir pamažu nori visiškai kių, kuriose

patikrino apie 40,000 įmo
nių ir rado, kad daugiau 
negu pusė jų nusižengia 
tam ar kitam apsaugos 
įstatymui.

Vienur nemokamas įsta
tymais nustatytas minimurn 
atlyginimas, kitur nemoka
mi antvalandžiai, trečiur 
samdomi vaikai tokio am
žiaus, kuriems draudžiama’ 
dirbti ir tt.

Valdinė komisija užtiko, 
siuvyklų, kurios mokėjo 3Sj 
centus valandai: rado ir to-

AKTORĖ IR SPORTININKAS JAPONIJOJ

Aktorė Marilyn Monroe ir jos vyras sportininką-- Joe Di- 
Maggio po vestuvių lankosi Japonijoj, kur jie bando susi
kalbėti su sena japone. Su kokiu pasisekimu paveikslas 
nesako.ten Įsikurti. Todėl darbi

ninkai ir streikuoja.

gę į vieną galingą nepri-1 
klausomą sindikatą (uni-j 
ją), laimėjo streiką, kuris* 
tęsėsi ilgiau negu pusantro 
mėnesio. Iki šiol jų atlygi- 

.nimai buvo nepavydėtini 
įir mažesni negu kitų sričių 
darbininkų.

Tenka pastebėti ir kartu 
džiaugtis, kad maskviniai ir 
čia prarado dirvą. Nes kol 
jie tekstilės darbininkams 
vadovavo ir laikė savo glo- EKLY 

įbo) Generalinėj Darbininkų' — .. ■...
Sąjungoj, pastaroji niekuo-Į 
met streiko negalėjo laimė
ti. Mat, anksčiau buvu
siems jų komunistuojan
tiems vadams visai ir
nerūpėjo, kad darbininkai 
streiką laimėtų. Jiems ru-p ženkit adresu:
Dėjo tik tekstilės darbinin-i -
kų sindikato namai ir kitas) cieveiand 3, Ohio
tuitas, kurį prieš keletą 
metų komunistėliai apgau
lingu budu užgrobė ir pasi-
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Armijos Vadovybė Susikirto 
i NcCarthtynežinau?

vi
ki
n-amžiaus, 

alandąj 
pavvz-i

seno 
dirbo v

Tokių
metais, kada 

darbų buvo daug, tai kas 
:>us šiemet, kada darbų su
mažėjo?

darbininkės 
už 5 centus

Tuo reikalu susirūpino ir džių rasta 
AFL taryba. Joje buvo iš
keltas faktas, kad Puerto 
Rico saloje tas pačias skry
bėles dirbantieji darbinin
kai tegauna vos 35 centus 
valandai, ten pagamintas 
prekes atveža čia ir leidžia 
i rinką kaip čia dirbtas.

AFL Priešinasi Pigiai
Meksikiečių Darbo Jėgai

AFL reikalauja, kad pie
tų dvarininkai butų bau
džiami, jei jie samdo slap
tai iš Meksikos atėjusius 
darbininkus. Mat, tuo at
veju dvarininkai moka že
mą atlyginimą ir tuo budu 
dar labiau apsunkina vietos 
darbininkų kovą dėl tinka
mesnių darbo sąlygų.

Būdami Vieningi Daug 
Galime Atsiekti

Štai Nampa, Idaho, maž
menų pirkliai pasirašė pra
šymą dar labiau “supašku- 
dyti” Taft-Hartley įstaty
mą. Ten gyvenantieji orga
nizuoti darbininkai, sužinoję 
kuris pirklys pasirašė pra
šymą, pradėjo juos boiko
tuoti. Netrukus vietos spau
doj pasirodė atskirų pirklių 
skelbimai, kad jie prašymo 
nepasirašė.

Didvsis Biznis Ruošiasi

Tūkstančiai Darbdavių 
Nusikalsta Darbo 

Įstatymams
Amerikoj yra neblogų 

Įstatymų, kurie apsaugo 
darbininką, bet darbdaviai
jų nevykdo. Darbo depai 
tamentas praeitais metais

nėra perdaug naringos ir žinių iš čionykščių lietuvių’savino. 
žymi dalis jose dalyvaujan-'gyvenimo, lyg čia nieko
čių tautiečių yra nariai •įdomaus nebūtų. O iš tik- 
dviejų ar trijų, dėlto orga-Įrujų, žinių čia yra visokių, 
nizuotos lietuvių visuomenės'net ir tokių, kurios gali bu- 
Sao Paulyje yra nedaugiau'ti Įdomios net ir kitur gv 
trijų šimtų. Tuo
Paulio mieste, 
mums nepalankių

tarpu Sao'venantiems.
nežiūrint! TZ i v- x ,

etatini ■ Kolumbijos gamta yra la
ku, vis dėlto galėtume pri-!?*1 dide’^

12,000 lie- !skr5T»my !r P|-‘ts-vb'V- T°- 
kių reiškinių turime ir lie-skaityti dar apie 

tuvių ateivių. O kur jų vai
kai?

Toks mūsiškių organiza-’ 
ciju suskurdimas ir visuo-, , ,, _A.

pasilikimas Pr°ea Pakalbėtumenes masių

Musų Kunigėliai Trokšta 
Valdžios

Musų dūšių ganytojai at- 
-ivykę į Pietų Amerika nu-

tuvių gyvenime. Vieną to- 
jki paminėsiu šį kartą, o 
apie kitus gal vėliau bus

yra1nuošaliai, kaip tik ir 
aiškus atspindys visokio 
“kolonijos galvų” sauvalia
vime, nesiskaitymo su jų

Kolumb’jos lietuviai lin
kę gyventi ramybėje, vie
nybėje ir įsikurti taip, kad 
kūnas ir dvasia butų pa-

diriguojamų organizacijų tenkinta. Jie jautrus lietu 
Rinkimai dar tik rudeni.)na:'?is- akl° s.av° užgaidų viškiems reikalams. ' Jie la-

.. - 7 i itv Izrl vrri Ctoi LroH iv t/vn V-.- J
stambusis biznis jiemsO

jau pasiruošęs. “The Ida- 
ho Farm Journal” sako, 
kad stambusis biznis yra 
surinkęs bilionus dolerių 
darbininkams sumurdyti. 
Tai, sako, bus jo didžiau ' 
kampanija prieš darbinin 
kus.

ia

Lietuviai Užsieniuose
BRAZILIJA

Diktatoriukų Netrūksta
Sao Paulo išeinančiame 

‘Žinių

|kie rusbemiai, nes kun. P. 
iRagažinskas atėjo jiems į 
Įtaiką.
* Sao Paulyje šiuo metu

Simaslaikraštyje 
Bakšys rašo:

Dar nesenai buvo rašyta, 
kad klebonas kun. P. Raga- 
žinskas, pasikvietęs kelis 
‘Jurgius,” sudarė naują 
“organizaciją,” pavadinda
mas ją “Sao Paulo Lietu
vių Taryba.” Toji žuvis 
buvo iškepta staiga, “be jo
kių pasitarimų su veikian
čiomis organizacijomis ir 
visai nepaisant, kad tokiais 
išsišokimais griaunami bet 
kokios organizuotos lietu
viškos veiklos pagrindai. 
Tuo gali pasidžiaugti tik 
musų tautos išgamos, viso-

• veikia tik keturios lietuviš
kos organizacijos. Lietuvių 
Sąjunga Brazilijoj (su mo
kyklomis Belos, Anastazi- 
jaus vilose ir Mokoje), Lie
tuviu Katalikų šv. Juozapo 
Bendruomenė (veikianti tik 
per savo sekcijas—tretinin- 
kus-es ir bažnytini chorą), 
Lietuvių Savišalpos ir Kul
tūros Bendruomenė “Litua
nia” ir Lietu vių-Brazilų 
Kultūrinio Bendradarbiavi
mo Klubas. Pirmąją diri
guoja konsulas Polišaitis, 
antrąją—V. Zelinos para
pijos klebonas kun. P. Ra- 
gažinskas, kitos dvi tokių 
dirigentų neturi. Visos jos

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
O LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padary s tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Bro»dway, South Boston 27, M«««.

Aš, Ona Kalinauskaitė-Vaišnis, 
įpaieškau savo brolio Jono 
iko iš Pilviškių pasodos, 
valsčiaus, ir pusbrolio Jono Saka
lausko iš Balotosios kaimo, Pilviš
kių valsčiaus. Abu atvyko Ameri
kon prieš pirmąjį pasaulinį karą ir 
gyveno Bro,klyne. Jie patys ar 
žinantieji atsiliepkit adresu:

Mrs. A. Vaisnis,
Kast Cculee,

Alberta. Canada

^Lariškiams Neiti Liudyti Mc-
VHviKkhi v*r*US Užgaulioję* Generolą 

ketorius Pats Liudija Se
kt Neleis, kad McCar- 
p. Niekintų Kariškiu*

Paieškau Urtės Girulytės (Giru-
siskundžia, kad Brazilijoj,,š Gj^ių kaimo Batakių vals- ... / J Uiaus. Atvažiavo į Ameriką priešUrugvajuj ir KltUl* baŽny-J30 metų. Vedusios pavardė neži- 

v V.*- inoma. Gyvena Pittsbur^he. Pa-
C1H }1U ai.^Kllta nuo Ane Hajerienė (Maslauskikė>
bės ir jie negalį politikuoti 5Š Tauraę£.' AAtHajwenėadPe*u:

vykdymo. Štai, kad ir toji bai apsidžiaugė sužinoję, 
kun. P. Ragažinsko “tary- kad Lietuvos konsulu Lo
bą.” Jos sudarymas buvo lumbijoje paskirtas p. Siru- 
didžiausias pasityčiojimas tis.
iš visų organizacijų. Tokio Nesenai konsulas Sirutis 
organo sudarymui turėtų nutarė aplankyti Medellino 
įvykti bent keli esamų or- lietuvius ir su jais pasikal- 
ganizacijų pasitarimai, rei- bėti opiaisiais reikalais. O 
ketų aiškiai apibrėžti jo tų reikalų daug, todėl ne
tikslus, išdirbti vidaus sta- delliniečiai nudžiugo turėsią 
tutp projektą, kurį suintere- progos juos aptarti su ofi- 
suotos organizacijos turėtų cialiu Lietuvos atstovu. Su- 
apsvarstyti ir priimti sava manyta konsului pagerbti 

Tai surengti bendras vaišes.nariu susirinkimuose.

ir tokį biznį iš bažnyčios 
daryti, kaip kad anuomet 

Lietuvoj.
Be to toje

darė

Howard St., 
IkdK’cvillo, N. Y.

; Paieškau savo tetos Julės čeplins- paČioie snau-įpenės (Fedrakunaitės), kuri kilus 
- .. . : . , ‘‘ liš Žagarės, Šiaulių apskr. Jau 40dOje jie pasigiria, kad Ita- metų gyvena Ch i vagoje. Ieško

Alfonsas Dubauskas,
291 Columbia St.,lijoj, Ispanijoj, Prancūzijoj 

ir kitur katalikai, kunigų 
padedami, turi valdžią sa
vo rankose ir tuos kraštus 
valdo. Bet jie pamiršta pa
sakyti, kad tuose kraštuose

Cambridjre, Mass.
<7)

Aš, Emilia Kvedaraitė (po vyru 
Kalėda), iš Birklainių kaimo, paieš- 
r au Barboros Grinskiutės < po vyru 
pavardės nežinau), iš Girklainii) 
kaimo. Birža apskr. Atsiliepkit ad

daugiausia
tu.

vra ir komunis-

Miršta Lietuviai

butų nuoseklus, rimtas pa- Bet vietos kunigas Tarno- ; kėdainiški
siruošimas įsteigti tokį or- šiunas sausio 31 d. bažny-

resu:
Mrs. E. Kalėda. 

1614 So. 4!>th Avė., 
( iiero 50. 111.

(7)

Praeitų metų pabaigoje 
ir šių metų pradžioje Uru
gvajuje mirė nemažai lietu
vių. Jų tarpe ir 57 metų 
amžiaus šiaulietė Antanina 
Katalynienė; kilusi nuo; 
Lazdijų apie 50 metų am
žiaus Veronika Mockevičie
nė: tauragiškis J. Gedvilą; 
kilusi nuo Panevėžio 57 
metu amžiaus Ona Štabins-5KAxJKu

APSIVEDIMAI
Vcdvbu tiksiu noriu susirašyti su 

rimta mergina. Esu 30 metų, ra
maus budo, negirtuoklis. Atsakysiu 
į visus rimtus laiškus. Rašykit:

A, Room 9,
63 Niagara B..

Fort Erie, Ont.. Canada.
<7)

NEMOKAMAI

ganą, kuris musų kolonijoj čioje 
butų aukščiausias, turėtų šias,
teisę derinti visų lietuviškų skelbė.* kad lietuviai kata- 
organizacijų veiklą ir, rei- likai padarys nuodėmę, jei- 
kalui esant, mus atstovauti gu išdrįs dalyvauti konsulo 
ir kalbėti musų visų vardu, sutikime ir turės su juo pa- 
... O dabar klebonėlis, be sikaibėjimus, nes vietiniai 
niekur nieko, surinko kelis lietuviai katalikai nepripa- 
savo pakalikus ir iškepė žįstą Siručio teisėtu konsu- 
“tarybą.” lu.

Dėlto visa kolonija pasi- Po pamaldų įvykusiame 
piktino, o Lietuvių Savišal- susirinkime kai kas pritarė 
pos ir Kultūros Bendruome- kun. Tamošiūnui, bet dide- 
nė “Lituania pašoko tą lė dauguma tokį kunigo žy-Į 
klaidą atitaisyti. Praeitą gĮ laikė nesuderinamu su jo 
sekmadienį jos sušauktame pareigom ir žalingu lietu- 
organizacijų valdybų ir vybei.
spaudos atstovai pasitarime .. . x A ,
buvo išrinkti trys asmenys . Ziy?mt, toks ku-
—Dr. E. Draugelis, inž. Z. n,<?° el£reP15 tlkral >ra Pe,k’ 
Bačelis ir J. Januškis, ku
riems pavesta ieškoti būdų, 
kad aukščiausias musų ko
lonijos (o gal visos Brazdi- Ar tai taip derinama lie
jos lietuvių) organas butų tuvių pastangos kovoje už 
sudarytas legaliai, tvarkin- Lietuvos nepriklausomybės 
gai, be jokių pasikarščiavi- atgavimą? Ar tai nesuke- 
mų ir be apstatinėjimų. lia baimės, kas butų, jei to- 

Kun. P. Ragažinsko “ta- kie Tamošiūnai busimoj 
ryba” dar labiau sukaldė Lietuvoj šeimininkautų? 
musų koloniją. Net tos Tik vienu požiūriu kun. 
vargingos keturios organi- Tamošiūno išsišokimas gali 
zacijos pasidalino į du la- būti naudingas: jis davė 
gėrius. Kyla pavojus, kad progą geriau kunigą pažin- 
netrukus turėsime dvi ar ti ir tiems, kurie dar tebe
bus “tarybas,” o tada “ko- buvo akli.

nuo altoriaus per mi- 
prieš pamokslą, pa-

Pnmėyinkite visi tie kurie kenčia
te šiuos skausmus: REUMAT1ŠKUS, • ranki; ik kojų gėlimą bei 

46 rnpr ilTIRP1M4. neuralgija, nuo- 
VlVARGf, DIEGLIUS. Jeigu jus bran- Banevi-įeinate savo sveikatą, tai tuojau at

m pfu ian P‘“skite savo vardą,' pavardę ir ad-
ilieių c.mziau. jdU d raupe su šiuo skelbimu, ir ne-

nuolis Malinauskas ir kele- mokamai naujai pagerintos, . . . . . IDeksnio Galindos Mo<ties. Pavartas klt'U, KUl'lŲ kilmes ll'įtoję ją. po savaitės laiko, jeigu nesi- 
'ausite sveikesni, grąžinkite mums 
likusią. Bet mes žinome: tūkstan
čiams padėjo, palies ir jums. Užtik
riname nn«ekmes! (7-4)

DEKENS PRODUCTS

amžiaus 
čius: 15

Vaclovas

amžiaus neteko sužinoti. 
Daugiausia miršta nuo

vėžio ligos, kraujo spaudi
mo ir širdies smūgio ir pus
amžiai žmonės. Kiek anks-j 
čiau šitos ligos pakirsdavo j

P. O. Box 666 
Newark L N. J.

• tik vyrus, 
laiku jau 
moterų.

bet paskutiniu 
neaplenkia nė

M. Krasinskas.

SKAITYK (.YVĄ 
ANGLIAKASIŲ ISTORIJĄ

A.

tinas. Juk ir komunistai 
vertina musų diploma

tinius atstovus.

Ją parašė Frank Lavinskas 
ir A. J. Banišauskas. abu seni 
angliakasiai. Tai 500 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 pasiusk: 
Frank Lavinskas. 1111—46th 
St., Long Lland City L N. Y., 
ir gausi tą knygą. (13)

lonijos galvos” jau be di-’ 
delio vargo galės galvoti 
apie “Tarybų Sąjungą.”... j

KOLUMBIJA

Keistas Žodis nuo Altoriau*

Kietas Akmuo.

URUGVAJUS

Tekstilės Darbininkai 
Laimėjo

Apie 20,000 tekstilės dar-
Spaudoje retai terandi bininkų, kurie yra susijun-

REIKIA DARBININKO
Nedidelei farmai reikalingas vy

ras. kurs suprastų ūkio darbus ir 
mokėtų važiuoti mašina. Pageidau
ju. kad butų vieneuneris. Dėl ailv- 
cinimo susitarsim. Rašyti: (H).

P. Vitkauskas.
R. P. L Ros 96,
P.exford. N. Y.

IEŠKAU DARBO
Našlė, 60 metų. ieško darbo „ž 

šeimininke prie našlio. Sutinku va
žiuoti į famias. Rašydami pridėkit 
pašto ženklą. (19)

V. G.,
1149 T.erroyne St..

Los Angeles 26, Calif.

Šen. Joseph McCarthy 
vasario 18 d. apklausinėjo 
generolą Zivicker ir kitus 
kariškius dėl garbingo at- 

t leidimo iš tarnybos Dr. Ir- 
ving Peress, dentisto, kuris 
senatoriaus klausinėjamas 
apie jo priklausymą prie 
bolševikiškų organizacijų 
atsisakė atsakyti į klausi
mus pasiremdamas penk
tuoju konstitucijos pataisy
mu.

, Šen. McCarthy sako, kad 
generolas Zwicker pripaži
nęs, jog jam buvę žinomi 
daviniai apie Dr. Peress 
priklausymą prie neleistinų 

5 organizacijų. Generolas 
y’ |Zwicker betgi sako, kad se- 
-|iiatorius jo liūdijmą iškrai- 
l"ipė ir įdėjo jam Į burną to- 
e kių dalykų, kokių jis visai 

nesakė.
Pagal gen. Zwicker aiš

kinimą, senatorius jį užgau- 
sakęs, kad generolas 

gėdą uniformai,” 
esąs “ignorantas” ir “netin
ka būti karininku,” nors 
generolas atsakinėjo į klau
simus pagal jam duotus iš 
jo vyresnybės nurodymus 
ir pagal veikiančias taisyk
les. Senatorius generolą 
Zwicker ir dar kelis aukš
tus kariškius išvarė iš pa- 
komisijos posėdžio už tai, 
kad jis buvo nepatenkintas 
jų atsakymais Į klausimus.

Dėl kilusio skandalo ar
mijos sekretorius davė įsa
kymą kariškiams neiti liu
dyti į senatoriaus McCarthy 
pakomisiją negavus iš savo 
viršininkų įsakymo tą da
ryti, o kilusį nesusipratimą 
armijos sekretorius bando 
pats išaiškinti. Jis šį ant
radienį liudija šen. McCar
thy pakomisijoj, dalyvau
jant ir kitiems pakomisijos 
nariams. Iki šioliai visus 
tyrinėjimus šen. McCarthy 
veda vienas su samdytais 
bendradarbiais, o kiti pako
misijos nariai posėdžiuose 
nedalyvauja.

Senatoriaus McCarthy ir 
armijos vadovybės susikir
timas parodys, kiek įtakos 
į administraciją turi Wis- 
consin senatorius, kuris jau 
kuris laikas specializuojasi 
“bolševikų gaudymu” ir iš 
to gaudymo daro sau didelę 
reklamą, nors dar nė vienas 
bolševikas dėl McCarthy 
aiškinimų nėra pagautas ir
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P-Z 0 D
Lietuviškai-Angliškas ir>a’

Nauja laida. Kaina $14.U’- 
rr.atika. Sutaisė Dr. D. P~ 

gus siųsti kartu.
DR. D. PILKA, 546 E. Br<

SUSIVIENIJIMl
AMER1

KVIEČIA VISUS Į BENDF 
PRIKLAUSYTI Susivieniji™ 

susijungti su savo broli, 
tuvybės išlaikymo darbi 

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS 

suteikia įstojimo į SL? 
įstojantiems. Pasinauc

APDRAUDA Suisivienijinh 
parankiausia, pigiausia 
fraternalėmis naudomis,
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 W«t 30th Street, N«w York 1, N. Y.

.nuteistas,dpCAl
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LIETUVAI REMTI
DRAUGIJOS SEIMAS

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 7, Vasario 17, 1954

VISI EIKIME I 1 HENRIKO KAČINSKO
STUDENTŲ KONCERTĄ JUBILEJUS NEW YORKE

TikVienaTikra Adomo Duktė
Kodėi vedusios poros! Kai visos statinės jau hu- 

dažnai yra nelaimingos irįvo pavožtos, tada Viešpats 
skiriasi, negalėdamos sugy-.liepė eiti sunums prie savo 
venti? Vyrai kaltina mo-’statinių ir jas atvožti. At-; 
teris, o moterys vyrus. Vi-’vožė sūnus ir kiekvienas ra-į 
sokie mokslininkai, dakta-jdo gražiausią moteli, bet'

Jau minėta, kad šis sei
mas Įvyko vasario 7 d. So. 
Bostone. Iš pranešimų pa
aiškėjo, kad draugija Įkur
ta jau prieš 12 metų. Pra
džioje jos veikimas buvo 
labai gyvas, jau veikė 7 
skyriai įvairiuose Massa- 
ehusetts valstijos miestuo
se. Ypač veiklus buvo Bos-

Bostone ilgesnį laiką gy
venęs aktorius Henrikas

Vasario 27-28 dienomis 
Bostone Įvyksta studentų 
suvažiavimas, kuriame da-j Kačinskas New Yorke iškil 
lyvaus visos Naujosios Ang- mingai atšventė 30 metų

scenos darbo jubilėjų, su
vaidindamas pagrindinį 
vaidmenį A. I. Cronino 3 

dramoj “Jupiteris

rai, psichologai, sociologai 
ir dvasininkai bando aiš
kinti, kodėl poros nesutin
ka ir bando duoti įvairių 
patarimų, kaip palaikyti 
šeimoje meilę ir santaiką.
Aš nesiimsiu nagrinėti 
priežasčių, kodėl vyrai ne
sugyvena su žmonomis, bet 
papasakosiu seną padavi
mą, iš kurio ir taip bus aiš
ku, kodėl retas vyras yra
laimingas su savo žmona, no 
Padavimas skamba taip: 'm.

Adomas ir Ieva turėjo la, 
dvylika sunu ir tik viena rU

negalėjo atskirti, kuri 
tikroji Adomo duktė, 
visos buvo meiiio

g-iO*.
rr
ti.;

s
PĮ

ra

BrocKtoniškiai,

yra! 
nesi 

uaziurė- ’
Skaitykite!

lijos lietuviai studentai ir 
atstovai iš toliau.

Ta proga vasario 27 d.,
7 vai. vakaro studentai ren- veiksmų 
gia didžiulį meno vakarą ir.Juokiasi. 
šokius Municipal Building’

tono skyrius. Draugija net (So. Bostone) salėj. Pro-, ...
anksčiau už Balfą pasiuntė gramo j dalyvaus: poetas B.1 dideliu asisekiA. ! ‘tėjo s i tu pasise i 

- mu, ir gausiai susirinkusi 
publika turėjo progos pasi
gerėti nepaprastu H. Ka-

Vasario 21 d., 3 vai. po 
pietų. Winthrop mokyklos 
salėj, 478 No. Main Street, 
minėsime Lietuvos nepri
klausomybės šventę. Kal
bės prof. B. Vitkus, meni
nę dalį išpildys solistė S. 
Laugelienė. aktorė A. Gus-

dukterį. Kai visi suaugo, 
negalėjo pasidalyti tos vie
nos moters, ir brolių tarpe 
pradėjo kilti nesutikimai ir 
vaidai. Adomas vieną kar
tą sutiko Viešpatį ir tarė 
jam: “Dieve, Tu man 
dvyliką sūnų. o tik vieną 
dukterį’ Kol visi buvo ma
ži, gyveno santaikoj, bet 
dabar visi suaugo ir kiek
vienas nori sukurti sau at
skirą gyvenimą. Bet nega
li pasidalyti vienos moters, 
pradėjo tarp savęs pyktis 
ir peštis.“

Dievas, girdėdamas Ado
mo skundus, tarė: “Eik na
mo ir liepk kiekvienam sū
nui pasidaryti po statinę 

įsos bus pa-i V k • i z* Iz n i X net t . K. -a i
stati- 
gale, 

kad jau

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

Jaunimas kimba į moks
lą. Aukštosiose mokyklose 
mokosi apie 30 studentų.

Kodėl lietuviai bėga iš 
Australijos?

Dėl daugelio priežasčių, 
bet viena svarbiausių bene 
bus, kad ten naujas ateivis 
yra laikomas lyg antros rū
šies žmogus, net ir tada, ka
da jis gauna pilietybę. Pav., 
ateivis, baigęs čia teisės 
mokslus, negali stoti ginti 
bylų teismuose, jis tegali 
tik paruošti: jis gali būti 
mokytojas, bet ne mokyk
los vedėjas, ir tt. Yra mies
tuose rajonų, kuriuose atei
vis negali nuosavybės įsi
gyti. Pav., aš pats buvau 
radęs butą puritonų gyve
namame rajone, bet kai 
šeimininkas sužinojo mane 
esant kataliką, jo neišnuo
mavo. Ir biznieris ateivis 
senųjų australų yra vengia
mas, todėl ir jie tegali vers
tis tik ateivių gyvenamuose 
rajonuose.

Kokie tamstos dabarti
niai planai?

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

t k s s X ~ 3 S S S x

New Yorko dramos stu- 
rengti du spektakliaiijr ¥ auc . .

tremtiniams į Europą didelį Brazdžionis, rašytojai 
kiekį maisto ir drabužių Gustaitis ir S. Santvaras. Iš 
siuntinių. 1946 metais Bos- Ne\v Yorko atvyksta dra- 
tono skyrius buvo surinkęs'mos aktorius H. Kačinskas. ... 
ir paruošęs siųsti į Lietuvą Pirmą kartą Bostone pasi- 1 J &
18.000 svarų drabužių. Jis',rodys Putnamo studenčių Į vaidinimą buvo suva- 
norėjo. kad draugijos atsto- oktetas ir šokių grupė. Įžiavę daug kultūrininkų net 

Dalyvaus ir Naujosios iš Bostono, Worcesterio, 
Anglijos konservatorijos Waterburio ir kitų vietovių.
pučiamųjų dūdų kvintetas,! ---------------------------
kuriame groja Vytautas
Strolia. Miguel Besosa
(fleitas), Harold Themmen 
(klarnetas), Janete Card- 
\vell (valtorna) ir VVilliam 
Gassney (obojus). į

Po meno programos toj 
pačioj salėj bus šokiai, gro-Į 
jant lietuvių orkestrui Palaikomi 
“Tango“ iš Worcesterio.

vas galėtų vietoje prižiūrėti 
tų drabužių paskirstymą ir 
todėl kreipėsi į Tarybų Są
jungos atstovybę prašyda
mas leisti draugijos' atsto
vui važiuoti į Lietuvą. Dai-

taitienė ir muziko Gaidelio Į nininkė Barbara Darlys bu- 
vadovaujamas Boston Lie-Jvo sutikusi važiuoti. Ais- 
tuviu Vylu Choras. Dalv- ku. atstovybė leidimo neda-

Kaip Gyvena Australijos 
Lietuviai

Te). A V 2-4026

Dr. John Repahis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham's Corner 

DORCHESTER, MASS.

vė, bet tvirtino, kad drabu
žiai bus išdalinti. Drabu
žiai buvo pasiųsti, bet kur 
jie pateko, iki šiol niekas 
nežino.

Vėliau Bostono skyrius 
užmigo, bet Worcesterio 

KijPublikos buvo pakankamai, skyrius ir iki šiol gerai dir- 
heibuvo keli atstovai iš siuvė- ba. Apie
ne!ju unijos vadovybės, K.
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vaukime visi

Sandariečių Pokylis

Sandaros 
nis pokylis.
14 d.,

7 kuopos meti- 
ruoštas vasario 

buvo nuotaikingas.

ia
rė
re<
sk
ni
ka
jo-‘

Jurgeliur.as net iš Brockto-i

Apie
syta.

Seimas

tai jau buvo ra-

priėmė valdybos
no vvko. Be Sandaros apyskaitą, gyvai svarstė bu-
zymesnių žmonių, mačiau 
ir Michelsonus. ir Stiisoną, 
ir prof. Končių ir kt.

Buvo kalbų. Ivaškienės 
šokėjai ir čia dalyvavo. Tai

tyljjau trečioj vietoj jie šoko tą 
ne|dieną.
ių Pokvliui vadovavo inž. A.

dalytos, tegu sustato 
nes vienoj eilėj sodo 
o tu pasakyk man, 
pasirtiošėt.”

Kai sūnus padarė stati
nes, Adomas pranešė Vieš
pačiui ir šis, atėjęs į sodą, 
tarė: “Atsistokite kiekvie
nas prie savo bačkos.“ Kai 
sūnus išsirikiavę sustojo 
prie bačkų, jis liepė nusi
sukti jiems į priešingą pu
sę ir nežiūrėti. Tada vieš
pats po pirma statine pavo- 
žė Adomo dukterį, o po ki
tomis statinėmis kišo. kas 
po ranka pakliuvo. Ėjo 
šalį lakštingala—kapt ją už 
sprando ir po bačka. Ėjo 
pro šalį lapė, ir ta po bač
ka. Šliaužė netoli gyvatė 
ir ta po bačka. Lėkė pro 
šalį lakštinga—kapt ją už

nu
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M. Michelsonienė
Išvyko Florida

M. Michelsonienė su duk
terimi ir žentu Dr. C. E. 
Windus išvyko į Floridą. 
Gero poilsio!

ATSTOVAUJA
AUTOMOBILIUS

ka
ap
me

Mercury ir kitų firmų 
naujus ir naudotus automo
bilius atstovauja Jonas 
Adomonis.

Parduoda su didelėmis 
nuolaidomis.

Oakley Motor Ct., 70 Tai-j Arlauskas, 
sinr}x)t Avė.. Dorchester, Mass.,i Krasinskas 
KkGE 6-4323. atidaryta iki 9 j lis.

uodegos ir po bačka. Bėgojbai 
katė—ir ta po bačka. Ir I 
taip vožė iki galo. Pavožė'pas 
vištą. avi. antį ir kitus su- suj 
tvėrimus. taikų

nei vai- vakaro. 
Pal8-7021.

Namu tel. SOI

dus veiklai pagyvinti, pa
skyrė ALT $300 ir vargo 
mokykloms $100, pasveiki
no Vliką. Amerikos Lietu
viu Tarvba ir Lietuvos at- £ — *
stovą žadeikį. Valdybai 
pavesta paruošti įstatų pa
keitimą pritaikius juos pa
kitėjusioms sąlygoms. Ki
tą seimą nutarta šaukti 
YVoreesteryje. Į valdybą 
išrinkti: pirm. J. Šalaviejus, 
vicepirm. V. Anesta ir J. 
Tuinila. sekr. P. Aukštuo
lis. fin. sekr. J. Palubeckas, 
ižd. J. Dvareckas, iždo glo
bėjais Andrulionis, J. Ta
raila ir J. Valiūnas, koresp. 
J. Krasinskas.

Revizijos komisija: A. 
Chaplikas, M. žemaitaitis 
ir O. Tarailienė.

Seimą žodžiu sveikino 
“Sandaros“ redaktorius M. 
Vaidyla ir “Keleivio” atsto
vas J. Sonda.

Seimui pirmininkavo J.
sekretoriavo J. 
ir P. Aukštuo- 

Ž-tis.

(Atkelta iš 5 pusi.)
• malus. Kitur bene bus blo
giau.

Su Pabaltijo tautomis
artimi ryšiai, vra 

bendri komitetai, bendrai
Šių dienų lietuvių studen-’.mjn'lftos hipelio baisiosios

tija siekia mokslo sunkio-'.Hienos. Lieturių atstotai
mis sąlygomis. Tas jų pa- <Wvauja ir platesniame 
stangas visa visuomenė tu-’ (lev>;mų pavergtųjų tautų 
retų paremti. Ji tą gaii,komitete.
pradaryti atsilankydama į šį j O kaip vvksta lietuviams 
jų parengimą, įdomų kon-, jsįkurti?
certa. —A. B.

_______________ i Vieniems pavyko geriau,
• kitiems blogiau. Kol buvo

Paskaita Apie J suvaržyti įvažiuojant pasi-
Australijos Lietuvius p ašytu sutartimi, kiekvienas

turėjo dirbti toki dalba, 
Tai 
dar-

Vieša

Kaip ir visų kitų—susi
rasti darbo. Jo ieškau, bet 
kol kas tik pažada, bet ne
duoda.

Vasario 21 d. esu prašy
tas padaryti viešą praneši
mą apie Australiją ir ten 
gyvenančius lietuvius. Kam 
bus įdomu, tas galės dau
giau išgirsti, negu čia pa
sakiau.

Palinkėjęs p. I. Vaičai
čiui greičiau čia Įsikurti, at
sisveikinau su juo.

Ž-tis.

> » *•*•*»».
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broaduay 
Sauth Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Lankėsi Svečiai

"Vasario 21 d., 3 vai. po koks jam buvo skirtas, 
nietų. buvęs Australijos, buvo sunkesni fiziniai
Lietuvių Bendruomenės pir-jbai, kuriems australų darbi- 
mininkas Justas \ aičaitis, ninku truko. Vėliau kiek-—i,_atv yr\ę>. įamvjnesenai via 
viešą paskaitą. Vaičaitis 
yra apvažiavęs beveik vi
sas didesnes Australijos lie
tuvių kolonijas ir gerai pa
žįsta lietuvių gyvenimo są
lygas. Kartu, jis turi daug 
asmeninių žinių apie pavie
niai šeimas.

Paskaita įvyks Lietuvių 
Tautinės Sąjungos namuo
se. 484 Fourth St., So. Bos
tone.

LIETUVOS BYLA
KELIAMA SENATE

Massachusetts valstijos 
seimas nutarė prašyti Ame
rikos senatą ištirti Lietuvos 
pagrobimą. Tos valstijos 

ŽIAURUS PLĖŠIKAI PijMontrealio, Kanadoje, suĮabu senatoriai. Leverett
dukrele Elzike. Ji atsilan- Saltonstall (rep.) ir John 
kė kartu su pp. Paulauskais Kennedy (dem.), įnešė 
iš Lotvellio. Ten ji atvyko bendrą rezoliuciją, kurioje

Praeitą penktadienį mu- 
įstaigoje lankėsi ponia 

Kiniauskienė iš!-“Marian

Susirgo Šilkinis

Seniausias Cambridge 
kirpėjas Leo Šilkinis susir-i 
' o ir paguldytas Cambridge 
City ligoninėj operacijai. 
Linkiu draugui Leo greitai 
pasveikti. —A. D.

pas savo senus prietelius L. 
Paulauskus pasisvečiuoti 
savaitę laiko. Viešnia yra 
augusi senoje Kanados lie
tuvių kolonijoje Sidney 
Minės, kur kadaise didelis

įburvs lietuviu dirbo anglių 
kasyklose. Viešnia pasako
jo, kad dabar Sidney Minės 
lietuviška kolonija yra su
mažėjusi iki 4 šeimų, o dau
gumas lietuvių ten arba iš
mirė arba išsikėlė į kitus 
Kanados miestus.

Linksma Komedija

Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūris, iki šiol su pasise 
kimu čia suvaidinęs “Atža
lyną"’ ir “Indranus,” kovo 

3 vai. popiet, So. Bos- 
High School salėje

21 d 
tono

prašo Amerikos senatą iš 
tirti, kokiu budu Tarybų 
Sąjunga apgavo ir pagrobė 
laisvą Lietuvos respubliką. 
Rezoliucija perduota už
sienių reikalų komisijai.

Atsiminkite patys ir vi
siems savo draugams pri
minkite, kad LSS 60 kuo
pos vakarienė bus kovo 21 
d. Lietuvių Klubo svetai
nėje.
>_______________________

Remkit biznierių*, 
skelbiasi “Keleivyje.“

kuro

Birutės draugovės skau
tės vasario 13 d. pakrikštijo 
jų pačių pasiutą vėliavą. 
Krikšto tėvais buvo J. Tui
nila ir I. Jurėnaitė. Ta 
proga Tuinila įteikė $106 
auką. Apie vasario 16 d 
papasakojo poetas F. Kirša

nkų 
vienas
daibų. Daug kam ir pavy
ko tokius gauti. Vidutinis 
savaitinis uždarbis yra apie 
12 svarų, bet šiandien via 
uždirbančių per savaitę ir 
20 svarų.

Lengviausia įsikurti inži
nieriams, bet ir jiems nevi- 
siems iki šiol pavyko išsi
mušti į geras vietas. Gy
dytojai savo profesijos dar
bą tegauna dirbti tik Nau
jojoj Gvinėjoj, bet ten la
bai blogas klimatas.

1952 metais buvo jaučia 
mas ūkinis atoslūgis, darbai 
buvo labai sumažėję ir 
daug lietuvių buvo netekę 
darbo. Jei kas turėjo kiek 
susitaupęs, tai dar šiaip

icmvoJu

LIETUVOS AIDŲ RADK 
PROGRAMA

Sekmadieniais aus I2;30 Do 
1:00 valandos popiet iš stotie.' 
\VBET, 1460 klc. Vedėjas: Pc 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu> 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St., Dorchestei 

Tel. ( O 5-5564

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. SO 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
\'artoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

RADIO PROGRAMA
VALANDOS: nuo 2-4. nuo

534 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

i -S

stato Petro Vaičiūno 4 veik- taip, bet turintiems dides
nes šeimas tas nebuvo leng-smų komediją “Tuščios Pa

stangos.“
Be visos eilės vietinių 

sambūrio vaidintojų, šioje 
linksmoje komedijoje pa
grindini vaidmenį atlieka 
žymusis musų dramos akto
rius Henrikas Kačinskas.

"Veikalą režisuoja ir jame 
taip pat vaidina aktorė 
Aleksandra Gustaitienė.

B. Brazdžionis Gavo
Literatūros Premiją

Poetas Bernardas Braz 
džionis, gyvenantis Bosto
ne. gavo Rašytojų Draugi
jos skirtą 1953 metų lite
ratūros premiją už pernai 
išleistą eilėraščių knygą— 
“Didžioji Kryžkelė.“ Ją 
išleido “Terros“ leidykla.

rymy ir imu-m m vrMo<i*iiKR( \i inr
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va padalyti, todėl tokių pa
dėtis buvo sunki. Teisybė, 
mokama nedarbo pašalpa, 
bet ji yra tokia maža, kad 
jos nepakanka net buto 
nuomai sumokėti.

Kadangi butų labai trūk
sta, tai visi stengiasi susi- 
lipdyti kad ir mažą namelį. 
Dažnai nusipirktame skly
pe miesto pakraštėj pasi
stato savo jėgomis garažą, 
ir jame apsigyvena, kol pa
jėgia pasistatyti namelį. 
Kadangi čia šiltas oras, tai 
gali gyventi ir “popierinia
me“ name.

Paskutiniuoju metu ūki
nė padėtis gerėja, darbų 
daugėja. Kaip žinoma, 
Australijoj surasti urani- 
jaus klodai, aliejaus vers
mės. Čia reikalingia daug 
darbo jėgos. Sakysim, Į 
uranijaus kasyklas naujieji 
ateiviai noriai priimami, 
gal dėl to, kad tenka dirbti 
netoli ekvatoriaus, europie
čiui labai nepalankiame 
klimate. Bet čia ir uždar
biai daug didesni.

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Te!. SO 8-0489. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Parsiduoda Lunch-Delicatessen
Parduodu “Lunch-Delicates

sen” krautuvę, kuri randasi 
judrioje vietoje—penkių gat
vių kampe. Pelnas geras. Ide
ališka vieta porai. Kreiptis: 

Benny’s Lunch.
350 Washington Street, 

Dorchester. Mass.

PARDUODAMA
Mėsos, vaisių ir daržovių krautuvė 
Cambridare. Gera rietą, daug pre
kių. išdirbtas biznis. Darbo dėl dvie
jų žmonių. Kaina $2.500. Rendos 
$29.00 per mėnesi. Kreiptis: (10)

.574 C ambridge Street, 
Cambridge, Mass.

Tel. ELliot 4-3783.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per melus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visai? insurance reikalais 
kreiptis į:

RRONIS KONTRIM 
598 East Rroadway 
Sotilh Boston. Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO S-248?

>00600000000000000000090900
Tel. SO 8-280.5

DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9

Seredomis:
Nuo 9

vakaroryto iki

ryto iki 12 dieną

447 Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON. MASS. 

Tel. SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios. Gyvename 
čia jau 20 metų.

VAISTAS “AZIVA“
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

auo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.




