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Valstybės Sekretorius Aiškina 
Berlyno Tarimus

John Foster Dulles Daro Pranešimą Prezidentui, Kon
gresui ir Šį Trečiadienį Kalba Visai Tautai; Kon

grese Abejojama ar įsileidimas Kinų Bolševikų
į Ženevos Konferenciją Nereiškia Jų Pri

pažinimo

Va 1 s t y b e s sekretorius'Senatas / atvirtino 
John Foster Dulles išduoda
raportą apie Berlyno kon- < (įskįjrimą
ferenciją prezidentui ir 
tuoj pat darys pranešimą 
senato ir atstovų rumu už 
sieniu

Senatas 45 balsais prieš
?42 patvirtino prezidento u atsiuvu luinu uz.-j 1 . 1

reikalų komisijoms! Pykoto nau» darbo san-
apie tą pačią konferenciją. 
Ši trečiadienį, 10 vai. vaka

tykių komisijos 
narį Albert C.

(NLRB)
Beeson’ą,

ro valstybės sekretorius peviP1^. griežtai pasisakė 
radio ir televiziją aiškins darbininkų unijos ir veik 

visi demokratai senate.visai tautai Berlyno konfe
rencijos tarimus. Jis atsa
kys ir savo kritikams. 

Berlyne

A. C. Beeson buvo per 
eilę metų Food Machinery 

Vokietijos ir and Chemical korporacijos 
Austrijos reikalais nieko San Jose mieste, Kaliforni- 
nesutarta. Bet ten buvo joj, tarnautojas ir ten jis 
susitarta, kad balandžio 26 j tvarkė santykius su darbi- 
d. susirinks didžiųjų valsty- ninkais. Dėlto unijos sakė, 
bių konferencija Ženevoje, j kad jis yra ne bešališkas 
Šveicarijoj, dalyvaujant ki- tarpininkas tarp darbdavių 
nų bolševikams, abiejų Ko- ir darbininkų, bet darbda-

MASS. GUBERNATORIUS PASIRAŠO LIETUVOS DIENOS PROKLAMACIJĄ

Gubernatorius Christian A. Herter pasirašo Lietuvos Nepriklausomybės Dienos pro
klamaciją. Šalia jo sėdi ALT Bostono skyriaus pirmininką- adv. John J. Grigalius 
(kairėj) ir So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijes pirmininkas adv. Anthony J. Young 
(Jankauskas).

rėjų atstovams 
čioms dalyvauti

ir nGnn- 
kitoms ša-

vių atstovas, 
balsavo prieš

Demokratai 
Beeson todėl,

Atsirado Dar 'Prezidentas Atleido iki o Atslūgimas

lims, kurios kariavo Korė- kad jie abejojo, ar jis galu- 
joj. Toji konferencija bari- tinai yra nutraukęs santy-
dys surašyti taikos sutarti 
Korėjos kanai baigti ir pas
kui bandys surasti taikų 
sprendimą Indokinijos ka
rui.

Kai kurie kongreso vadai 
baukštosi, kad įsileidimas 
kinų bolševikų į Ženevos 
konferenciją yra pirmas 
žingsnis i bolševikų režimo 
pripažinimą Kinijoj.

Maskvos “Pravda” giria
si, kad Berlyno konferenci- 
ja buvo Maskvos laimėji
mas, nes Amerika turėjusi 
sutikti Įsileisti į didžiųjų 
valstybių konferenciją kinų 
bolševikų režimo atstovus.

Dėl Ženevos konferenci
jos pasisekimo niekas netu
ri didelės vilties. Tik juok
dariai sako, kad jeigu kon
ferencija Vokietijos ir Aus
trijos klausimams spręsti 
pagimdė kitą konferenciją 
Tolimųjų Rytų klausimams 
spręsti, tai Tolimųjų Rytų 
konferencija gal prisidės 
prie Vokietijos ir Austrijos 
klausimų sprendimo.

kius su savo 
doviu.

buvusiu darb-

SOVIETŲ IMPORTAS
FAKTŲ ŠVIESOJE

Amerikos žinovai sako, 
kari Sovietų Rusijos prekių 
importas pereitais metais 
visai nebuvo toks didelis, 
kaip bolševikai garsinosi. 
Jie, tiesa, Įvežė daugiau vi
sokių vartojamų prekių, bet 
palyginus su Rusijos žmo
nių skurdu importas buvo 
visai nežymus. Pavyzdžiui, 
rusai Įsivežė sviesto už 40,-

_ 000,000 doleriu, lašinių uš 
$2,000,000, sūrio už $28, 
000,000, lemonų ir kitų cit
rinių vaisių už $7.000,000.

2.200 Subversųvių
Sutirpo į Mažmožį

Senai garsinamas skai
čius, kad prie naujosios vy
riausybės 2,200 neištikimu 
tarnautojų buvę atleista iš 
tarnybos, dabar pasirodo 
labai išpustas reikalas. Iš
2.200 atleistų tarnautojų, 
pradėjus aiškinti, kiek jų 
atleista dėl nelojalumo, pa
sirodo, kad Įtartų nelojalu
me galėjo būti tiktai nuo 
1 iki 2 nuošimčių. Daugu
ma atleista dėl kitokių sau
gumo sumetimų (dėl gėri
mo, dėl netikusios moralės 
ir pan.).

Ateinančio rudeni rinki
muose “2,200 subversy ių 
vargu padės republikonam 
pagauti daug balsų.

PAGAUTAS

Elliot Forrest, Amerikos pi
lietis, eina į teismą Marce
lėje. Prancūzijoj, kur jis tei
siamas už varymą kontra
bandos amerikonišku tabaku 
Prancūzijoj.
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Armijos Vadovybė Susikirto 
Su Senatorių McCarthty

Armijos Sekretorius įsako Kariškiams Neiti Liudyti Mc- 
Carthy Komisijai; Senatorius Užgauliojęs Generolą 

Zwickerį; Armijos Sekretorius Pats Liudija Se
nato Pakomisijoj, Bet Neleis, kad McCar- 

thy Užgauliotų ir Niekintų Kariškiu*

Vienas Senas Šnipas Dr. Clarence Manion Yra “Gera Proga”
Felix

nierius,
A. Islerman, 
General

i
. ... I Prezidentas D. D. Eisen- įnzi-'r ______ ______ i rv; .i.UHIZIU1O plienu

Vežikų Unija Atmeta 
Sutarti su C. L 0.
Didžiausia Amerikos 

bo Federacijos unija 
kų, turinti 1,300,000 narių, 
atmetė Darbo Federacijos 
ir CIO unijų konvencijų pa- bolievlkiškų

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

l ikos Dar- leidimo iš tarnybos Dr. Ir- 
mja, veži- vjng peress> dentisto, kuris

tvirtintą susitarimą, kad

kuris
senatoriaus klausinėjamas 
apie jo priklausymą prie 

organizacijų
.. atsisakė atsakyti Į klausi- prie abiejų didžiųjų unijų mus pasiremdamas penk. 

centrų priklausančios um- tu()ju konstitucij„s 
jos nemedzios naujų narių mu

unijose. Tas susita-
buyo paliktas atski- generoias Zwicker pripaži- 
umjoms patvirtinti. nęg jog jam buvę žinomi 
vežikų (teamsteis) davjnįaį apje pr Peress 

susitarimą atmete ir priklausvmą prie neleistinų 
visas susitarimas grei- organizacijų. Generolas 

ciausiai atPuls- i Zvvicker betgi sako, kad se-
Abiejų didžiųjų unijų natorius jo liudijmą iškrai- 

jungose susitarimas negau-į ė įr įdėjo jam . 
dyti narių kitose unijose kju
buvo vertinamas, kaipo pir-

pataisy- 

Sen. McCarthy sako, kad

mas žingsnis Į abiejų di-

bumą to- 
dalykų, kokių jis visai 

nesakė.
Pagal gen. Zwicker aiš

Lr « VW»«\Q _
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kiųjų unijų centrų suvieni- §enatorius j| užgau.
jimą j vieną galingą unijų jįojęS> sakęs> kad generolas
centrą.!do iš

ame Dr. Clarence Manion, .___ . t-,___ tt_.-___  kalbėdamas apie dabar be
sireiškianti ūkišką atslūgi
mą ir didėjant nedarbą, sa

ike. jog ūkio persitvarky-

kompanijos tarnautojas,Dr CIarence Mani Pnmninkas B. Fairless,
pereita savaites gale v.e-.buvusį Notre Dame 
sa, ledijo kad Jis fotogra-l^ tefej mokvk,os vedė. 
fot-n tt-hifaVoi- Chambers •

,” kuriais Ją
favo VVhitakei 
“arbūzo popierių
pasiremiant Alger Hiss bu
vo nuteistas kalėti penkius_ 
metus už šnipinėjimą Rusi
jai.

W. Chambers savo paro
dymuose sakė, kad Alger 
Hisso jam duotus doku-

eĮ Dr. Manion vadovavo 
’i prezidento komisijai, kuri mas yra gera proga.

“Tai yra laikas didelės
tykius (federalinės vai.;P''«gos ' jnogos Amerikai
džios santykius su atskiru'Į«lodrtl; uk's ?al'
valstijų vyriausybėmis). jLklestetl n' be karo .r ta pro-
pakartotinai pasisakė už 5e įga mums ns.ems parodyti.

J kad privati įmone, be

tvarkė tarpvalstybinius san-

“daro gėdą uniformai,” 
esąs “ignorantas” ir 
ka būti karininku,” 
generolas atsakinėjo Į klau
simus pagal jam duotus iš 
jo vyresnybės nurodymus 
ir pagal veikiančias taisyk
les. Senatorius generolą 
Zvvicker 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 kilusi nesusipratimą 
armijos sekretorius bando 
pats išaiškinti. Jis ši ant
radieni 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 
i 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 
nuteistas.

“netin- 
norsIndokinija Gaus 

Didesnę Pagalbą
Harold H. Stassen, užsie

niams remti agentūros di
rektorius, lankėsi Indokini
joj. Ten jis su prancūzais 
ir su namitų vadais aptarė, 
kokią padidintą pagalbą 
Amerika gali duoti kovoje 
prieš bolševikus.

Kalbos apie siuntimą Į 
Indokiniją amerikiečių ka
reivių. arba siuntimas i In
dokiniją kariškos misijos 
vietiniams kareiviams ap
mokyti, šiuo tarpu atpuola. 
Prancūzai mano, kad jiems 
reikalinga tiktai materiali
nė pagalba, dėl kurios pa
siuntimo ir buvo tariamasi.

natoriaus Bricker pasiūlytą:“" i’"\au "i"”','’ ^..‘dide.'
les vyriausybes kišimosi, 

vienintelė ūkiškos svei-
netas tą pasiūlymą atmetė. hato> 401 rnu^-

mentus iš valstybės depar-į konstitucijos pataisymą, 
tamento Felix Islerman nu- hors prezidentas ir jo kabi-9la 
fotografavo
turėjo būti

ir fotografijo 
perduotos nišų Kad vyriausybėje nebūtų

šnipams, bet jis jas nutarė,nesusipratimų ir nesutari- 
pasilaikyti savo žinioje,! mų, dešiniųjų republikonų 
kad galėtų, reikalui esant, žmogus Dr. Manion buvo 
Įrodyti kas su juo kartu šni-;paprašytas apleisti

Šiuo metu plieno pramo
nė išnaudoja tik apie 70$< 
savo gamybinio pajėgumo.

v vna u
pinėjo Rusijos naudai. 'sybės tarnybą. Dešinieji 

F. A. Islermano parody- republikonai dėl to protes-
mai patvirtina W. Cham
bers parodymus. Pats Isler- 
man nebus traukiamas teis
mo atsakomybėn, nes jo 
prasižengimas jau yra isi- 
se nėjęs.

Iš Kur Pradėti
Taksus Mažinti

Senatorius Paul H. Doug- 
las iš Illinois siūlo, kad vy
riausybė pradėtų taksus 
mažinti atskiriems žmo
nėms ir kad butų sumažinti 
kai kurie akcyzų mokes
čiai. Toks taksų mažinimas 
padidintų žmonių perkamą
ją galią ir prekių pareikala
vimas padidėtų.

Vyriausybė irgi siūlo ma
žinti taksus, bet pirmon gal
von nori sumažinti mokes
čius biznio Įstaigoms ir dP 
videndų gavėjams, kad ka
pitalų savininkai butų suin
teresuoti investuoti naujus 
kapitalus i pramonę ir ga
mybą.

tuoja.

.'Senatorius Langer 
Sukėlė Skandalą

Geriau Kalėjimas, 
Kaip Kelionė Rusijon

šeši Michigan komparti
jos vadai pereitą savaitę 
buvo nuteisti kalėti iki pen
kių metų už prasižengimą 
pagal Smith aktą. Teisėjas
pasiūlė nuteistiems bolševi-jšamc 
kams, kad jis bėgyje 60ikinti 
dienų pakeis jiems skirtą 
bausmę, jei jie sutiks va
žiuoti i Rusiją.

Nė vienas iš nuteistųjų 
bolševikų nepareiškė noro 
važiuoti Į Rusiją ir visi sa
kė, kad jie eis Į aukštesnį 
teismą, o jeigu ir aukštes
nis teismas juos pasmerks, 
tai sėdės kalėjime, bet Į Ru
siją nevažiuos.

Bolševikai, kurie geriau 
nori sėdėti Amerikos kalė
jime, kaip gyventi Rusijos 
rojuje, yra šie: Saul Well- 
man, Nat Ganley, Mrs. Hel- 
en VVinter, Thomas D. Den- 
nis, Philip Schatz ir Will- 
iam Allan.

Senatas turi patvirtinti 
aukščiausio teismo pirmi
ninką, buvusi Kalifornijos 
gubernatorių Earl Warren, 
kuri prezidentas pernai pa
skyrė toms pareigoms. Pa
tvirtinimą svarstę senato 
teisių pakomisija. Tos pa- 
komisijos pirmininkas VVm. 
Langer iš No. Dakotos vie- 

po.-ėdyje pradėjo ai? 
prieš E. Warreną ko

kiti tai kaltintojų keliamus 
tarimas, kad jis buvęs susi
rišęs su raketieriais, leidęs 
žinomiems kriminalistams 
organizuoti savo lizdus Ka
lifornijoj, protegavęs ko
rupciją ir tt.

Senatorių tarpe tokių 
kaltinimų viešas svarstymas 
sukėlė audrą ir pagaliau 
klausima' nutarta svarstyti 
neviešame posėdyje. Dau
gybė senatorių ir Kaliforni
jos politinių veikėjų pa
reiškė protestą prieš tokių 
nešvankių kaltinimų kėlimą 
senate. Pakomisija nutarė
aukščiausio teismo pirmi
ninką siūlyti patvirtinti.

REZIDENTO ŽODIS

Prezidentas I). D. Eisenhow- 
er pasikalbėjime su spaudos 
atstovais griežtai paneigė 
gandus, kad Amerika sius sa
vo kareivius kautis i Indoki
nijos džungles.

Sovietų Gruzijoj, Stalino 
ir Berijos gimtinėj, Malen- 
1 ovo šalininkai padarė di
deli komunistų valymą ir 
3,000 “neištikimų” bolševi
kų buvo išmesta iš partijos 
ir iš Įvairių pareigų valsty
bės aparate. Valymai ten 

tęsiami.dar
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Po Berlyno Derybų
Keturių didžiųjų valstybių užsienių reikalų ministe- 

rių konferencija Berlyne pasibaigė pereitą ketvirtadieni, 
po trijų su puse savaičių posėdžių ir ginčų.

Konferencijos svarbiausias tikslas buvo išspręsti Vo
kietijos klausimą ir baigti rašyti taikos sutarti Austrijai. 
Nei vieno nei kito tų reikalų konferencija nepajėgė iš
spręsti ir išsiskirstė palikdama ir Vokietiją suskaldytą 
ir Austriją išvaduotą, bet keturių išvaduotojų okupuotą.

Berlyno pasitarimuose aiškiai pasirodė. Kad Sovietų 
Rusija jokiu budu nenori ištraukti savo kariuomenės iš 
Austrijos, nes kol ji laiko ten savo armiją, ji turi pateisi
nimo laikyti savo armiją Vengrijoj ir Rumunijoj ir tokiu 
iyudu ji gali tuos kraštus laikyti kietoje priežiūroje, kad 
jie nenueitų titiniu keliu i . . . Vakarus.

Berlynas taip pat parodė, kad Sovietų Rusija jokiu 
budu nenori leisti Vokietijai laisvai apsispręsti, ar ji, su
sivienijusi, nori eiti su Vakarais, ar būti neutrali, ar gal 
pasisukti veidu ir i Rytus. Rusija Vokietijos sujungimą 
apstato tokiomis sąlygomis, kad Vokietija būtinai turėtų 
pasidaryti arba rusišku satelitu, arba. geriausiu atveju, 
butų neutralizuota ii' paliktų žymioje bolševikų Įtakoje. 
Kadangi Vakarai, praradę ĮX-r savo neapdairumą daug 
gerų natūralinių sąjungininkų Europos Rytuose, nebe
gali prarasti Vokietijos, tai jie nesutiko su Rusijos sąly
gomis, o rusai, žinoma, nepriėmė Vakarų sąlygų, todėl 
Vokietijoj viskas palieka, kaip ir anksčiau buvo: kraštas 
lieka suskaldytas i dvi dalis, vakarinė Vokietija bendra
darbiauja su Vakarais, o rytinė Vokietija yra tik priedas 
prie Rusijos. Tokia padėtis ir toliau kels Europos vidu
ryje nerimo, ir “Įtempimas” bus neišvengiamas.

Pažymėtina, kad Vakarų valstybių ministeriai, per 
visas derybų dienas, visiškai neužsiminė Rusijos paverg 
tųjų kraštų laisvės reikalo. Nei Lenkijos, nei Vengrijos, 
Rumunijos, Čechoslovakijos, Baltijos kraštų, Albanijos 
Vakarų ministeriai visiškai neprisiminė; jie nesakė, kad 
ir toms tautoms reikia grąžinti laisvę, kad rusų armijos 
turi iš tų kraštų atsitraukti. Jei kada derybose ir gin
čuose pavergtieji kraštai buvo priminti, tai tik kaipo 
pavyzdys, ką rusai daro su silpnesnėmis tautomis, bet

INDOKINIJOS DUMBLE SKĘSTA TANKAS

Vaizdas iš karu Indokinijoj, kur prancūzu vienas tankas 
Įklimpo i ryžių lauko dumblą ir kareiviai turi nemažai 
vargo ji ištraukti iš dumblo ir toliau važiuoti.

[daug kartų pralenkia “se
nuosius” atominius ginklus, 
kurie sunaikino Hirošimą 
ir Nagasaki miestus. Tie 
“senieji,” 1945 metų darbo 

[ginklai, dabar jau skaitomi 
j nusenę ir “atsilikę” nuo 
i moderniškos technikos pa- 
Ižangos, jei tokią naikinimo 
.'jėgą iš viso galima vadinti 
pažanga.

Tokius moderniškus gink
lus turi Amerika, bet jų turi 
ar baigia gamintis ir Sovie
tų Rusija. Per eilę metų 
Amerika turėjo atominių 
ginklų monopoli, ir daug 
kas čia manė, kad rusai ne
pajėgs tokių baisių ginklų 
pasigaminti. Bet 1949 me
tais rusai jau turėjo atomi
nių ginklų, o praeitais metais 
rusai jau gaminosi ir van
denilio ginklų. Tie žmonės, 
kurie tikėjosi išlaikyti ato
minių ginklų monopoli

trėmė lietuvius iš ju tėvy-Amerikos rankose, pasirodė.* 
nės Į tolimus Rusijos kraš- trumpažiuriai neišmanėliai,’

Kiek Bedarbių? |liau mokės aukštas kainas?
Nesenai skaitėme, kad Taip kartais pasitaiko

bedarbių skaičius Ameriko-1. Bet sv,e#lG ka,nl-' ,')ala‘- 
je siekiąs 2,360,000. Bet'^'“25. “™esn‘a“e ly®?e
dabar prekybos departa-' .
mentas nenoriai praneša,!. .. „, , , , . . , • įsventai žadėjo palaikyti zeKad tikras bedarbių skai- . k . , , , < •hnzic nVin nrn/liiLtn Lruinui

politinę audrą. Vy
riausybė prieš rinkimus

, bnės ūkio produktu kainas cius sausio pradžioje buvo-( . j--
ne 2,360,000, bet virš trijųl90',' aukštumoje, žadėjo, 

, rp , ... 'o dabar staiga sviestas nu-mihonų! Toks SKirtumas 
gavosi iš kitokio apskaičia
vimo budo. Unijos sako,

ą . Vadi-
rinkiminiai pažadai
vekselis pasirašytas

^/Šakėmis vandenyje, visai be
[vertės. Farmeriams toks

, pažadų greitas užmiršimas
. , , . .. įbraukia prieš plauką ir ke-kad vra trejopos rusies me- ,. .J 1 ha nerimo dėl kitų panašiu

važiavo ant 75' -
naši,

bedarbiu skai- buvokad tikras 
čius yra daug didesnis 
siekia 4 milionų 

Senai jau yra

las: paprastas 
tas melas ir . .

melas, pik- 
statistika.

tos lobis’ ir ‘jie visi yra kanki
niai.’ Jei Smetona yra kanki
nys, tai ir kiekvienas pasitrau
kęs nuo bolševikų yra kanki
nys. Taigi kankinių privažia
vo i Ameriką apie 30,000. Kas 
tada belieka tiem, kurie liko 
Lietuvoje, kovojo, žuvo, kurie 
buvo ištremti ir ten kentėjo?

tus “ant poselenijos,” arba 
i Sibirą, o musų laikais bol
ševikai masiniai tremia 
žmone
darbų
tremti ir dažniausiai mir-lmų 
čiai pasmerkti žmonės yra į net

į savo
stovyklas.

rlo

perdaug pasitikį savo pra
našumu. Ką gali viena ša
lis, tą gali ir kita, smegenų 

prievartos'monopolis nėra duotas nė 
Tokie iš- vienai tautai. O dėl atomi-

pažadų likimo. Jei sviestas 
gerokai atpigtų, gal varto- 

Trys ar keturi milionai1 jimo padidėjimas išlygintų 
bedarbių yra didelis skai-J farmeriams žemesnes kai
čius. Tai reiškia, kad 10,-!nas. Bet jeigu tik tarpinin- 
000,000 žmonių krašte (su kai pasinaudos, tai ir vaito-

ginklų vienas 
pasakė, kad

žinovas
“atomasJeigu mes esam kankiniai, tai 

juos vadinti kankiniais butų jų‘tremtiniai, o pasitraukę nuo’yra imigrantas”: atominius 
įžeidimas, štai prie ko nuveda! priešo žmonės yra politiniai'ginklus čia žymia dalimi 

emigrantai. į padėjo pagaminti ateiviai
Dabar p. Alksninis, vie-’mokslininkai, dėl Įvairių 

nas iš politinių emigrantų, I priežasčių pasitraukę iš sa- 
Po paskutiniojo karo su-'papuošė tuos pačius pseu- vo gimtųjų kraštų, 

žinojome iš Lietuvos atvy- dotremtinius “kankinių

neapgalvotas žodžių piktąaudo- 
jirr.as ir jų Įprastosios reikšmės 
iškreipimas.”

šeimos nariais) jau nebega
li gyventi normalų gyveni
mą ir yra stumiami i vargo 
kelią. Tas vyksta turtin- 
giausiame pasaulio krašte, 
kur, rodos, nieko neturėtų 
trukti.

Gudrus ekonomistai be
darbių skaičiaus didėjimui 
sugalvoja labai gudrių var

kusius “tremtinius,
Kol Amerika turėjo ato-

tojai ir gamintojai paliks 
bežiopsą.

Į Juru Gelmes
Du prancūzai pereitą sa

vaitę nusileido i juros gel
mes 13,284 pėdas, arba be
veik pustrečios mylios. Jie 
leidosi Atlanto vandenyne, 
netoli nuo Dakar uosto va- 

Prancuzai
dų. Bet geriausią vardą . .
tam visam reikalui davė,kar'n^i Afrikoj.

Georgės Houotkurių i vardu ir galima sau jsivaiz- miniu ginklu monopoli, ji j vienas laikraštininkas. 'b5,^?U'e.,1', JS™!* 
- s ‘ E l?akė: je. kaimynas Wllm leidosi 1 Junl šelmes

vra re-!Pr°fe?oriaus Piccard sugal- 
cesija, o jeigu aš netenku v°tame prietaise, kuris yra 

didelis plieninis balionas iš 
dalies pripiltas gazolino.

Ameriką niekas netrėmė. dinti kankinius, kurie vaka-|nieko nedarė, kad įgy 
Tai buvo savotiškas “nusa- re siurbčioja “aibolę” ir dinus pasaulyje teising

. jei mano 
pasaulyje teisingą ir netenka darbo, taibčioja “aibolę

nes tremtiniais prie televizijos atsisėdę du- 
seno vadinami sauja gerų laiku. . . .

iš tėvy-Į Manome, kad musų nau-,
nes i svetimą kraštą. Dar jai atvykę tautiečiai paliks ginklų gamyboje.

vinimas,” 
mes nuo 
žmones, ištremtus

tų pavergtųjų tautų laisvės reikalo niekas nekėlė, lyg 
tarsi tokio tarptautinio klausimo iš viso nebūtų.

Tiesa, Berlyno konferencija ši tą nutarė. Joje buvo 
nutarta šaukti kitą konferenciją greitu laiku, kurioje bus ^aia 
“sprendžiami"’ Tolimųjų Rytų klausimai. Tokia Toli
mųjų Rytų konferencija susirinks Ženevoje, Šveicarijoje, 
balandžio 26 cL Ji spręs Korėjos taikos klausimą ir kal
bės apie taiką Indokinijoj.

Korėjos taika buvo sutarta spręsti Ženevoje todėl, 
kad Panmunjom kaimelio derybose nebuvo galima susi
kalbėti nei dėl konferencijos sušaukimo laiko, nei dėl 
jos dalyvių. Berlyne sutarta, kad konferencijoj daly
vaus visos keturios didžiosios valstybės ir šalia jų daly
vaus komunistinė Kinija, šiaurinė ii- pietinė Korėjos ir 
galės dalyvauti kitos suinteresuotos valstybės, kurios da
lyvavo Korėjos kare.

Kaip seksis didiesiems susitarti Ženevoje dėl Korė
jos sujungimo ir dėl taikos Indokinijoj galima spręsti iš 
Berlyno derybų “pasisekimo.” Jei nebuvo susikalbėta 
dėl “beveik visiškai” sutarto Austrijos reikalo, tai kaip 
galima bus susikalbėti dėl Korėjos suvienijimo, arba dėl 
Indokinijos krašto karo užbaigimo? Tad kokiems ga
lams tokia konferencija šaukiama?

Ji sutarta šaukti todėl, kad Vakarams truko ryžto 
Korėjos karą baigti pergale ir dabar trūksta ryžto Indo-.Kongresmenas, W. Sterlnų 
kinijos karą baigti pergale. Jei neturi noro pergalėti, tai Cole iš Nevv Yorko, kengre 
turi ieškoti kompromiso ir taikintis tokiomis sąlygomis,
kokias gali išsiderėti liežuviu. Korėja, po Ženevos de
rybų. be abejonės, paliks padalyta, kaip paliko Vokietija 
po Berlyno derybų, o Indokinijoj taika pareis nuo pran
cūzų sutikimo padarui iš to krašto naują Korėją, suskal
dyti ją pagal kokią nors “liniją” ir tuo budu laikinai pa
daryti paliaubas ilgai užsitęsusiose imtynėse.

Indokinijos klausimas dabar darosi gana aktualus.
Mes matome, kad Amerika yra pasiryžusi Indokinijos 
karą tęsti iki pergalės, bet Amerika tą karą nori tęsti 
prancūzų ir anamitų rankomis. Tuo tarpu Korėjoj, kur 
buvo progos karą laimėti, Amerika sutiko taikintis paliai 
38-ją paralelę, tuo duodama pavyzdį, kaip galima pigiau 
atsipirkti nuo nemalonios pareigos.

laikais, po 1831 ir (“kankinio" 
metų sukilimų, rusai'Alksniniu!.

titulą pačiam p.
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pastovią taiką. Dabar, ka
da Amerika turi neginčija- darbo, tada yra depresija
mą pirmenybę atominių Vyriausybė žada su dep sunkumas trau-

resija ar recesija kovoti, jei, 1Kanirnas unKumas irau 
kovo mėnesi pasirodytų, lkia balioną Į jurą, o kai ba- 
kad bedarbiu skaičius dar.lastas numetamas, gazoli- 
didėja. Kovas jau nebeto-Įnas kelia balioną i viršll‘
Ii, todėl greit pamatysime,
kokia ta kova bus.

J1 irg! 
nieko nedaro, kad pasauly
je butų įgyvendinta pastovi 

Į ir teisinga taika. Iš Berlv- 
jno plepalynės matėme, kad
j LOiIau piepejimu n i zi U n c mene.-

eiti ir visi tikisi, kad 
is liežuvių vizginimu gali- 

Amerikoje veikia labai kad vandenilio bombos'ma bus sulaukti taikos ir 
visiškai su-Jamybės šioje žemėje.

jmano
H

gneztas Įstatymas, kuris sprogimas ten
draudžia duoti atomines naikino vieną salelę. Bom-; Kada Rusija prisigamins 
paslaptis užsieniams. Tas ba išrausė salelėje vienos atominių ginklų ir vandeni- 
istatymas griežtai saugo mylios (skersai) didumo Jio “devices,” tada Ameri- 

aėjęs laikas ru- 
aulio taika, bet

buvo padalyta salelėje. j reikės dėti pastangas, kad
•Jeigu tokia bomba" kristųiaPsisau«oias nuo «ali.m.° 

ant miesto, ji, be abejonės, rusW puolimo naujausiais 
padarytų tokią pat skylę
žemėje. Vienos mylios dia-~
metro duobė sujauktų su j gaminsis įvairiausių aprigy- 
žemėmis ir ugnimi visą eilęimmo £inkkL kad piįesas iš 
miesto kvartalų, arba, kaipĮPa'A^ neuzpukų n nesu- savo 
kongresmonas Cole sako, įpaikintų Ameiikos pramo- 

nės ir susisiekimo centru.

ivritu uijv livre* lenvi'ai) umumu,

atominių paslapčių išlaiky- duobę, kurio? giluma siekė kai bus pra 
mą ir krašto viduje. Bet 175 pėdų. Tokia duobė .pintis pašau
nesenai vienas anglų moks
lininkas sakė, kad iš Ame
rikos laikraščių ir žurnalų, 
o ypač iš Amerikos kon- 
gresmonų pasisakymų suži
no labai daug ką apie Ame
rikos atominių tyrinėjimų 
pažangą

Šiomis dienomis vienas 
W. Sterling

rusų
ginklais. Amerikos žmonės 
mokės sunkius mokesčius,

Dabar tie patys prancū
zai jurininkai žada leistis i 
dar gilesnes jurų gelmes 

Po Berlyno Šnekų Pacifiko vandenyne, kur jie
Didieji ministeriai virš mano. Pasdekti net Lmylį 

trijų savaičių kalbėjo Bei- Selmes: P=*ts prof. Piccard 
lyne. Kalbėjo jie apie tai- T,e5eunal išnašiame prietai- 
ka, apie nusiginklavimą, huvo, "“"'''‘'S 1 JT 
apie Vokietijos suvieniji- S*1™? J9-1,68 I?edas-, .<» 
mą, apie Austrijos išlaisvi- ™«kinia. dabar 31 pralenkė, 
nima ir apie' panašius daly- ;Jur>l . tyrinėjimas,
kus.'bet iš tu kalbu tiek te- kal,P, ir kilimas į padanges, 
buvo naudos', kaip iš ožio a!skle,dzla Pnes, zraone5
-nei vilnos, nei pieno. v's n.auJa? ,musP zealei Pa’ 'slaptis ir kai nebebus kas 

Rusai už konferencijos 2emgje betyrinėti, noroms
ribų atvirai sako, kad jie nenoroms reikės keliauti• •*, • _ 1_X?vis

&
tokia

A p z v a l g a
KAS YRA KANKINIAI? (ten, rodos, bolševikų nu- 

Tulas ponas Vacį. Alks- kankintas.
ninis “Vienybėj” paskelbė, 
kad visi trys buvę Lietuvos 
prezidentai—A. Smetona, 
A. Stulginskas ir Dr. K. 
Grinius—esą kankiniai. Ko
dėl visi kankinai, to auto
rius nepaaiškina, jam už
tenka to, kad jie visi nu
kentėjo nuo bolševikų: du 
pasitraukdami Į užsienius, 
o vienas, A. Stulginskas, iš
vežtas į Sibiro stovyklą ir

nemano 
kariuomenę 

akiniu pozicijų” 
ir Austrijoj. Ir

atitraukti 
iš “prieš- 
Vokietijoj 
kodėl jie

mėnuli
tykių.

ieškoti naujų prie-

Socializuoti Atomai
Amerikoje buvo viena 

pramonės šaka visiškai so- 
cializuota. Tai atominės 
energijos gamyba ginklams 
ir taikos meto tikslams. Į 
atominės energijos tyrinėji
mus ir įvairių dirbtuvių sta
tybą vyriausybė sudėjo 
apie 14 bilionų dolerių vi
suomenės pinigų.

duobę butų galimas 
sudėti 140 musų “Capitol”! 
pastatų (kongreso rūmų),
arba 90 tokių pastatų, kaip . , . , . , . .
Chicagos ir viso pasaulio i' ier.'a\ kl^arV akį\ badyti 
didžiausias pastatas Mer-Jka( tuiėjai, znbi. auks, 
chandise Mart. iraS« • • • bet hus I,ervelu

Tada girdėsime dejavimų, turėtų ją atitraukti? Į 
sprandą jiems niekas ne
duoda, o pavogtų žemių 
bolševikai iš viso neturi pa
pročio grąžinti.

so jungtinės atominės ener
gijos komisijos pirminin- 

plačiau papasakojo 
naujausiąjį atomini 

ginklą—vandenilio -bombą. 
Bandymas su tokia bomba 
(ar “device”) buvo daro
mas 1952 metais lapkričio 
1 d. Enivvetook salelėse, 
Pacifiko vandenyne. Po 
to bandymo jokio viešo 
oranešimo nebuvo daroma, 
bet laikraščiai tada paskel
bė eilę laiškų iš jurininkų, 
kurie buvo tolokai nuo 
bombos sprogimo vietos lai
vuose ir tą įvykį stebėjo.

Dabar kongresmonas Cole 
papasakojo daugiau apie 
tą bandymą. Pagal jo pa
sakojimą, naujausias gink
las kelia šiurpą. W. C. 
Cole sako, kad einama prie 
to, jog viena vandenilio 

gabenama vieno 
galės nugabenti i 

priešo šalį tokią sprogsta
mąją jėgą, kokią sudarė vi
sos bombos, kartu paimtos, 
numestos per visą antrąjį 
karą ant Vokietijos ir Ja
ponijos’

Apie

kas,
apie

Jei A. Smetona, pasitrau
kęs nuo bolševikų, yra kan
kinys, tai tokiais kankiniais 
vra ir visi kiti pabėgę nuo 
bolševikų lietuviai ir “Dar
bininkas"’ teisingai pastebi, 
jog tokių kankinių čia pri
važiavo net 30,000. “Dar
bininkas” sako:
“. . . Autorius (p. Alksninis) 
laiko, kad visi trys Lietuvos 
prezidentai buvo ‘bendras tau-

bomba,
lėktuvo,

kad pražiopsojome 
Tada amerikiečiai

Bet tai nėra viskas. Jei 
tokia bomba nukristų ant 
miesto, tai jos sprogimo jė
ga ir karštis sunaikintų vis
ką trijų mylių atstume nuo 
sprogimo vietos. Kitaip 
pasakius, šešių mylių sker
sinio (diametro) ratas mie
ste butu visiškai sunaikin
tas. ‘

Bet ir tai nėra viskas.

progą.
galės

J. Strp.

BRAZILIJA 

Rengiasi Žemės Pirkti
Paulo lietuviai ren

giasi Paranos provincijoj 
netoli Cianorte pirkti že
mės ir ten kurti lietuvišką 
koloniją. Dabar ten nebran-

Sao

giai parduodami žemės 
Maždaug dešimtis mylių Į [sklypai ir numatoma, kad 
visus šonus nuo bombos
sprogimo vietos bomba pri
darytų dalinių nuostolių.
Bendrai paėmus, 300 ket
virtainių mylių plotas mie- auginti 
ste butų visiškai arba dali
nai sunaikintas. Tokių nuo
stolių pridarytų 1952 metų 
vandenilio bomba. Kokio 
stiprumo yra dabartinės 
vandenilio bombos, kon
gresmonas Cole sakėsi ne
galįs papasakoti saugumo 
sumetimais. Bet ir iš to, ką 
jis papasakojo, aišku, yra.

netrukus jų kaina pakils, 
nes pro tą vietą vedamas 
geležinkelis ir žemė esanti 
derlinga, tinkama kavai 

ir tt.

ANGLIJA

Minėjo Prof. Kaminsko 
Sukakti

Anglijos socialdemokra
tai Londone Lietuvių Na
muose prideramai paminė
jo prof. J. Kaminsko 75 
metų amžiaus sukaktį. Kal-

Eniwetook bandy- kad naujausieji vandenilio .bėjo inž. J. Vilčinskas, inž.I • 1 i • i • i * ii a rr i _mą kongresmonas sakė,'ginklai savo baisumu daug, R. Baublys, A. Zamžickas.

Dėl rusų “pozicijos nėra 
ko stebėtis, nes ir be Berly
no Šnekų aišku buvo, kad 
Stalino įpėdiniai nesitrauks 
iš savo priešakinių pozicijų. 
Bet ką manyti apie Vakarų 
protingus ministerius, kurie 
veik keturias savaites įtiki
nėjo Molotovą ir vis sakėsi 
nesuprantą, kad jie kalbą 
Į “kamenyj zad,” kuri jo
kie argumentai neveikia?

Sviestas Atpigs?
Žemės ūkio sekretorius 

E. T. Benson skelbia, kad 
sviesto kainos ateityje bus 
palaikomos kiek žemesnia
me lygyje. Užuot 90r? jos 

j bus palaikomos 75/< aukš 
tumoje, palyginus su “pa
ritetu.”

Nuo balandžio 1 d. svies
tas turėtų atpigti bent 8 
centus nuo svaro. Ar jis 
atpigs ar ne, musų šeimi
ninkės greit sužinos. Gal 
farmeriai mažiau už svies
tą gaus, o vartotojai ir to-

Dabar socializacija išeina 
iš mados ir atominės ener
gijos tyrinėjimo rezultatais 
siūloma leisti naudotis pri
vačioms įmonėms. Tokį pa
siūlymą prezidentas padarė 
kongresui ir laukiama, kad 
jis praeis. Pagal preziden
to siūlymą, privačios įmo
nės galėtų gauti leidimą ir 
visas joms reikalingas in
formacijas, kad išnaudojus 
atominę energiją elektros 
gamybai ir kitokiems rei
kalams.

Krašte, kur privati inicia
tyva ir privati įmonė kelia
mos į padanges, ta pati pri
vati įmonė visai nesisarma- 
tys sočiaiizuotos ūkio šakos 
pasiekimais naudotis ir iš 
jų pelnytis.

D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA.

JO NIEKAS NEBEIK Li Amerikos Lietuviu Gyvenimas
Kas Girdėt Chicagoj e

šalčio.” Žirniu, į išrikiuo-
. .kas ant bufeto Įvairiausių

j- i - • P1-0,gėrimu honkas ir tarp jų’kiekvienos didesnes įmones & x -i • - s.ipastebiu lietuviškai uzrasy-

Pasikeitė iškabos

Nepersenai lieveik 
ekviei

kabojo iškabos Help
Wanted.” Pastaruoju lai tą ant bonkos etiketę “Trys

'Devynios” — Lithuanianj
Bitters. Tokių pavyz-*

•din. butų galima priskaity-
.. Įti ir dautriau.Dar-’
jau-} Na. ir suprask žmogus—, 
jaulietuviai tvirtina, kad ge-. 
Ti-jriau biznis sekasi naąfcuJ

Ku jos visos pranyko ir vie- 
toje jų atsirado kitokios,! * 
darbininku nemėgian 
“No Help* Wanted.” 
bu sumažėjimas labai jau-} N 
čiamas Chicagoje ir 
yra nemaža bedarbių. Ti-iriau biznis sekasi pasislė 
kimasi, kad pavasariui išau-’pus po anglišku vardu. Do- 
šus padėtis pagerėsianti. įvydo ainiai tvirtina, kad 

jiems biznis geriau sekasiLietuviai, Bizniai ir 
Žydeliai

Ne vienas naujųjų atei-

prekę
i ubu!

tpviikus lietuvišku

ILietuvifk: Saldainiaivių, atvykę Į Chicagą, su 
gebėjo Įsikibti Į didesnius’ Negalima butų sakyti, 
biznius. Tai labai džiugus kad visi lietuviai biznieriai 
reiškinys. Iš jų tenka pa-,dangstytus! tik anglišku ap- 
minėti White Bear Brew- daru. štai naujasis ateivis 
ing Co., Furniture Cente’-,Įsenus saldainių gamybos!

PIENAS PAVADUOJA KAVĄ

Daug visokiu sumanymu dabar girdėti, kaip pavaduoti 
kavą. Vienas toks sumany mas buvo pasiūlytas kongres
mono Clifford Hope. žemės ūkio komisijos pirmininko. 
Jis siūlo gerti daugiau pieno su įvairiais kitais kavą pa
vaduojančiais gėrimais. Tuo tarpu kongresas dar svars
to. ka daryti dėl kavos brangumo.

Ine., Harmony Motor Sales, specialistas Įkūrė Bridgepor- 
Healthy Food Restaurant to lietuviu kolonijoje, 830 
ir daugelis kitų biznių ir,W. 33rd PI., saldainių dirb 
biznelių, kuriuo:
Veda naujieji ateitimi. i-uu- v umau?), ei . • •J ' {Skaitytojai

I
- sėkmingai.tuvę, kurioje dirba skanius V,.,... «4K . • • „ 
tuviai. Dau-šokoladinius Vilniaus, Kau-'b, . * . . 

geliui krenta i aki vaizdas, no, Palangos vardais sal-
kodėl naujieji ateiviai, ne- dainius. Tninoi traminu' 
abejotini lietuviai patriotai, 
savo biznius pavadino ang
liškais vardais. Vienur ir
kitur pasiteiravus, kodėl j kės. Netrukus i rinką iš-
nefcuvo galima bizni pava-i leidžia 
dinti lietuvišku vardu, gau do 
ta atsakymai, kad biznio 
pavadinimas nieko bendro 
neturi su lietuvyl>e. Antra, 
bizni pavadinus angliškai, 
i jį be lietuvių klientų už
suka dar koks airišis ar pa
liokas. Biznis lieka bizniu.

Tačiau 
kaip tokia 
čių Major

KAS SKAITO, RAM)

JAS DUONOS NEPRAŠO

pos organizatoriaus parei
gos pavesta eiti drg. B. Ke- 
blaitienei. Nutarėme pa
sveikinti "Naujienas” jų 40 
meių sukakties proga ir pa- 
aukot jų fondui $10. Taip 
pat paaukojome ALT $10 
ir Baliui sumokėjome nario!Lietuvių Piliečių

Kas Naujo Brooklyne

mokesčio $5
Kuopa susirūpino ir so

cialdemokratų literatūros 
fondu. Tam reikalui išrink
ta atskira komisija, kuri ko
vo 21 d. žada surengti va
karą. *

Mes apgailestaujame, kad 
drg. Yuzėnas dėl ligos kurį 
laiką negalės musų veiklo
je dalyvauti. Jo pasigen
dame ne tik mes, bet ir “Ži- 

i būrelio” draugija ir kt. 
1 Linkime jam greičiau pa- 
‘sveikti. —B. K.

SLA RINKIMAMS 
PRASIDEDANT

ADV. STEPONAS BRIEDIS

ALT skyriaus pirm. Stun
džia ragino aukoti ir per-

™ . . i t k • * • - i i skaitė rezoliucijas prezi-l aipg. gamina Laba, ats,prašau kad m; d Eisenhoweriui kon.
vaisinius, saltmetinius, du-tai tepasirodau Keleivio - -
dėlės ir kitokias Lietuvoje'skiltyse ir ligšiol daug svar-
pagarsėjusias saldainių pre- bių žinių iš Chicagos lietu- '

Aukas rinko: J. Zautra,' 
ir likerinius šokola-»“Keleivyje” neparašęs. At- Mrs. Jost, Mrs. M. Zautra, 

saldainius. Reikia pa-'eityje daugiau atsiras lais- M. Stakionis, Miss A. Stun-

gresmonams ir kt., kurios 
ienų balsu buvo priimtos. 1

žymėti, kad saldainių ga-Jvesnio laiko ir aš su žinio- dzia, A. Yukno, Miss A. 
mintojas p. Stasys Petraus- mis pasirodysiu dažniau.' černauskaitė ir J. A. Stun-
kas šioje srityje

nuostaou yra, 
didžiulė kitatau- 
narnų apyvokos 

dalykų krautuvė Bridgepor- 
to lietuvių kolonijoje savo 
prekių išpardavinėjimo me
tu puošnu skelbimą vitrino
je iškabino lietuviu kalba. 
Toje pat kolonijoje Haisted 
gatvėje kitataučio didelės 

priean-

yra dirbęs 
iauliuose- “Rūtoje,” Rygo- 

•p, Vilniuje, Vokietijoje ir 
čia Chicagoje Joys 
niu fabrikuose.

Linkėtina jam geriausios

daržovių krautuvės 
gyje prie išstatytų 
daržovių ir vaisių kitatau
tis tamsiaplaukis vyrukas 
vieną šeštadieni i praeivius 
garsiai šaukė: “Skanios 
braškės, gardžios žemuo
gės.” Negana to. Dovvdo 
ainiai išleido i rinką stikli
nėse raugintus agurkus ir 
kopūstus su užrašais: “Lie 
tuviškos išdirbvstės agur 
kai” ir “Lietuviškos gamy
bos kopūstai.” šiomis die
nomis išėjo i rinką ir krie
nai su lietuvišku etiketėje 
užrašu: “Valgyk ir norėk! 
Stiprus lietuviški dypukų 
krienai.”

Džiugu, kad jus remiate dzia. Viso labo surinkta
“Keleivi” prenumerata, o $74.16. 
aš ir žiniomis, kurias jus po minėjimo klubo sve- 

kantrybės perskai-.tainėj buvo vakarienė, ku- 
irioj dalyvavo per 100 as-

saldai- randate 
tyti.

Man už tai butų didžiau- menu. Ir čia cnoro Kvar- 
sias pelnas ir užmokesnis,'tetas sudainavo kelias dai
lei jus gerbiami skaitytojai nas. Kadangi vakarienei 
pakalbintumėte dar savo'daug maisto suaukojo vie- 
artimiausią bičiuli užsisa- tos biznieriai, svetainę klu- 
kyti “Keleivi. ’ “Keleivį” bas davė nemokamai, tai ir 
mes turime visi remti, nes parengimas dar duos kiek 

taip gyvenime šis .laikraštis niekam nepa-pelno.
Vienas senas įtaikau ja, nesibijo teisybės ( Vakarienę ruošiant dau- 

estaie agentas lietuvis,‘skelbti, reikiamus darbus gjausia dirbo Mrs. M. Zaut- 
uolus bažnyčios lankytojas, pagiria ir remia, o visas'ra, jai pagelbėjo Mrs. N. 
bepardavinėdamas namus blogybes kelia Į viršų ir tin- Į Pajarskas, taip pat Mrs. B. 

“nuavė kelnes”: karnai jas paplaka
neteko

Dievas
Velnias

G’;lėbyje-
širdyje

Taip sako sena ir išmin
tinga lietuvių patarlė. Pa
sirodo, kad
ii atsitinka.
real

ivanuų keliems 
pirkėjai pinigų ir 
negavo namų. Dabar teis
muose bylinėjasi ir turi 
daug bereikalingų rūpesčių, 
išlaidu ir vargo. Nuskriaus- - 
tuosius tikrai užjaučiame? 
het ką čia gali užuojauta 
reikšti prieš “Įšalusius” ne
sąžiningose rankose sunkiai 
uždirbtus pinigus. Agentas 
įkliuvęs Į spąstus, dabar sa
vo amatu jau nesiverčia.
Vietinė lietuviu spauda 
apie tai tvli, tačiau mums 
atrodo, kad tokie dalykai
turėtu būti keltini ir tautie-jvėjo dvi mažos mergaitės

J. Zanavykas.

LAWRENCE, MASS.

raziai Minėjome Vasario 
Šešioliktąją

Minėjimą rengė .ALT sky
rius ir Lietuvių Piliečių 
Klubas vasario 14 d 
svetainėj.

Trumpa kalba minėjimą 
pradėjo ir jam vadovavo 
klubo pirm. J. Urbonas. 
Scenoje su vėliavomis sto

čiai ateityje visokiuose pi-jtautiniais rūbais, kurių vie 
Prie progos užsukau i ta- niginiuose biznio 

verną išgerti burnelę “ant se apdairesni.

V/ORCE5TERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

Jei jums reikia vaistu, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininke. Vvtautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKĄ
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

Juškus, Mrs. T. Lisevičius, 
Mrs. Pieslak, Miss A. Čer- 
nauskaitė ir J. Pieslak.

reikaluo-ina vaizdavo Ameriką (Pat- 
ricia Ann Jost), antra Lie
tuvą (Nancy Pieslak).

M. Pauliukaičio vado
vaujamas lietuvių tautinės 
parapijos choras sugiedojo 
Amerikos ir Lietuvos him
nus ir sudainavo kelias liau
dies dainas. Kvartetas 
(broliai Volungai, Suslavi
čius ir Tataronis) taip pat 
sudainavo kelias dainas.

Pirmas kalbėjo kongres
monas Thomas J. Lane. Po 
jo kalbėjo senatorius Mi- 
chael A. Flanagan ir miesto 
majoras John J. Buckel.

Pagrindinis kalbėtojas bu
vo “Keleivio” kolektyvo na
rys S. Strazdas. Dar kal
bėjo adv. V. Stulgis, Dr. 
J. Urbonas, Dr. P. McKin- 
nis, kun. A. Bakunas, J. O. 
Gaidis, O.D., ir T/Sgt. J. 
Zurvell.

Socialdemokratų i “Darbui” ir “Naujienoms.”
Pokylis Pasisekė Į Šiuo kariu tenka tik pa-

Vasario S d. Brooklyne,JT!^ 
Klube,f

LSS 19 kuopa surengė me
dui pokyli. Į pokyli prisi
rinko pilna salė viešnių ir 
svečių. Valgius skaniai pa
gamino Gražienė su savo 
padėjėja, jom padėjo Ri- 
p.avičius, A. Žvingilas, V.
Kalvelis, J. Glaveskas, F.
Tiškevičius ir kiti. Alaus 
□arą aptarnavo senas musų 
draugas, atvykęs net iš Long 
island apie 50 mylių Radze
vičius. Valgius i stalus pa
tiekė Tiškevičiaus abi mar
čios ir K. Mačionienė.

Užkandus buvo pasakyta 
gražių kalbų, kurias pasa
kė: šaltis, Zaveckas, Peter- 
son, V. Gervickas, A. Kivi- 
tienė, adv. Michelsonas,
Bonkus, adv. S. Briedis ir 
visa eilė kitų viešnių bei 
svečių. Po kalbų kuopos'no rečitalis Įvyks Town 
sekretorius -A. J. Mačionis Hali, Nevv Yorke, šeštadie-

mo LSS 19 kuopos paren
gime

Socialdemokratas.

LSS 19 Kuopa Pradėjo 
“Darbo” Vajų

Musų kuopa jau pradėjo 
“Darbo” žurnalo prenume
ratorių ir Lietuvių Darbi
ninkų Draugijos narių vajų 
ir tiki laimėti pirmąją vietą.
LSS Literatūros 
Fondo Vajus

LSS Centro Komitetas iš
siuntinėjo kuopoms Fondo 
statutą ir kviečia telkti le

jpadėkojo viešnioms ir sve
čiams už atsilankymą Į šį 
pobūvi bei parėmimą so
cialdemokratu jų darbuose

sąs. K.

NEW YORK, N. Y.

V. Bacevičiaus Koncertas
Vytauto Bacevičiaus pia-

nj, kovo 13 d., 8:30 vai. 
vakaro.

Programoje Chopino, 
Liszto, čiurlionies, paties

'siekiant darbo žmonėms ge-!Bacevičiaus ir kitų kuriniai.

Adv. Briedis »ra musu pa
žangiosios visuomenes veikė
jas. .iis uoliai dalyvauja Su
sivienijime. Amerikos Lietu
viu Taryboj, Dariaus-Girėno 
paminki.) komitete ir kitose 
organizacijose. Jis pirir.uti 
nis iškėlė minti, kad JAV 
kongresas ištirtu Pabaltijo 
pagrobimą. “Vienybės” pra
vestas žy iriausių lietuviu 
kontestas pripažino advoka
tai Briedžiui antrą vietą. 
Būtinai išrinkim ji SLA iždo 
globėju.

Kuriuos Kandidatus Remti?

Koncertą rengia Columbia 
Artists Management.

MANCHESTER, CONN.

ungas
gyvenimas.o v

ALT skyriaus valdyba 
yra dėkinga visiems, kurie 
padėjo minėjimą surengti, 
ypač S. Strazdui, kuris at
vyko iš Bostono, pasakė 
gražią kalbą, nieko neėmė, 

klubo lnet kelionės išlaidų ne
reikalavo: klubui su jo pir
mininku J. Urbonu, J. Pe- 
čiulkai, kuris nemokamai 
paruošė skelbimus, vakarie
nės rengėjams, aukų rinkė
jams ir auktotojams. 

Nedarbas Mus Spaudžia
Nedarbas mus spaudžia. 

Jo galo nematyti, jis vis di
dėja.
Gandras Stundžių Namuose

John ir Matilda Stun
džiai vasario 14 d. susilau
kė trečio sunaus. Stundžia 
vadovauja ALT skyiriui, 
nuoširdžiai dirba SLA 41 
kuopos ir klubo valdybose.

M. Stakionis.

Iresnių gyvenimo sąlygų ir 
jypač vedant kovą už išlais- 
'vinimą musų senosios tėvy
nės Lietuvos ir joje Įgyven- 
,'inimo demokratijos, kur 
butų visiems vienodai tei- 

ir laisvas bei geras 
Jis kvietė vieš

nias ir svečius ir ateityje 
•remti socialdemokratų sie
li imus, o taip pat visuomet 
lankyti jų pobūvius bei ki
tus parengimus.

Pokyliui piimininkavo J. 
Glaveskas, taip pat Įterp
damas gražių savo žodžių. 
Po kalbų viešnios ir sve- 

jčiai užkandžiavo, gurkšno
jo aluti ir dainavo gražias 
lietuviškas dainas. Pasi
baigus vaišėms viršuje sa
lėje buvo pašokta, pasilink
sminta ir pasikalbėta su se
nai matytais pažįstamais 
bei pažįstamomis.

Už parengimo pasiseki
mą tenka dėkoti seniems 19 
kuopos vilkams J. Glaves-i 
kui, F. Tiškevičiui, kurie 

idaugiausia išolatino biletu, 
A. 
ir

kitiems, kurie prisidėjo, 
kad šis parengimas gerai 
pasisektų.

Iš šio parengimo galima 
spręsti, kad kuopa gerai 
gyvuoja ir dar gali ilgai

Kovo mėnesi prasideda 
SLA viršininkų rinkimai.
Pereitose nominacijose bu- 

jvo nominuoti tik kandida
tai, iš kurių dabar rinksime 
viršininkus. Taigi, už ku
riuos kandidatus dabar bal
suoti? ) . . . n..............T -j «. i j-j * io taip pat Rimavimui,I prezidentus kandidatuo- T. , ,. ’.- ‘ U , .. - -j * ZvinTilui, V. Kalvėnuija dabartinis prezidentas ‘ ’

Lietuvių Bendrovės 
Valdyba Veikia

Vasario 6 d. Įvykusiame 
posėdy nutarta: kovo 20 d., 
7:30 vai. surengti didelį 
“bingo.” Tuo rūpintis iš
rinkta komisija: Helen 
Brazauskas, Mary Chižius, 
Julė Birietta, A. Bujavicius 
ir A. Birietta.

Vasarą rengti gegužinę, 
o rudenį, spalio 2 ar 9 d., 
vakarienę. Paaukoti $10 
draugijai kovai su vaiku 
paralyžių, atnaujinti Bend
rovės organo “Keleivio” 
prenumeratą.
Bendrovės korespondentas

A. Birietta.

NEWARK, N. J.

DETROIT, MICH.

Iš Socialdemokratų Veiklos
Šiemet jau turėjome du 

susirinkimu. Išrinkome 
šiems metams valdybą be
veik iš tų pačių asmenų 
kaip ir pernai, tik sekreto
rių išrinktas drg. V. Siruta- 
vičius ir sergančio drg. F. 
lYuzėno vieton laikinai kuo-

adv. Kalinauskas ir buvęs 
prezidentas adv. Laukaitis. 
Abu profesionalai ir dide
lio skirtumo tarp jų nema
tom. Galima balsuoti už 
vieną ar kitą—kaip kam 
patinka.

Bet Į SLA sekretorius 
mes rekomenduojame p-lę 
Efroziną Mikužiutę iš Chi
cagos. Ji yra gabi, sumani 
ir nuoširdi Susivienijimo 
veikėja. Ir, kas svarbiau
sia, ii puikiai moka tokį 
darbą, koks reikalingas 
SLA. raštinei vesti.

Į SLA iždininkus, žino
ma, turim balsuoti už adv 
Kazį Gugj. Jis yra Susivie
nijimui būtinai reikalingas 
ir nepavaduojamas.

Į vicepirmininkus gėrės 
nio nėra, kaip Povilas Dar
gia iš Pittsburgho.

Iždo globėjų pareigoms 
geriausia tinka adv. Stepo
nas Briedis iš Brooklyno.

I daktarus-kvotėjus bal 
suokim už Dr. Zalatorių is 
Chicagos. Jis yra nuošir 
dus, blaivus. įimtas, pažan
gus gydytojas.

SLA Rytų Komitetas.

Alesiuno Padėka
Nuoširdžiai dėkoju pa- 

reiškusiems man užuojautą 
mano mylimos žmonos Al- 
viros mirties proga, papuo- 
šusiems jos karstą gėlėmis 
ir visiems dalyvavusiems 
jos laidotuvėse.

Pr. Alesiunas.
93 Fairmount Avė.,
Newark, N. J.

gyvuoti, kol kuopoje yra
tokių veiklių narių. Laikas užsisakyti “Kelei-

Šiame parengime A. Ži-jvio” kalendorių 1954 me- 
linskas gavo naujų pienu- tams. Daug informacijų ir 
m e r a t o r i ų “Keleiviui,” skaitymų. Kaina 50 centų.

I

LENGV AS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių. paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Re to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

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



Fttriapis Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. S, Vasario 24, 1954

dabar ge-
kas

poną Šmaravidlą pafiksy- 
siu. Ale staiga vienas iš 
jų sušuko: vyrai, sako, čia 
mus vačina Maikio tėvas. 
Jis paduos mus į “Keleivį.” 
Sako, duokim jam į skūrą! 
Tuoj visi pašoko, sugriebė 
nuo stalo pinigus, kortas 
susikišo į kišenius, ir sako: 
padarykim jam taip, kad 
negalėtų daugiau kalbėt. 
Išsitraukė robines paipas, 
ba kožnas tokį tulšį su sa
vim turėjo, ir sako: visų 
pirma numaukim jam tas 
generoliškas kelnes. Mano 
dusia, vaike, jau nusileido 
į kulnis. Ale ant laimės 
Dievas taip davė, kad ten 
pat užsidegė auva ir suva
žiavo fajermonai. Kozii- 
ninkai išbėgo laukan faje- 
rio žiūrėti. Tada aš nėriau 
per užpakalines duris ir pa-*

bėgau. Na, tai ką tu, Mai
ke, dabar pasakysi?

—Aš pasakysiu, kad tai 
buvo gera tėvui pamoka.

—Kokia pamoka?
—Tokia, kad nereikia po 

visokius užkampius lan- 
džiot.

į niai grybeliai, sutinkami (žinomą iš jo posakio: “Po 
maisto,mielėse, ir jurų augalai, manęs, tai kad ir tvanas!”

tis Washingtone.
Nepaisant, kad

gamyba, lyginus su praei-’tarpgyvvbinės, tarpgyvuli- 
smarkiai padidė- nės augmeninės kilmės al-ttmi, yra 

jusi, tačiau ir šiandien, pa
gal to biuro surinktas ži
nias, daugiau nei pusė že
mės kamuolio gyventojų 
yra nedavalgę, blogai apsi-

Paruošė Pr. A.
RED. PASTABOS.—Be 

reikalo musų bendarbis taip 
straipsnį.

ga ir planktonas, mūsiškai 
kalbant, dumbliai, pasižy-'nusimįnęs baigia 
mintieji nuostabia daugini- Taip blogai nėra 
mosi galia ir vešlumu. Taip,.
pavyzdžiui, dumbliai (.alga 
choreliai iš vieno akro der
liaus duoda 15-20 tonu

—Ale visgi tu, Maike,Įrengę ir gyvena minimalių 
negali mane lyginti prie higienos reikalavimų neata- 
Bimbos. Jeigu man buvo tinkančiuose butuose. I)au-!sos medžiagos, turinčios sa- 
šlektai, tai aš ir pasakau,1 gelis žmonių jau ir šiandien vo sudėtyje net 50' < balty- 
kad buvo. O jis teisybės pasaulyje badauja. Vis mų, proteino. Daromi bar.- 
apie Lietuvą nepasako. I daugiau ir daugiau gimsta’dymai šią augmeniją veisti

—Tas tiesa. tėve. I nesveikų, mažo svorio ku-'ir naudoti žmonių maitini-
—Olrait, Maike, jeigu tu dikių, iš kurių negalima ti-'mui. 

su manim soglasnas, tai ga- kėtis pajėgių gyventojų. I Šiandieninei žmonių dau- 
lim šitą rokundą ir užbaig- Maisto stoka ir badas ga- g*n*mos* spartai esant, mo
li. O apie kitas svieto mai- jj nudaryti ateities žmonijaitechnika ii maisto 
nastis pasikalbėsim kita sy- nenaivginamai didesnę gam‘ni“ produkcijos pajė- 

Igi&mę, negu kad to butųSumas toli 8lažu neužtikri-

sau-

ki.
- ' ik sveikas, tėve. 

Bai-bai, Maik!
galima tikėtis iš atominė-’ na 
ar

Ar Bus Kas Valgyti?
Musų apgyventosios že- žemės kamuolio vien 

mės dydis, taigi ir jos pa- 1953 metus pašoko net 
viršius, nesikeičia, o žmoni- milionais. Mokslininkų 
jos prieauglis didėja, auga skaičiuojama, kad per 
nepaprastu greičiu. Šie du nutę priauga 49 žmogiškos 
pagrindiniai veiksniai—že- gyvy’ ės, taigi apie

Maike, ar tu girdėjai,'Lietuvos žmonės 
dabar Lietuvoj darosi?!rai gyvena.

—O tėvas girdėjai? —Bet teisybė ne
’—Jes, vaike, aš girdė-!patinka, tėve. Juk 

jau. Zacirka man sakė.ltėvas niekad nepasigiri, jei- 
Sako, dabar už kiaulės uo-:gu gauni kur nors mušti, 
degą Lietuvoj sodina žmo-i _,u Maike Pas
gu ant 15 metų t tut mą. Sa- mane nėra jokių sekretų.
ko. tas buvo ir gazietose 
parašyta. Ar tu nematei? 

—Mačiau ir skaičiau.
—Nu. tai kaip tu vokuo

ji, ar tas gali būt teisybė?
—Aš. tėve, tikrai neži- 

žinau. bet laikraščiai rašė. 
kad taip buvo. Sako, vie
name Lietuvos kolchoze ru
sai komunistai paskerdė 
sau kiaulę, kurią lietuviai 
ūkininkai buvo sau užaugi
nę. Komunistai šnipai nu
žiūrėjo. kad tos kiaulės uo
degą vienas ūkininkas Įsiki
šo savo kišenėn. Už tai jie 
areštavo jį kaip “liaudies 
priešą” ir jis buvo nuteis
tas penkiolika metų kalėti.

—Na, tai kokia ten galė
jo būt ta kiaulė ir kokia jos 
uodega? Auksuota, sidab
ruota, ar kitokia?

—Kiaulė kaip kiaulė ir 
uodega kaip uodega. Tė
vas gerai žinai, kad kiaulių 
niekas neauksuoja, o juo 
labiau neauksuoja uodegų.

—Tai kam reikėjo tokį 
prastą daiktą vogti? Aš, 
vaike, neimčiau kiaulės uo
degos, jeigu bučeris man 
ir už dyka jų duotų. Juk 
peržema butų imti į rankas 
toki daiktą, kuomet pilni 
storai gerų vendzytų šokte
riu.

-Bet Lietuvos žmonėm
“šolderiai” neprieinami, tė-
ve. .Matyt, kad ir uodegų
nėra, jeigu žmonės turi jas
vogti ir į kalėjimą už tai
eiti.

-Gali 1 >ut, Maike, kad

Žmogaus dauginimosi ir jo 
maitinimo šaltinių klausi
mas jau senai keliamas, bet 
to reikalo žinovai nėra vie
nos nuomonės. Vieni jau 
senai sakė, kad netrukus 
žmonių tiek daug privis, 
jog jie nebeturės ko valgy
ti ir jei jie butų buvę tei
sus, tai šiandien jau mes 
visi turėjome buti badu iš
mirę.

Šiandien žmonės badau
ja ne dėl to, kad nesuspeja- 
ma pakankamai maisto pa
gaminti, bet kad pasaulis 
nėra tinkamai sutvarkvtas. 
Kiek viena Amerika šian
dien galėtų išmaitinti? 
Kiek dar žemės yra toj pa

pasauliui išsimaitinimo 
klausimo visiško, teigiama 

Jei
parta nesuma-

vandenilio (hydrogen). ..
bombų. Žmonijos prieaug- [)ra>n?’.’ ’-^piendimo. 
lio sparta, biuro nuomone,.^1 veisimosi spaita nec

zės,—o tam irodvti duomebiuro
ypač pakils, kai pažangio
sios technikos ir modernios 
medicinos priemonės pasi-į 

Per darys prieinamos atsiliku

nų nėra,—tad pakaks tik 
onių

skaičiui ant žemės kamuo-1

čioj Amerikoj, kuri nėra 
trisdešimts metu žmonių naudojama? O kiek

via atsilikusiame
jos 

pasauly-
siu kraštų, kaip Indijos, Pa-' . ^atKVr^int1, • ” ’,a'ije? O kiek mokslas dar 

ap- kistano ir Kinijos, gyvento-,siektl ° bl‘!onM Salvų įduos naujų žinių, kaip tuos 
mi- in musėms I Xors minėtasis biuras „-'šaltinius geriau išnaudoti?jų masėms.

šiuo metu musų motino? 
70,000 2en]ės veidą dengia

~ ’ ’ ■» k I lllllv V1 III lt. Ii ,
« • • • V“

otmos domisi maisto produktų di-jvis 
mstre-dėiančiai žmonių padermei! Juos, ... ~ .. - pustre- dėjančiai žmonių padermei

mės dydžio pastovumas ir žmonių per meną. O tik £j0 biliono gyventojų skai- šaltinių suradimu, tačiau jis 
žmonių prieauglio nekon- keli metai atgal kas minutę ^ius Minėto biuro moksli- nesiūlo žmonių prieauglio 
troliavimas, jo didėjimo ne- priaugdavo 13 asmenys ir „inkai apskaičiuoja, kad didėjimą pristabdyti istaty- 
-uvaldymas— ir sudaro tą per dieną—tik 62,000. Į2010 metais žmonių skai-'mine gimdymų ~ kontrole
didžiulę grėsmę, kuri jau ir šiuos. skaičius patiekia čius jau pasieks 7 bilionų kurios įgyvendinimas jau 

kai kurių moksli- mokslinis, privatus žmoni-,Hbą, gi už šimto metų ant keliamas, sakysime, Japo- 
ninkų yra vadinama žmoni-jos gyventojų prieauglio šios žemės jau knibždės 15.nijos ir Egipto

visiem
ir pats šiandien 

vra
jos tragedija. 

Štai žmonių skaičius ant mr.
bei .-u juo susijusius klausi- bilionų žmonių skruzdėly- tuose, 
nūs tiriąs biuras, veikian- nas ‘ ‘ i p -‘

Egipto parlamen

Jeigu gavau kur nors juodą 
aki. tai ir pasakau, kad ga
vau. Vot, nesenai kozirr.in- 
kai norėjo užkurti man pir
tį. bet ar aš tau šito atsiti-

—Ne, tėve, nepasakei. 
\š pirmą sykį apie tai gir

džiu.
—Nu, jeigu nepasakiau.

-akvti dabar.tai galiu pa 
Ta.- buvo dar nelabai senai. 
Vieną vakarą nuėjau pas 
Zacirka išgerti' stiklą alaus 
ir Zacirka supažindino ma
ne su Lietuvos bajoru Šma-į 
ravidla. Sako, Vilniaus gu-1 
bernijoj jis turėjęs didelį; 
dvarą, ale kai užėję bolše-į 
vikai pradėjo visus bajorus5 
audyt, tai jis pabėgęs: 
Amerikon. Žinoma, su to
kia asaba man buvo mato-' 
nu susipažinti. O jam pa-! 
tiko mano šoblė. Sako, se
novės bajorai Lietuvoj visi 
nešiodavo šobles. Žodis po 
žodžio ir mudu susifrenta-1 
vom. Tada jis išsitraukė 
koltas ir sako, suloškim’ 
preferansą. Sako, tai ba
joriškas geimis: Lietuvoje, 
sako. daug kas ir dvarą 
prakišęs ant preferanso. 
Ale aš atsiprašiau, kad to
kio geimio nemoku. Sa
kau. geriau patraukim eini
ki: tai Amerikos kozirnin- 
kų geimis. Jis sutiko. Za
cirka tuojau pastatė mums 
staliuką kampe, ir pradė
jom traukti. I pusę adynos 
jis mane taip apčystino, 
;ad aš likau dar $14.50 jam 
koiingas.

—Ir 
•iki'’?

Džiust di minut, Mai
ke. Kai jis mane taip ap- 
klyniįo. tai aš pastanavijati 
įueiti i kazirninkų klubą ir 
pažiūrėti, kaip jie pinigus 
s einikio daro. Įlindau per 
užpakalines duris ir žiūriu, 
čozirn inkai apsėdę tris sta-

Prieauglio ir maitinimo 
Čia tenka pastebėti, kad‘srities specialistai viso pa-» 

vienur žmonijos prieaug- šaulio tautas, pagal jų veis- 
lis visai tiksliai apskai-į linguma ir kultūros bei civi- 
čiuojamas pagal atskirų Į Hzacijos laipsni, skirsto i 
raštu patiekiamą statisti- tris regionus, klases. Pil

ką, tačiau dar yra daug 
kraštų, kuriuose gyventojų 
pi ieaugiis arba visai nese
kamas, arba politiniais ar

tai įdomus klausimai, 
gal teks kita proga 

plačiau paliesti, o čia pasa
kysime, kad dar ir šiandien 
žinomų maisto šaltinių ir 
jų išnaudojimo pajėgumo 
ilgai užtektų tinkamai 
žmonėms maitintis, jei tik
tai žmonės sugebėtų kitaip 
sutvarkyti politini ir uki- 

’ni gyvenimą.
i ‘ _____  *_________

Ir Pakinkys
Mėnulį Darban?

majai klasei priklauso pra
moningosios Europos. Šiau
rės Amerikos ir Okeanijoš- 
Australijos ir Pacifiko sa- 

tybės. Čia 
mirtingumas že- 

Viduriniųjų Rytų, mas: gimimai neperdaug 
Afrikos, kai kurių'prašoka mirimus, todėl

kitais sumetimais jis slepia-jjų tautos bei vals 
mas. Taip, pav., Rytų Eu-ifcudikiu mirtinu

išalkę ruskiai suėda viską.
Ak* pasakyk, kodėl Bimba 
neparašo apie tai savo 
“Laisvėj”? Nesenai jisai 
skundėsi, kad i jo soviecką 
gazietą niekas neatsiunčia 
korespondencijų. Sako. rei
kia dėti visokius niekus, 
reikia daug primeluoti, li
tai neužtenka. Tai kodėl 
gi jis neparašo, kad soviec 
koj Lietuvoj už kiaulės uo-jlus. Vieni lupa pynaklį, ki 
degą žmogų sodina ant 15.ti blofuoja pokerį, o treti 
metų katorgon it dar ap- traukia einikį. Aš vaikš- 
smeižia liaudies priešu?jčioju aplink ir žiuriu, kaip 
Kodėl jis apie tai nepara- kartas nuo kaito jie pakiša 
šo? Juk tai butų ne tiktai tankas su kortomis po sta- 
naujiena, ale butu ir teisy- lu ir traukia iš rankovių tu- 
bė; nereikėtų meluoti, kad žus. Nu, sakau, dabar aš

gavai už tai “juodą

SUSIDRAUGAUKI! SU 
❖

DARK BEER
( T A M SIU A L U M )

Gero skonio—ilgų tradicijų— 

puikiausias tamsus alus, koks kada yra buvęs!

dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas 

O nu. tunai imrtfiKKKt uri ««o tuwi: «u. mgi a. t t

i opos,
Azijoj 
Pietų 
į rantama 
ir Raudonosios Kinijos gy
ventojų prieauglis išveda- 
įmas tik mokslinių apskai
čiavimų keliu.

Visas žemės paviršius yra 
lygus 177 milionams ketvir
tainių mylių. Iš jų apie 
120 milionų ketvirtainių 
mylių yra padengta vande
niu (upės. ežerai, juros, 
vandenynai, ledynai). Iš 
likusių 57 milionų sausu
mos mylių tik 33 milionai 
ketvirtainių mylių gali buti 
naudojamos žemės ukiui, 
taigi maisto gaminimui. 
Didelę’ sausumos dalį užima 
naudojimui netinkamos at
šiaurios stepės, kurių skai- 
ičiuojama net 19 milionų 
i ketvirtainių mylių ir 5 mi
lionai ketvirtainių mylių

Į vra lekiančio smėlio dvku- r Jmos.
Kadangi žmogus neval

gęs gyventi negali, tai ir 
ant žemės žmonių tegali 
gyventi tik tiek, kiek ji ga 
i duoti maistui reikalingų 

gaminių. Biblinės pasako 
kad vienu duonos kepalėliu 
galima tūkstančius pasotin
ti, šiandien mus neįtikina. 
O kad žmonės nebenorėtų 
daugintis, taip pat nėra pa
grindo manyti. Todėl mok 
slininkai jau ne nuo šian 
dien suka galvas, kaip šį iš
simaitinimo klausimą iš
spręsti ii- galimą visuotino 
bado pavojų pašalinti, arba 
bent įmanomai sumažinti. 
Maitinimo srities žinovai 
mano, kad pasauliui gre
sianti maisto nedateklio 
klausimą bent dalinai gali
ma butų išspręsti panaudo
jant sintetini, dirbtiną mai
stu. Čia minimi mikrobi-

Paklausit, kaip galima 
pakinkyti darban mėnulį? 
Juk jis ne arklys. Be to. 
kaip jį pasiekti?

Taip. žmogus mėnulio 
nepasieks. Bet mėnulio jė
ga pasiekia žemę. Ir ta jč- 

„a.iga tokia didelė, kad jurą
j Amerikos kraštų, su-guralus prieauglis yra vidų- iškelia aukštyn. Taigi tą 
tam a. Sovietų Rusijos ti n iškas. Žmogaus *amižiaus!j° jėgą žmogus ir mėgina

vidurkis artėja 
bai.

Antrajai klasei priklauso 
kraštai kaip Brazilija, Ja
ponija ir Sovietų Rusija, 
kur žmonių mirtingumas 
rodo tendencijos mažėti, gi
mimai nepaprastai gausus, 
kūdikių mirtingumo kreivė 
irgi krinta, todėl čia natū
ralinis prieauglis yra dide
lis, ir šios šalys visai pa
grįstai gali buti vadinamos 
gyventojų “eksplozinėmis 
gamyklomis.”

Trečioji — primityvus, 
ūkiškai atsilikę kraštai, 
kaip Indija. Pakistanas ir 
Kinija, kuriuose gimimų 
-kaičius ir žmonių mirtin
gumas labai gausus; kūdi
kių mirtingumo kreivė la
bai aukšta. Natūralinio 
prieauglio rata yra nedide
lė, nes milžinišką gimimų 
skaičių išlygina nepapras-j 
tai gausus mirimai. Čia 
žmogaus amžiaus vidurkis 
tesiekia tik apie 30 metu.

Jeigu prieš šiais skaičiais 
ir moksliniais samprotavi-

70 metu ri- pakinkyii darban.
Amerikos šiaurėj ties 

Maine’o valstija, via inrii- 
jonišku vardu vadinama 
įlanka — Passamaejuoddy 
Bay—kurią inžinieriai skai
to parankiausia vieta šitai 
mėnulio j^gai pavergti. Jau 
senai yra galvojama įrengti 
tenai hydro-elektros Įmonę: 
buvo jau ir darbai pradėti; 
išleista nemaža pinigų, bet 
vėliau šitie pianai buvo 
kažkodėl padėti į šalį.

Paskutiniuoju metu šitas 
reikalas vėl keliamas, šio
mis dienomis senatas nuta
rė paskirti $3,000,000, kad
iš naujo ištirtų šito projek
to galimybes ir apytikriai 
apskaičiuotų, kiek kainuotų 
tokios elektrainės Įrengi
mas, jos užlaikymas ir kiek 
iš jos galėtų buti kraštui 
naudos.

Kadangi per Passama- 
ųuoddy įlankos vidurį eina 
Amerikos-Kanados siena, 
tai prie to darbo kviečiama 
ir Kanada.

Jeigu pasirodys, kad šitas 
smais paremtą reikalą ra-j sumanymas yra praktiška 

miai užmerkti akis, tai tik-įir naudingas, ir jeigu jis 
rai reikia turėti pasaulyje,bus įvykintas, tai pirmą 
plačiai žinomo Prancūzijos j kartą pasaulio istorijoj 
karaliaus Liudviko Keturio- žmogaus protas bus pakin- 
liktojo didybę ir nuovoką, kęs sau tarnauti mėnulį.

” NAUJA SVEIKATOS KNYGA “BUKITE SVEIKI”

kuria parašė ir Jau išleido Pr. Steponas Biežis. šioje kr.y- 
croje aprašoma suprantama lietuviu kalba svarbieji sveika
tos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilarai gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsi 
sakykite. Užsakymus siųskite knygos autoriui:

Pr. S. Riežis, 3211 W. 66th Place. Cbicago 29. III. 
Telefonas: KEpuhlic 7-7868. 
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Kovo 14 Dieną Vėl Bus 
Komedijos

Kovo 14 d. Lietuvoj bus 
visos Tarybų Sąjungos 
“parlamento” — Aukščiau
sios Tarybos ir Tautybių 
Tarybos — “rinkimai.” Vėl 
bus tik tiek kandidatų, 
kiek reik išrinkti, todėl visi 
bus išrinkti. Į pirmąją 
rinks 10, i antrąją 25 atsto
vus. Dabar eina kandidatų 
statymas. Kiek jau žino
ma, visų pirma nepamiršta 
ma pasiūlyti Maskvos “di
džiųjų.” Štai, net Joniškis 
siūlo atstovu Malenkovą, 
Chruščiovą, Molotovą ir kt 
Beveik tuos pačius siūlo ir 
Mariampolė, Raseiniai ir kt

Į Tautybių Tarybą jau 
pasiūlyti Sniečkus, Palec
kis, Gedvilas, Niunka, A. 
Venclova, Kipras Petraus
kas ir kt.

Kelnes Pirks Šiemet, o 
Švarką Kitąmet

O svarbiausia, jie dar 
laukia atlyginimo už per
nai dirbtą darbą. Ką sa
kytumėte, jei čia Amerikoj 
kapitalistai pradėtų darbi
ninkams mokėti atlyginimą 
po metų? “Darbininkų ro
juje” jau taip daroma. Jei 
Maskvos pakal'kų norai iš
sipildytų, ir čia taip butų.

Antrame laiške rašoma:
“Dėde, ar negalėtum pri

siųsti man sienini kalendo
rių su paveikslais, tokių 
kai seniau atsiųsdavai ma
no tėvui ir kitiem. Mes no
rime ant vasaros papuošti 
savo butą.”

Mat, Mickevičienė rašo 
atsiremontavusi namą, bet, 
matyti, neturi kuo sienų iš
lipdyti, tai ir prašo dėdės 
iš Amerikos atsiųsti kalen
dorių su paveikslais, ku
riais ji galės papuošti .sie
nas.

Tikrai, Lietuvoj taip da
rė prieš kelias dešimtis me-

Itų, liet nepriklausomoj Lie-Į 
Saločių kolūkis < Pasvalio tuvoj sienas arba dažė arba' 

rajone ) 1953 metais tapo pirko krautuvėj tam reika- 
“milionierium”: surinko 1,- iui pagamintų poperių ir' 
014,600 rublių pajamų. Bet. ais lipdė. Dabar tokio po- 
. . . iš atskaitinio susirinki-' perio negali gauti, tai pra-j 
mo matyti, kad jame daly-;šo kalendorių su paveiks-' 
vavo daugiau kaip 500 to'lais.
kolūkio narių (o susirinki- Tikrai juoktis reikėtų, 
me, greičiausia, negi visi jei nebūtų taip liūdna, 
dalyvavo). Taigi, jei kol- Koks neturtas ten turi buti! 
ūkis per metus butų net jo-

SENATORIAUS KRITIKAI RAGAUJA PURVO

Šen. Me< arthy kalbėjo Los Angeles mieste. Po jo kalbos 
veik nekilo riaušės. Vienas pilietis. Wilbur Jerger. savo 
mašinoj Įsitaisė garsiakalbi ir skelbė mitingui, kad jis 
statys savo kandidatūrą j kongresą ir išmes Mcčarthv. 
Senatoriaus šalininkai W. Jerger (apačioje) apmėto pur
vais ir kietesniais daiktais. Policija turėjo tvarką daryti.

įr visokiausias daržoves. 
Kad tu, broleli, pamatytum 
mano daržą, tai visai neti
kėtum, kad čia mano, saky
tum kokio specialisto agro
nomo nuopelnas. Daržovės 
auga net pasišokinėdamos, 
žydi lyg šypsodamos ir 
duoda vaisiaus tiek, kad tu
rim ligvaliai visko ne tik 
šau. bet ir kaimynams duo-

ame.
Buvo sakyta, kad arti ju

rų, prie pat paplūdimio nie
kas neauga, nes visuomet 
vėjas pučiamas nuo jurų 
būna sūrūs ir druska sunai
kina žalumynus, ypač dar
žovių žiedus ir iš viso to 
triūso nebūna jokios nau
dos. Gi aš Įtaisiau taip,
' ad vėjas mano daržo ne
užpučia ir daržovės auga, 
tarpsta kuo puikiausiai.

draugė An-

Piktžolių Neįveikia
“Keleivy” F. V. gražiai 

aprašė, kaip žmogus negali 
Įveikti tokius mažus pada
rėlius—vazdžius (žr. “Ke
leivio Nr. 4 “Neužbaigia
mas Karas”). Aš šį kartą 
noriu papasakoti, kaip žmo
gui nelengva kariauti net 
su dar silpnesniais gamtos 
padarėliais—piktžolėmis.

Rodos, menkesnio daik-

stumus ir tuo budu spar
čiai daugintis.

Idaho avių augintojai pa
stebėjo, kad jų avys dvesia 
dėl visai nežinomos prie
žasties. Žinovai laužė gal
vas ir galų gale susekė, kad 
čia kalta yra ta halogeton 
žolė, kuri turi rakštelių rak
šties, labai pavojingos gy
vuliams. Suaugusiai aviai

to kaip žolelė negali buti, o, pakanka suėsti pusę svaro
žiūrėk, kiek kita 
gui nemalonumų ir

žmo- halogeton, o 3-4 svarai kar-
žalos

pridaro! Atsimenate, kiek 
vargo turėjo Lietuvos ūki
ninkai su varpučiais, usni
mis, svėrėmis ir 
piktžolėmis. Bet 
kraštuose yra dar
nių žolių. Imkime Jungti
nes Amerikos Valstybes.

su jo- 
gamtą

vei ... ir jos krenta. Uki-
ninkai sako, kad halogeton 
yra baisesnis net už skėrius 
ir sausras, nes skėriai ir 

kitomis sausros pasirodo tik retkar- 
kituosej čiais, o halogeton naikina 

žiaures- gyvulius kiekvienais me
tais. Šiandien jis jau yra 
užkrėtęs 9 valstijose per 2 
milionų akrų ganyklų, ku
riose ganosi milionai avių 
ir šimtai tūkstančių galvi
jų. Nuo jo kasmet krenta 
tūkstančiai avių ir galvijų 
ir tas skaičius vis didėja.

Gaila, kad
drukaitienė tokia baili, čia ne tik ūkininką;* 
Anot velionies Roosevelto mis vargsta, bet ir į
posakio, “baimė yra di
džiausia žmonių nelaimė.” 
Gi iš tikrųjų Havvajuose dėl 
gamtos negeistinų apsireiš
kimų yra mažiau baimės, 
negu Massachusetts valsti
joj, kur istorijoj yra užre- 
korduota apie 19 Įvykusių 
viesulų, kaip kad pereitą 
vasarą Worcesteryje, ir 
kiekvieną kartą padaryta 
žmonėms didžiausiu nuo-

patekęs miestietis turi sau
gotis neužsikrėsti nuo tam 
tikrų augalų kuria nors li
ga. Čia sėkmingai jos nai
kinamos, bet vis pasirodo 
naujų, dar nežinomų, su ku
riomis ir tikrų kovos prie
monių dar nesugalvota.

Prieš 20 metų du augalų 
žinovai N’evados valstijoje 
pastebėjo jų dar nematytą

stelių. Havvajuose" tokių au«al«; Net kelerius metus
viesulų niekad nebūna, ma-!-iie ‘5™- ko1 «ah! «ale sura

Net kelių universitetų 
mokslininkai laužo galvas, 
kaip kovoti su tuo nelabuo
ju augalu, kaip ji visų pir
ma sustabdyti, nebeleisti 
jam plisti plačiau ir kaip 
pagalios jį išnaikinti.

Tai sunkus klausimas, nes 
halogeton pasirodė labai 
atsparus. 1952 metais kai 
kuriose vietose pamėgino 
iš lėktuvų apipurkšti halo
geton užkrėstus plotus tam 
tikrais vaistais ir išdeginti. 
Bet kas paaiškėjo kitais 
metais? Vietiniai augalai 
išnyko, o halogeton išaugo 
dar didesnis ir stipresnis.

Geresnių vaisiu davė už- 
sėjimas ta piktžole užkrėstų 
plotų kitomis žolėmis. Bet 
apsek tu žmogus milionus 
akių ir dar mažai težinoda
mas. kurios žolės labiau 
tinka labai sausose, drus
kingose vietose! Todėl 
mokslininkai deda pastan
gų pirmon galvon sustab
dyti tos piktžolės plitimą, 
o per tą laiką gal suras ir 
gera priemonių joms išnai
kinti.

Mokslininkai jau neabe
joja, kad dėl tos piktžolės 
plitimo yra daugiausia kal
ti patys gyvulių augintojai. 
Mat, mokslininkai pastebė
jo, kad kur tik ganyklos 
yra perdaug nuganomos, 
ten lengviau plinta ir ta 
piktžolė. Gyvuliu nugrauž
toj žemėj ta piktžolė leng- 
giau nugali kitus augalus ir 
viena pradeda augti.

Idaho valstijoj halogeton 
daugiausia žalės padarė. 
Čia prieš porą dešimčių me
tų buvo gražiausios žiemos 
ganyklos. Bet jos kasmet 
buvo vis labiau nuganomos, 
o paskutiniojo karo metu 
dideli žaliuojančių ganyklų

.Jdo, kad tai yra halogeton 
žolė, auganti Rusijoje ir 
čia kuriuo nors budu su ki
tomis sėklomis atvežta.

Šiandien to, pažiūrėti vi
sai gražaus augalo, vardas 
net kelių valstijų gyvulių 
augintojų tarpe sukelia di 
džiausią išgąstį.

Ta žolė, kaip sakėme, 
pirmą kartą buvo pastebė
ta Nevadoje, o šiandien ji 
jau auga Idaho, Utah, Ari
zona, Wyoming, Montana, 
California, Colorado. pas
kutiniuoju metu ir Oregon 
valstijose. Vadinasi, ji ple
čiasi labai greitai. Tik pa- 

vien ant vieno 
halogeton kero gaunama 
25,000 sėklų ir visos jos yra 
aprūpintos net 5 sparne
liais, kurie padeda sėklai 
lengvai skristi didelius at-

rių išsiliejimas Įvyko tik sy 
ki istorijoj, 1946 metais, ir, 
palyginti, nuostolių pada
lyta mažiau, negu Naujojoj 

■rojų. ko ten, gaio įesKot, Anglijoj 1938 metais. 
iš sakė ji, gerai ir Arlingtone. Tiltai Nesudeginti

savo gero draugo J. Andru-Įkito^ Rajp tįk nusiraminti Labai malonu girdėt, kad
katcio, Arhngton Ma®., ilik£ vietoje. 0 Jau draugams patinka mano

4- kuriame JIS taip kitko . anra^vmpliai Ciprai Hmui-Kęstučio-.iprasl.nkJo ,a d ,aik |buvau sparnus pasipurtęs a£ £-v™‘\al-d baį
. .. i kai ius apleidote Jungtines fkns“ “z <lebes^ kur Uk kui už nVoiiS^šreikl

,oar Jlajakovskio, Juozapa- - • - ltry, pėdos nuo dangaus ir ™ a
viciaus prospektas dabar V. . ~IT • ; r- pats maniau ziuresiu pro lu- v aIne
Kapsuko, Putvinskio—da- ^me Havajų lojuje. K“; j kartais, ar nepama- ar ka(la nors 8'Jšiu i Jung-
'•ar S. Neries. Laisvės Alė- danK*.. talP rsklandz,al itysiu tuos vartus, kur šv. «»es Valstybes, turiu paša- 

aprašėte savo keliones įspu- raktais kyti kad išvykdamas
gu_ džius ir Havvajų gyvenimo ( ‘ ,tiltų nesudeginau ir nie

iš tai mano žmona “Kaip Len bebūtų, bet irikam nelikau skolingas. Pa-
atidžiai skaitė ir da- man smagu skaityti jūsų likau labai daug gera drau- manykite,

Iš Tolimųjų Hawajų
kių išlaidų neturėjęs, tai iš Šis Tas Apie Kauną 
to meliono pajamų kiek\ie-j Kauno geležinkelio stotis 

po nepilnus'dnba,. didesnė ir aukštesnė.nam tektų tik 
2060 rublių
tų galima nusipirkti švar-Įy^^ pr0Spektas 
kas. kelnės ir šiokie tokiejį^njno gatvė,
batai). Atskaičius \isasjdabar Gorkio, Kanto—da- 
metines išlaidas, “miiionie-i 
riams” už metu darbą

(už kuriuos hu-jQatvjy vardai pakeisti:
dabar

tik . . . kelnės ir gal batai, 
bet švarką reiks uždirbti 
kitais metais.

Įdomus Laiškai iš Lietuvos
Juos paskelbė “Laisvė” 

vasario 10 ir II d. Laiškus 
gavo pats P. Šolomskas iš 
savo giminaitės, gyvenan
čios Lapelionių kaime, 
Stakliškių valsčiuje.

Pirmajame laiške Damė

Andrukaitiene Pabūgo
Gavau malonų laišką

S. Neries. Laisvės 
ja—dabar Stalino, ir tt.

Mieste elektros stotis 
griauta, elektrą duoda j . i 
Petrašiūnų, kuriuose veikia la ai

bituko turbinų,Dar te^esk<iito, kai ką nors aprašymus ir nuoširdžiaioomenaus, 
fabrikai.

Karo muzėjuje sukrauti 
miesto muzėjaus eksponatai 
ir Įvairus meno kuriniai. 
Senųjų karo muzėjaus eks-

Mickevičienė be ko kita ra- ponatu nėra. Nežinomo
so: {kareivio kapas apleistas.

“Mes neužilgo gausime “Tilkos” saldainių fab-'
atlyginimą grūdais už savo rikas pavadintas K. Požėlos O>kavo> duono 
darbadienius: jau baigia vardu. Metalo — Greifen- 

bergerio, Volfo alaus da-kulti.”
Laiškas rašytas sausio 

d. Vadinasi, iki to 
javai dar neiškulti,
kitę, kuris tvarkingas uki-

iparašote. Taipgi teko nu- linkiu jums laimingo, links- 
girsti ir kitus, kurie skaito, mo ir ilgo gyvenimo, 
giria, sakydami, kad sma- Nors ir toli nuo mus atsi- 
gu skaityti tokius aprašy- skyręs, gal būt, kad dau- 
mus. Igiau jau negrįšite atgal i

“Praeitais, 1953 metais Ameriką, bet vistiek mes 
man sukako 65 metai am- jaučiamės, kad jus su mu- 
žiaus ii- jau maniau eiti ant mis, lyg būtumėte Lavvren- 

s. Su žmo-'ce ar Vermonte, tik 
na kalbamės, kad reik ra-lniau rašvkite.• I •
šyti dig. Jenkinsui Į Hawa-j

nėra.” Saulėta Florida per 
6 dienas be saulės, tai'tau 
ir saulėtumas! Havvajuose 
išgyvenau ilgiau nei 10 mė
nesių ir tik vieną dieną ne
buvo matyt saulės.

Be to, Floridoje veik 
kiekvienais metais, kartais 
du tris sykius, siaučia viesu
las, kuris sumaišo dangų su 
žeme. plėšia, ardo, rauna 
iš šaknų medžius ir viską 
neša, maišo su purvais.
Žmonėms jis padaro di
džiausių nuostolių. Hava
juose tokių gamtos išdaigu 
nebūna. Floridoje uodai, 
it lietuviški žvirbliai, gali
gyvą užėsti. krokodiliai, it Įpintai buvo užsėti kviečiais. 
Nemuno sieliai, pakraš-|Mat, tada kviečių kaina bu
čiais voliojasi ir gali gyvąbo aukšta. Po karo, kvie- 
praryti, o čia tokių pabaisų I čiu kainoms kritus, kviečių 
irgi nėra. laukai buvo palikti Dievo

A. Jenkins. (Nukelta į 8 pusi.)

gų. juos myliu ir pasiilgau. 
Nuolatos kviečiu atvykti, 
jei jau ne apsigyventi, tai 
bent viešnagėn, nors tram- 
pam laikui pamatyt Hava
jus. Žinau, didžiuma jų 
negali vykti dėl stokos iš
teklių, bet vra apsčiai ir to
kių. kurie lengvai gali pra-

daž-ileisti atostogas Havvajuose, 
apsižiūrėti ir, jei patiks, 
tuomet galės pastoviai įsi
kurti. Galiu drąsiai sakyti, 
palyginus su Naująja Ang
lija. Havvajuose pragyveni
mas daugiau nei trečdaliu 
pigesnis.

Hawajai ir Florida
Prieš 20 metų veik nieko 

negirdėjom apie Floridą. 
Ten lietuvių nebuvo arba 
visai mažai. Dabar gi ten 
yra ištisos lietuvių koloni
jos. gyvuoja ir veikia švie
timo, savišalpos ir kultūros 
organizacijos. Dažnai skai
tome musų laikraščiuose 
korespondencijas “Iš Saulė
tos Floridos.” Apie tą sau-

“Pas mus čia ligi sausio
pa_ jus, gal bus vietos ir mumsil dieno turėjome labai ge- 

sniego nė biskio,
vykia — “Raudonosios 

laiko'švaistės” vardu.
Sakv-

[pagyventi tame rojuje. BetĮrą
viena gražią dieną it 

trenkė iš giedro
ninkas laukdavo tiek ilgai nis, i Panemunę kabantis (Ian»au^ skaitome jus vie- 
nekulęs ir peles gl udais liepta:

Į Viliampolę tiltas medi-;>ta‘ 
nis. i Aleksotą gelžbetoni-;I.)ei kunas

dviem praeiti.
maitino? Ir didžiausi tin-' Iš bažnyčių uždaryta šv. 
giniai spėdavo iki žiemos Trejybės, jėzuitų ir lenkų, 
iškulti. Žaliakalnio prisikėlimo nau-

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

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

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

na straipsnį, kuriame bu.o 
aprašytas gresiantis pavo
jus, nuo kurio reikėjo taip 
greitai bėgti Į kalnus, kad 
net durnai ruko ir nežino
jote nė ką pasiimti, ne 
urnai buvo pranešta, kad 
užeina didžiausios vilnys, 
gali visus ir viską nuplauti 
į juras ir prigirdyti. Mano 
draugė tą perskaičius apsi
svarstė, apsisprendė ir 
'griežtai pasisakė, 
nevažiuos i toki

ą orą,
Kalėdos buvo ne baltos, bet 
žalios. Su pradžia šių me
tų sniegas jau pradėjo ro
dytis ir va šiandien, sausio 
16 d., kai rašau šį laiškuti, 
tai žiuriu [iro langą jau i 
sniegą, kuris tiek krinta, 
tiek kamuoliais verčiasi, 
atrodo, gali užversti visą 
musų Arlingtoną. Baigsiu 
rašyti ir eisiu kast sniego, 
nes, matyt, nebus galima 
nė nosies iš namų iškišti.

• ras irgi pusėtinai šaltas. 
O jus veikiausiai nė negal- 

sniego kasimą, 
Pin I

tik maudotės ir 
nieko.”

kad jinai:vojate apie 
pavojingą |gaj mariose

jojoj bažnyčioj Įrengtas 
baldų dirbtuvės sandėlis. 
Buvusioj prezidentūroj da
bar saugumo kariuomenės 
kareivinės.

Gatvės skylėtos, jokios 
statybos. Miestas suskirs
tytas Į 4 rajonus: Lenino— 
senamiestis, Stalino—mies
to vidurys, K. Požėlos— 
Panemunė ir Šančiai,

duliuo:?e
daugiau

ir saulės spin-’lėtumą leiskime kalbėti ge-

Baimė—Didžiausia 
Nelaimė

Taip, mes apie sniego 
kasimą visai negalvojam. 
Šiemet dar nebuvo tos die
nos, kad bučiau nesimau- 
des. kai kada du ir tris sy
kius Į dieną plaukiojame 

ir Į mariose ir kaitinamės sau-
Viliampolės. jlės spinduliuose. Mes ka-

Kaunas lietuviškiausias sam ne sniegą, bet daržą: 
iš visų miestų, nes lenkų'sodinam agurkus, tomeites, 
čia labai maža. Kiek dau-kopūstus ir salotas; sėjam

žinomam brooklyniečiui 
A. M. Augu n ui, kuris pas
taraisiais laikais gyveno 
Bay Shore. L. I., o dabar 
bando pastoviai įsikurti 
Floridoj. Jis viename laik
rašty rašo: “Nė nemaniau, 
kad taip trumpu laiku viską 
Long Islande išsiparduosiu 
ir atsiduiriu saulėtoj Flori
doj. Kai dėl to saulėtumo, 
tai tuo tarpu dar labai ma
žai ką turiu pasakyti. Jau 
išgyvenau šešias dienas, bet 
saulę tik kartą teko maty
ti. Kitas dienas, jeigu ir

giau yra žydų. 'batvinius, roputes, morkasmelyja, tai saulės vistiek

ooeoooeooeososisoscooaisooeooscoseooooeeosaioeeeeeoooec^

Pabandykite užsisakyti bendruomeninį, laisvą nuo bet 
kurios partijos, savaitrašti

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

Montreal, P. <|„ Ganada

seeooseeoeeocccoscccoscosccc'socoscccosos&soosoooo
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Sveikatos Rūpesniai
Amerikoje dažnai girdi-žmonių sveikatos reikaii 

me, kad čia žmonės turi ge-^turi susirūpinti visos visao-Į 
liausiąs sąlygas savo svei- menės atstovybė, kitaip sa-i 
katai palaikyti. Nebuvus’kant, krašto vyriausybė, 
kituose kraštuose sunku yra Tokios pareigos vyriausy- 
palvginti, ai- čia ar kur kitur bei niekas nėra užkrovęs ir 
žmonės srali lengviau savo'užkrauti jai galėtu tiktaijai

ir kongresas, o ne kas kitas. 
J Bet vyriausybė ir pati žino, 

reika-jkad su sveikatos reikalais 
viskas yra tvarkoje ir 

Trumano laikais vy
nuos ištinka liga, ypač jei riausybė du kartu darė pa- 
ji yra sunkesnė ir ilgiau siūlymus, kaip žmonių svei- 
užsitęsia. kata geriau rūpinti

sveikata rūpintis, 
be palyginimo mes 
kad čia su sveikato 
lai? ne viskas yra tvarkoje.'ne 
Tą patiria tie žmonės, ku-'dar

Bet
žinome,'

šiomis dienomis Ne\v,
Yorko valstijos generalinis 
prokurorus iškėlė viešumon 
gana Įdomius dalykus apie 
privačias ligonines. Jis su
sekė, kad kai kuriose ligo
ninėse žmonės už vaistus 
moka nesvietiškai aukštas 
kainas. Pavyzdžiui, ligo
ninė perka aspiriną dide
liais kiekiais ir už $9.83 
vertės aspiriną surankioja 
iš ligoniu 600 dolerių! Ar
ba už peniciliną, kuris ligo
ninei kainuoja 36 centai, 
genys turi mokė ‘ 
ta.-ium 25 centų
nys sumoka S10, 
licina 32c vert

kongrese 
mas vis velkasi 
iš vietos. Dabar 
administracija

tas klausi- 
ir nejuda
li
ra

naujoji
pada-

. riusi kongresui pasiūlymą, 
j kaip geriau rūpintis žr.io- 
inių sveikatos reikalais ir 
vvriausvbės pas i u 1 v m a s 
kongrese dabar prade la
mas svarstyti, (lai ši kaita 
kas nors iš tu pasiulym 
išeis, nors didelių |>ermainų 
vargu galima laukti.

KELEIVIS. SO. BOSTON
VALENTINO DIENOS 2MOG21 DYSTĖ

Harvey Goerin (viršuj dešinėj) suiruias Cohoes. N. Y\ 
miestelyje už savo žmonos nužudymą. Jis pats atėjo i 
policija ir pasisakė užmušęs savo žmoną, keliu vaiku 
motiną. Apačioje matyti nužudytosios moters

SEMUN1NKĖM
Apie Daržoves

Prie kiekvienų pietų gera 
šeimininkė duoda daržoves.

L. BA1LLEUL:

Viena Diena Be Melo
(Tęsinys) '.mu, kuo tas viskas baigsis,

Galų gale atėjo eilė kai-'kad jis Įlindo Į kampą irDaržovės yra žmogui būti
nos, nes jos duoda vitami- ponuį Blanc, kuris taip pasislėpė už kitų žmonių, 
nu ir mineralų, o oe jų or
ganizmas negali būti svei
kas. Tačiau reikia neuž
miršti, kad ilgai daržoves 
verdant užmušami visi vita
minai ir stalan paduodamos

pavaizdavo Jurgio elgesį: j —O dabar, tarė daktaras, 
—Šios dienos pono Z.lor---- j

musu
jei dar kas yra, kas gali 

kinti apie šio nelai-

ir!

Ii- Ii 1,1
$6, už po- Gausybės mu

t ės 1 igo- padėti pūva c i o m s c
už krista- mo nuo iiy

ligonvs su- < A •■“ - čia j< 9<
ir panašiai. iionų žmogių . i -t i)

nėra vi.— de nuo lieo- i . ai —?eTokie dalykai 
kas. Privačioms ligoni
nėms ligonis yra “kostume- 
ris,” iš kurio reikia imti to
kią kainą, kokią tik kostu- 
meris gali pakelti. Ligoni
nė turi imti. nes kitam ii. 
neišsimokės ir turės r.uosto-Jkurios neln 
lių, o ligonis turi mokėti. Vyriausybė 
nes kur jam dėtis, jei būti
nai reikia sveikatą taisyti?

Nėra daug geriau ir su 
Įvairių organizacijų ligoni
nėmis, kurios taip pat turilžmonėms

v U C J U.* v O; a.

kurios tų eruub'.za; 
draudimo ko’ 
draudžia žmone- : 
pelno sumetimais, 
vra : ios o;

. i...

ros 
joms ir

dra ut

verstis
jamų.”
kesniu.

v*v-j\ > a'paliekamos 
midi- “duru.”

bei
rai- dėti valstijoms ir mokyk- 

ms ruošti gydytojus ir sta
ti ligonines, bet ir ta pa- 

Lai’galba, nors gal ir labai rei- 
kaip! kalinga, liet tiesioginiai 

.aniio.

už draudimo p ,, A. . ei L V
gali

V yriausvbė žada dar pa-Jmui.
lėti

I

no
o

ligosĮzai 
kitos

žmogui, ištiktam ligos, ma- 
i tepadės.

Draudimo nuo ligos kiau
! TVį O C A i v./. l: L-. 1

• .niiici ir\u te

.tokioms svrika- darbininku 
įmo organizaci-'

žada padėti, kad jos
neturėtu nuostoliu ir galėtu. ‘ . y----geriau apsidraudusiemsĮ — 

patarnauti. Bet

tikėtis,
I I-v r* » i <3

bevertės žolės, nežiūrint, 
kaip gardžiai jos bus pada
rytos.

Vitaminų ir mineralų 
kiekis daržovėse pareina 
nuo to. kokioje žemėje jos 
auginamos, kaip prižiūri
mos ir kaip užlaikomos jas 
nuskynus. Čia šeimininkės, 
kurios neturi savo daržo, 
nieko negali padaryti, bet 
nuo to laiko, kai jos parsi-

i-i

ris’o pasielgimas 
krautuvėj Įtikino mane ,'mingo jaunikaičio elgesį,
kad jis išėjo iš proto. Pir-'meldžiu ateiti čia. 
mą kartą savo gyvenime —Eikš, eikš, mano vai- 
mačiau toki dalyką. keli,— tarė ponia Morris,-

—Teikis papasakoti, kas
tai per ypatingas dalykas.

—Tik pamanyk, tamsta! 
Jis pasiryžo peikti prekes 
musų pirkėjams ir atkalbi
nėti juos, kad nepirktų. Ir 
visiems taip išpeikė, kad nė 
vienas nieko nepirko.

—Ar neparodė dar kaip

—O kaipgi, parodė. Kai 
nesą daržoves iš krautuvės, norėjau jį sudrausti, tai iš- 
jau nuo jų pačių priklauso,, vadino mus sukčiais, lupi- 
kaip išlaikyti daržovių Į kais įr dar kitokiais žo- 
maistinguma.

nors savo sumišimo.

imdama už rankos jauną 
merginą,—žinau, kad tau 
nesmagu, bet ką padarysi! 
Tai musų pareiga. Dakta
re, štai yra' panelė Broun, 
kuri matė -Jurgi po pietų ir 
gana ilgai su juo buvo. Ne- 
trukus turėjo būti jų vestu
vės. Ak, daktare, kiek tai 
nelaimių gali užgriūti ant 
žmogaus per vieną dieną!

—Kaip atrodė ponas 
Morris, kai su tavimi ma-

> nekaip jausis ir tas 
pakenkti jų sugyveni-

daržoviųjkais 
| džia

Visas daržoves plaukirinoriu čia pakartoti, 
tik prieš pat vartojimą. Ne-! —Tai baisus dalykas,— 
laikykit daržovių pamerk-i atsiliepė kažkas iš klausy
tų vandeny, bet pamerkit! tojų.
jas trumpai i kelis vande-j —Tamstos tiesa,—atsakė 
nis, kad nuplovus smulkius 
vabzdelius ir chemikalus,

{kuriais daržovės būna purš
kiamos daržuose. _

Šaldytuve daržoves laikv-i.. ~Ak,u™sta, nežinai- kas 
* [’JJ paveikė? Ar jis neture-

tesi, mano vaikeli,—pa- 
iškoliojo, kurių ne-|klausė švelniai daktaras.

J —Ponas Morris,—atsakė
Liudvika.—atėjo pas mus 
apie pirmą valandą. Apsi
ėjo su manimi šiurkščiai ir 
mane išplūdo. Pažiurėjo i 

ponas Blanc,—tai nepakęs-Jmane taip piktai, kad nu
tilta. Po tų šmeižtų jis vie-Jnįau, jog apalpsiu. Paskui 
nu šuoliu peršoko per stalą pasakė man, kad esu šlykš

ti ir pikta kaip velnias.
Taip Liudvika atpasako

jo .Jurgio žodžius, kurs jai

ir išbėgo laukan.

iš savo “biznio pa- 
arba iš ligonių mo

li- tokioms ligoni
nėms pirmon galvon rupi 
išsilaikyti, o ligonių sveika
ta stovi antroje vietoje. O 
taip neturėtų būti. Kiek
vieno žmogaus sveikata yra 
brangiausias to žmogaus 
turtas ir kartu tai yra ir vi
so krašto turtas. Jei žmo
gus neturi pinigų gydymui
si. jis negali sveikatos pa
laikyti. o dėlto ir visas kraš
tas nukenčia, nes daugelis
amoniu dėl sveikatos truku- dažniausiai gauna

tokios pagali 's 
organizacijoms 

ar kompanijoms pasinau-

kiek is 
draudimo

eatlaidžiai 
lauš. kad 

j kongresas i
j

?U

o’gamzacijo
kad

keis
vyriausybė 
ta reikalą

J!
reika-

Aš manyčiau, kad tamsta 
savo vaikam turėtum pasa
kyti visą tiesą, nes tiesa, 
nežiūrint kokia ji kaiti bu 
tų. geresnė yra už bet kokį 
melą. Jie gi, žinodami tik 
ą padėti, galės patys apsi

spręsti. kas ir kaip daryti.
I inkiu, kad tamsta ir ju 

vaišiai butų laimingi.
D. Yalantiejus. 

nė r. Citv. Conn.

su

r ai) tai

ir 
pa

rimtai. o ne pro 
kiš' nės interesus.

ARAS

dabar.

dos ligoniai, tai labai dide
lis klausimas.

Šiuo tarpu daugumas 
draudimo nuo ligos orga
nizacijų ir kompanijų 
siškai nepatenkina žmonių1,, 
sveikatos reikalų. Dažniau
siai apdrauda apmoka 
visai mažą gydymosi 
du dali. o draudimo kom

išlai

Patarimas Jlrs.

Ten ša?" e aukštumoje. 
Kur mėlynė amžinoji 
Saulės maudosi šviesoj. 
Fer laukus, upes ir gojus, 

{Aras. sparnus išplėtojęs, 
0 Įplaukia oro tylumoj.

"Ei. sakyk, laisvas paukšteli! 
ky-.Į kokią laiminga šalį 

'Tu kelionę sumanei?
is erdvės tos begalinės,
Iš ’os spindančios mėlynės
Kokie šypsos tau kraštai?

“Keleivio” JJoterų 
-g'jriuje skaičiau tamstos paša 
X1 įkojimą, kuriame nupiešei 

avo gyvenimo vingius ir 
iškilusi prieš tamstą sunkų 

Linl niausimą. ką daryti su su- Kokia dauba, kokia uola 
naus ir dukters likimu. -Tave traukia taip i tolą?

Nenorėdama padaryti Kokio pajūrio k. Inai
panijos mo.-ui taip >uia.-Ąti!Klaikios, kreipeisi i skaity-Prie savęs tave vilioja? 
savo “polisus,” kad ligonis

tokią
roms I

mų darosi mažiau darbingi 
ii mažiau kraštui naudingi.

Visai ne be reikalo čiajsos sunkesnės 
jau senai kalbama, kari gų varginančio

kit sausas, suvyniotas ...... , , - -
plastiko maišelius, išskyrus •>? koklV nemalonumų, ku-{pasakė, kad ji nėra nei to- 
artichokes, brussel sproutsj1?* SaleJ° ^saukti jo pyk-Jbulybė, nei angelas. Liud- 
brocoli ir kalifiorus.* I1*1* , .. rr . Jvikos laimė, kad ji nebuvo

Visas daržoves virkitl ~ PriesinSai - Rai SUS1'prisiekus sakyti teisybę, 
kiek galima trumpiau. Ne-itlkom buv0 Senau-« -Ką daugiau sakė,-pa-
nupilkit laukan vandens,įs1oj nummlcoj..................... Įklausė daktaras.
bet vartokit ji padažam. Užsidengusi akis skarele
sriubom ir kt. Daržovių
vanduo uždarytam inde ga
li stovėti kelias dienas šal
dytuve. Tokiam vandene’

to-krautuvės?—klausinėjo 
liau daktaras.

—Apie tai nieko neži
nau.—atsakė ponas Blanc, tj jr 
kuris, Įsitikinęs, kad Jurgis'ęjay 
isukvailiojo, pasakojo Įvy- 

Dai žovėms virti kiekvie- kius iš širdies, nemanyda- 
na šeimininkė turi savo'mas, kad atvaizduoja juos!mės! 
metodą, bet vieną reikia klaidingoj šviesoj. Įtarė,
atsiminti: vartokit mažai _Jei ponas daktarasivers’
vandens ir vilkit ItlO,

tą klausimą,—tarė išeida- 
kenkia-mas priekin elgeta, kuris 
geriau >Pa<^ėj° ^ur&i Įsodinti Į ve-

pasudvti jau išvi-Į^m^-
—Gerai, sakyk, 

liau.
—šiandien rytą stovėjau

/•l O ll/v iiioir.mųu

trumpiau.
Druska taip pat 

vitaminam. todėl 
daržoves 
rus.

Kad žalios 
nustotu savo

ir nuduodama verkiančią, 
Liudvika atsakė:

—Negaliu visko atsimin- 
meldžiu manęs dau- 
neklausinėti. Buvau

itada
dus;

neispasalcytai nusigan- 
rodės, mirsiu iš bai- 

Tikiuosi, pone dak- 
kad manęs niekas ne
tekėti už bepročio!

leis, tai aš galiu atsakyti ĮjNiekad su tuo nesutiksiu!
—Nusiramink, vaikeli,— 

atsakė švelniai daktaras,

daržovės ne-‘ 
soalvos, ver-Į

apgavo nekalta Liud
vikos išvaizda.—Paskui pa

pilėte- matysim, o dabar nėra apie 
tai kalbos.

—Kaip sprendi, daktare, 
senis Morris, 

kuris viską sekė labai susi-

kurį

dant jas kietam vandeny |Prie Blancy N?ir. & Co.—paklausė
ilašinkit porą lašų acto arba 
iemonc. Kalifiorams, bu
rokam. gručkam, kopūstam, 
svogūnam ilašinkit šaukšte
li lemono arba acto dviem 
puodeliam vandens.

STIPRI MERGAITĖ

krautuvę, atidalinėdamas ir 
uždarinėdamas karietų du- rūpinęs.—Juk dabar jis vi- 
reles, kad užsidirbus kelis sai nurimęs ir atrodo visai 
skatikus, kaip urnai tas jau-Į normalus. Ar negalėtume 
nas vyras užlėkė ant manęs ji laikyti namuose? Prisi- 
kaip kokia audra, paskui-pažįstu, kąd man butų la- 
apsidairė, i kairę, i dėžinę,{bai nesmagu paleisti ji to- 
aukštyn, žemyn, o paskui'kiame stovyje.
išgirdau jį kalbant su savi-Į —Bijau,—atsakė dakta-
vimi: “Ką daryt?” Tada 
pamažu priėjau prie jo ii 
pasakiau: “Geriausia, duo
kit man kelis skatikus, ge
rasis pone!” Pažiūrėjęs i 
mane tas vyras pasakė, kad 
taip negali būti, kad aš esu 
kas kitas, kad tas esą labai 
gerai ir visokius tam pana
šius dalykus, kurie man pa
rodė, kad jis nesveiko pro
to. Labiausia skundėsi, 
kad neturi pačios ir tuzino 
vaikų. Tonas daktaras pri
pažins, kad tai tuščia kal
ba, nes jam negali būti dau
giau, kaip 25 metai. Pas
kui tas ponas davė man pu
sę svaro ir nuėjo sau. Ir 
aš jo nebemačiau iki dabar, 
kai mane pašaukė, kad pa
dėčiau Įsodinti jį vežiman.
Bet iškilmingai prisiekiu, 
kad daugiau savo gyvenime 
nelytėsiu bepročio—tik žiū
rėk, pone, kaip aš atrodau,
—tą sakydamas, elgeta pa
rodė pamėlusias vietas, ku
rias jam padarė Jurgis.

—Gerai, gerai, — tarė 
daktaras,—dabar gali eiti.,
Bet elgetai taip buvo ido-’

itojus. prašydama patarimo. Kokių tyrų platumoje 
Šiokiaimuėian imi Lc»liii Pasilsėti tu 

tik-' ' ,įmenu patarimus, bet noriu Atsiliepk gi tu laisvasis!
mačiau jau keliu as-

paramą tik tam
ji ištikus. O Vi-Į.oareikšti 

ilgiau žmo-Lę
yra į a?

ligoms

ligos

J.iMES KOOSEVELT NEMINT DIVORSO

James kooseveil atvyko i Nev/ Yorką, kur ji apsprilo 
reporteriai ir klausinėjo apie jo divorsą ir "meiliškus 
prietykius.” J. Roosevelt atsisakė aiškintis dėl savo šei- 
mvnišku bėdų.

dar savo

manau, kad sūnūs ir.Su

nuomo- Įkyrėjo man piktasis
žemės jungas čia nešiot

tavim, mielas 
skrist

paukšteli.
{duktė turi sužinoti tikrą pa-'.^or;u skrist i laimės šalį. 
dėtį iš tamstos, kaip iš mo-,"” tavirr‘ drauge lekioti 
tinos, dar prieš pradedant' K. BINKIS.
tvarkyti vedybinius doku-į------------------------
mentus. Jeigu jie iš tamstos!
nieko nesužinos, galimas) 

kari sūnaus kilmė1

Ar Sensti?
Norintiems tą žinoti vie

nas mokslininkas pataria 
paklausti savęs:

1. Ar netekai atminties

caiktas,
paaiškės jam sudarant vedy
binius dokumentus (aišku,
jc; jis tikrai tamstos su- geraj prisiminti paskutinių-
nūs,. Tai viena priežastis. 
Antra, kadangi tamsta pa
prašei patarimo viešai, tai 
tas dalykas pasidarė ne 
vien tamstai žinomas, bet 
ir kitiem. Anksčiau ar vė
liau sūnūs ir duktė gali pa
tys surasti savo giminystę 
ir tada turės rimto pagrin
do tamstą kaltinti, kad nu
slėpei nuo jų tiesą. Nors 
gyvenime pasitaiko panašių 
vedybų, bet joms yra viso
kie pavojai. Ankšta gimi
nystė gali neigiamai atsi
liepti i Įpėdinius, be to, jei
gu jie sužinos visa tiesą, tai 

I

jų 24 valandų Įvykius?
2. Ar bet kuriems rankų 

ir proto uždaviniams atlik
ti sugaišti daugiau laiko 
kaip pirma?

3. Ar esi linkęs priešintis 
naujoms idėjoms?

4. Gal dabar beturi ma
žiau siekimu kaip pirma?

5. Gal vis daugiau gal
voji anie tą. kas buvo?

Jei i tokius klausimus 
gauni atsakymą “taip,” tai 
reiškia, kad sensti.

Pakalbinkime kaimynus ii 
draugus užsisakyti “Kėlei 
vį.” Kaina metanu U

April Atkins. 12 metų mer
gaitė. rodo. kaip ji gali ant 
savo kupros pakelti 665 sva
rų naštą. Ji laikoma tokio 
amžiaus stipriausia pasaulio 
mergaitė.

ras,—kad jis tik fiziškai 
nurimo ir kad pasiutimas 
vėl gali grįžti.

—Gerai daktaras sako,— 
pritarė vienas iš ten buvu
sių.—Žinokit, kad ramumas 
tik nuduotas ir ataka gali 
sugrįžti. Jau daug sublu- 
dėlių savo gyvenime ma
čiau ir Įsitikinau, kad jais 
negalima pasitikėti.

—Dar jam gali užeiti no
ras mus visus užmušti arba 
padegti namą,—sušuko pa
nelė Robinson, bijodama, 
kad auka neišsisuktų iš jos 
keršto.

—Ar tai gali būti?—pa
klausė ponia Morris verk
dama.—Vargšas, dar gali 
šokt i upę! žinai ką,—ta
rė atsigręžusi i broli,—nors 
mums tas bus labai-liūdna, 
bet geriausiai bus išvežus 
ji dar šiandien. Vienas iš 
daktaro draugų turi sanato
riją ir mes galim būti tik
ri, kad vargšą vaikelį ten 
gerai apžiūrės, kol surasi
me ką geresnio. Kaip apie 
tai manai, daktare?

(Bus daugiau)

ir.Su
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Iš Plataus Pasaulio
IRANO ALIEJUS

Senas Irano aliejaus klausimas dabar baigiama iš
spręsti derybomis. Bet Irano nacionalistų vadas Ayatoi-j 
lah Kašani skundžiasi, kad kariškoji diktatūra “ginklų 
jėga jiajungia Iraną kolonialiniams interesams.” Kašani 
skundėsi ir Jungtinių Tautų organizacijai.

RUSIJOS ANGLIS
Bolševikų spauda rašo, kad Rusijos anglių kasyklos 

neišpildo plano ir šaukia darbininkus iškasti daugiau 
anglių. Pine Malenkovo rusų valdovai apsižiūrėjo, kadį 
jų žemės ūkis yra visai susmukęs, o dabar ir anglių ka
syklos pasirodo atsiliekančios.

DINGĘ DIPLOMATAI

Du anglų diplomtai, Guy Burgess ir Donald Mac- 
Lean, kurie 1951 metais kur tai dingo, pagal vakarinės 
Vokietijos spaudos pranešimus, gyvena Prahoje, valdi
ninkų gyvenamame rajone ir, matomai, atlikinėja bolše
vikams Įvairius propagandos ir šnipinėjimo patarnavi
mus.

KROATAI PROTESTVOJA PRIEŠ TITO

Jugoslavijos ambasadorius Vladimir Popovič (viduryje) 
visai nesijaudina, kai jis išėjęs iš restorano Los Angeles 
mieste rado gatvėje kelius kroatus, kurie ji piketuoja ir 
su įvairiais užrašais vaikščioja paliai ambasadoriaus lan
koma restoranu.

lietaus. Tokį didelį darbą; 
atlikus, šalpos fondas nuo-j 
širdžiai dėkoja visiems lie
tuviams, kurie šias gerybes

PAIEŠKOJIMAI SKA1TYK, GYVĄ 
ANGLIAKASIŲ ISTORIJĄ

Aš, Ona KalinauskaitėVąišnis, pa
ieškai! savo brolio Jono Kalinausko, 

?, kilusio Pilviškių pasodus, Pilviš- suaukojo. V. Sondai UŽ k>ų valsčiaus, ir pusbrolio Jono Sa
jkalausko, kilusio iš Pagotosios kai-

Ją parašė Frank Lavinskas 
ir A. J. Banišauskas, abu seni 
angliakasiai. Tai 500 puslapiu 

kurioj vaizdžiai apra.šy-, (lai'bą ir vadovavimą SIUOS Jmo, Pilviškių valsčiaus. Prieš pir- knyga,
(daiktui sutvarkant ir YĮ;tas angliakasių gyvenimas ir
čiant, .o Augėnui, Jakaičiui, , J įe patys ar juos žinantieji atsiiiep- daug kitų dalykų. Kas skaitė 
Kabliui, Baneliui, Masio-!k,te adre?Mrs. a. valsais, '8*:ts* kn-WĮ. visi ja patenkinti. P. 
Tiiui ii Žulpiui už utvvkimn,1 E&st coulee, Alberta, t A domu i t is iš Barrc, Muss., su
pilė suaukotų daiktų padir

i;

bėti. Tik labai gaila, kad Paieškau savo dėdės Turaoso, ki* 
• a: *š Prijos1 kaimo. Simno parapj Si ŠdIpOS londo luginiiną Alytaus apskr. Išvyko 

prieš • pirmųjį pasaulinįne visos lietuvių kolonijos 
ir pavieniai lietuviai atsi-
liptiė vpikia tikėti*. Gudelių. vals. litruliepe. i>ei įeiKld Urvelis, ęhicagoj. Jie patys
kad sekanti kartą neliks ne 
byliais ir jie.

J. Mikalauskas.

W0RCESTER, MASS.

i

Įko: “Puiki knyga.” Tą pati ra
šo T. Tamašauskas iš Detroit, 
T. J. Kučinskas iš Chicagos ir 

Amerika Įtt. Į«iėk j laišką $2, parašyk 
pasiųsk:karų. Taip Į ... . . ,

pat paieškau tetos Elenos Juškutės-(aiškiai SIIVO adresą ir 
Kazakevičienės, iš Kalninių kaimo, j
Gudelių vals. litrų laikų gyveno 1 Krank lavinskas. 4141 

ar juos ------
tieji atsiliepkit adresu:

Vytautas Tumas,
Rua Camoos Novos No. 

Vila Želi na 
Sao Paulo, Brazil.

St., Long Island City
ir gausi tą knygą.

I

6th
4. N. Y_, 

(13)
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BAZĖ ANT ARKTIKOJ

Australija pasiuntė į Antarktikos kontinentą moks
lininkų ekspediciją, kuri pasiliks pastoviai ten gyventi ir 
stebėti tą mažai žinomą ir šaltą kontinentą. Ekspedici
jos apsistojimo vieta pavadinta Mawson vietove. Eks
pedicijai vadovauja R. Dover.

Sūnūs Padarė Staigmeną
Sausio 4 d. vakare parė

jęs iš darbo radau namie; 
sūnų Algirdą, parvažiavusį! 
pasisvečiuoti. Jis

TORONTO, ONT.

Kilnaus Darko Gražus 
Vaisiai

dirba! vargų

Į BIBLIJOS TYRINĖTOJŲ 
GARSINIMAS (13)

“ATGAIVINIMO LAIKAI“
I Paieškau brolio Kazimiero Bernoto 
jis Šilalės parapijos, Vaitimėnų kai- 
. mo. Jis pats ar jį žinantieji atsi
liepkit adresu:

Motiejus Bernotas,
4441 So. \Vood St.,

Chicago 9, III.Kalbėjo K. Bielinis
Vasario 14 d. buvo iškil 

mingai paminėta Lietuvos 
nepriklausomybės 36 metų 
sukaktis. Kalbėjo iš Ne\v 
Yorko atvykęs Lietuvos 
Laisvės Komiteto narys, žy
mus socialdemokratų vei
kėjas K. Bielinis, kongres- 
monas Haiold D. Donohue, 
majoras 0’Brien,
J. Miller ir Lietuvių Klubo 
pirm. W. Bernotas.

Paieškau Juozo Černiausko iš 
pūstelių kaimo, Pabaisko valsčiaus. 
Išvyko į USA apie 1910 metus ir per 

‘tpirmajį kara tarnavo USA kariuo- 
' menėj. Jeigu mano ieškomas asmuo 

neatsilieptų, norėčiau, kad kas iš 
kopustėliškių man parašytų šiuo ad
resu :

A. Zamžickas,
26. Devonport Rd.,

London W. 12. England.

(Tęsinys)
“Todėl darykite atgailą ir grįžkj- 

tės, kad jūsų nuodėmės butų išdildy
tos, kad ateitų nuo Viešpaties veido 
atgaivinimo laikai ir kad jis siųstų

j. įjums apskelbtąjį Jėzų Kristų, kurį 
turėjo paimti dangus iki visų daly
kų atnaujinimui, apie kų yra kalbė
jęs Dievas nuo amžių visų savo 
šventųjų pranašų burna.“—Ap. Dar
bai 3:19-21.

Taip tai yra kų Petras reiškė. Jis 
tai vadina “visų dalykų atnaujini- 

rba sugrąžinimu žmogui Die- 
maloningumo. Jėzus atėjo “ies- 

ir išgelbėti” pražuvusius. Jė
zaus pirmas atsilankymas ant že
mės prirengė kelią žmogaus sugrįži
mui pas Dievą; jo gi antruoju atsi
lankymu bus aktualiai įvykdytas iš
pranašautų dalykų. Kiekvienas at- 
steigimas arba atnaujinimas visų 
pranašas dalyvavo garbingoje vilties 
ir paguodos giesmėje, nes kiekvienas 
jų skelia Dievo pirsirengima atgai
vinti ir palaiminti tuos, kurie išgirs 
ir tikės.

Mozė rašė apie Dievo pažadėjimą 
Abraomui, kad per jo ainiją turės 
būti palaimintos visos žemės gimi
nės. Jis taip pat pranašavo, kad 
Dievas pažadins pranašą, panašų į 
jį. bet didesnį, ir kad tasai pranašas 
suteiks gyvybės žmonėms. Petras 
cituoja šią pranašystę ir pritaiko ją 
atsteigimo darbui, kuris seka po 
Kristaus antrojo atėjimo.

Dovydas pranašavo apie ateinan
čią teisybės karalystę ir rašė apie 
gausius jos palaiminimus.

Izaijas pranašavo apie laiką, ku- 
Tiuo mirtis bus nugalėjimo praryta, 
ir kuriuo Dievas nušluostys ašaras 
nuo visų veidų. Jis taipgi pranaša- 

(*)‘vo, kad tuose “atgaivinimo laikuose” 
žmonės statys namus ir juose gy
vens. sodins vynuoges ir valgys ją 
vaisius.

<Bus daugiau)

1
Imu, 
vo i 
koti

į Paieškau Juliaus Balanausko iš| 
žarsto kaimo. Šilavoto naraDiios. ir>

13
Anthony Žarsto kaimo. Šilavoto parapijos, ir 

Jurgio Stačioko iš Šilavoto. Atsi 
liepkit adresu:

Peter Senavaitis,
.">127 Greenvvuy 
Iletroit 4, Mich.

(91

šaltinis, 
kurie po

Žiema ^enjne jajį atUko mote-.
<o padėjėju.1 savo kojomis neturi stipres-i1.1* -i^0^8’. va('ovaU?amasįu»

ANnunc a romroc Algirdas ir antrasis sūnūs,Jnės žemės, o virš galvų—c oiaa,’»A:«enUn
Vytautas, išėjo ir iš auto-.namų pastoges. O tokių

Anglijoj gamintos atominės bombos dabar yra skirs-įmobilio atnešė du dideliu 'musų tautiečių yra labai
tomos tarp įvairių Anglijos kariuomenės dalių, kad, rei-'ryšuliu. Vieną padėjo ant‘daug. Vien tik Vokietijoje
kalui ištikus, jos galėtų būti greitai naudojamos priešui j stalo ir sako :Išriškit. Išri-Jjų priskaitoma iki 8,000. 
daužyti. Kitas moderniškas ginklas, kuris Anglijoj pla-į^ nustebom radę puikųiTai daugiausiai seneliai, 
čiai gaminamas, yra “vedamos bombos” (guided mis-prangM sieninį laikrodi ir įvairus ligoniai ir našlės su
siles). Perėjimas i naujuosius ginklus daromas palaips-ĮatA!! ul<a >u pasveikinimu mažais vaikais. Tai musu 

’musų 24 metų vedybinio tautos opiausia žaizda, ku- 
gyvenimo sukaktuvių pro- rią dar galime laisvai pa- 
ga. Iš antrojo ryšulio pra- siekti ir kurią privalome vi- 
dėjo krauti ant stalo vai- si gydyti, nes ir jie nori so- 
gius. Mums net ašaros pa- čiau pavalgyti ir šilčiau ap
sirodė akyse iš džiaugsmo, sirengti.
kad sūnūs mus atminė, ir ...
kaip tik ta diena. Ačiū, K. L. Berufruomenės kra?-
brangus sunau! ' to valdyba giliai atjaučia-

ma siu tautiečių sunkią pa- 
Padedame Kaimynams dėtį, nutarė juos gelbėti.
Vykdome rinkliavą Ed- lam tikslui

17 // t * Tjr į montono lietuviu namui P08 fondą, į
Naujienos is Kanados i statyti. Jau surinkome gra- fįko

apie 100 mylių nuo namų Ypatingai tienų?, 
stoties viršininko Genė Stripeikaitė 

jtos Sakalauskaitės,
1937

vadovaujamas Snarskio.|r>;‘b»rt'n<-'’l P“'a. . J . - i i diepkst adresu:Tautinius sokius pašoko į 
Savickaitė? vadovaujama 
grupė.

Minėjimui vadovavo Že
maitaitis.

paieško Anice- 
kuri atvyko 

metais, spalio mėn.
ardės nežinau.

G. Budreika, 
7403 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio

At-
<9)

Aš, Ona Ka'.inauskaitė-Vaišnis, 
i paieškau savo brolio Jono Kalinaus- 
,!:o iš Pilviškių pasodos. Vilvilškių 
valsčiaus, ir pusbrolio Jono Saka-

mui.

FARUKO TURTAI

Buvęs Egipto karalius Farukas apleisdamas Egiptą 
paliko daug turtų, sukrautų jo tėvo ir jo paties. Dabar 
įvairus j'o meno rinkiniai likviduojami. Už karaliaus 
pašto ženklų rinkinį pereitą savaitę Egipto vyriausybė 
gavo $390,000. Kiti Faruko turtai bus likviduojami 
vėliau.

CALGARY, ALTA.

Linksmai Sulaukėme 
Naujų Metų

Yra sakoma: Vienybėje 
—galybė. Ir iš tikrųjų, kol iNevadienė

Susirinko daugiausia vieti
niai nariai iš Cargary; iš to
liau buvo tik pp. Gureckai 
iš Drumheller, pp. Kučins
kai iš Rockyford ir ponia 

iš Crossfield.

į valsčiaus, ir pusoroiio jono sain-
Aukų surinkta per $800. i i* * Bagotosio. kaimo, Piką- 2 1 jkių vaisiaus. Abu atvyko Amen-

—V. !I
I

karą ir 
ar juos

pasaulinį 
Jie patys

žinaotieji atsiliepkit adresu:
Mrs. A. Vaisnis, 

East Coulee, 
Alberta, Canada

Kon pnes virrnąj) 
‘•yveno Brooklyne.

Lietuvai Remti Draugijos j

1 skyrius čia visiems žino-; 
ma?. !r Vilniaus Aušros 
Vartų parapijos klebonas į 
kun. Vasys-, surinkęs aukų' 
ALT. perdavė jas minėtam' 
skyriui pasiųsti ten, kam

gaa-DYKA! IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthriti*

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninią skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks

tančių virš 30 metų.

Mylintieji 
site veltui.

tiesą, literatūros 
kreipkitės:

I.ITHU'ANTAN BIBI.E STUDENTS 
ASSOCIAT’ON 

3444 S. I.ituanica Avenue 
Chicago 8, III.

tos aukos skilto?.
Išvyko į Floridą

Jau daug kas išvyko i 
tąją Floridą pasigerėti

PAGALBA
Jeigu turi gerklėje 
skaudėjimus ir jautie
si, kad kas negerai su 
gerkle, arba turi vi
durių atsikartojančius 
skausmus, uždegimus, 
karščiavimus ir šal
čius viduriuose ir jau
tiesi sergantis arb* 
patrukęs, tai gal būt 
jums reikia Virginijos

Gyvatių šaknelių. Šitos šaknelės 
kamparu kvepia ir yra galinga gy
duolė. Kainuoja $12.00 už svarą. 
Jei prisiusi $3.00, tai mes prisiusi
me jums kvoterį svaro tų šaknelių.

ALEXANDER’S CO.
414 Bro«dway 

South Boston 27, Masu.

ji sudarė sai
kutį mielai su- 
Tamašauskas, 

ir Barcevičius.
O šalpos fondas, nieko ne
laukdamas. ėmėsi darbo.
Pereitų metų gruodžio 
šių metų sausio mėnesiais 
paskelbė lubų ir avalynės 

P?* aukavimo vajų. Jo pastan
gos neliko tyruose šaukian- 

sniego. -ju ba]su Buvo gauta ru- 
. " I.etVs P1 a" bu ir avalynės iš šių kolo
salu ir taip nįjy. - Toronto—2,500 sv.

•’ rubu ir 500 sv. avalynės; iš Stanley Mikelk, rengia 
Termometras svyravo tarpe Hamiltono ir St. Catherines lakatu pokyli vasario 27 
30-50 laipsnių žemiau O.

,zią sumą, o keli pasižadėjo Norvaišienė 
auką įteikti vėliau. Ačiū 
visiems.

sios apylinkės lietuviai ne-Jvyrai pasirūpino linksmy- 
nebuvol^ės lašų, o moterėlės už

valgėm nu- 
daina- 

miklias

Floridą 
grožybėmis. Tarp jų 
musu žymus darbuotoja:

DYKAI ŠIO

buvo organizuoti, nebuvo «Des lasy, ° 
ir jokio bendro veikimo, ikandos. Taip 
Visokios minėtinos dienosĮgildami alučiu ir 
praeidavo nepastebėtos. Da-'vom« 0 kas turėjo 
bar jau visai kitaip. Jau‘kojas, pasišoko plokštelių 
visos žymesnės šventės at-!’1’ akordinono muzikai gro- 
žvmima bendrai ir tinka- Jant- Išmušus .12 vai. p. 
mai. Sutinkant Naujus Me- Dubauskas pasveikino atsi 
tus Lietuvių Draugijos val-

Florida Albertoje

Albertoj oras iki 
Naujų Metų buvo gražus ir 
nešaltas, nebuvo ir 
Prieš pat Nauju
dėjo

visasnigo
snigti ir 
ir šalo

dyba savo nariams surengė 
šeimyninį pasilinksminimą 
pas pp. Dubauskus jų nau
jame rūsy. Namas dar ne
visai baigtas, bet rusis jau 
baigtas ir daug vietos jame.

lankiusius su naujais me
tais, o A. Kučinskas pasakė 
tam tikslui pritaikintą eilė
raštį. Dar ilgai po tu pa
sisvečiavę, pasilinksminę 
išsiskirstėme linkėdami vie
ni kitiems geriausių metų.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS D ARPU S

Jei tamstoms reikia—

o BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.

žemiau
Paskutinę sausio dieną oras 
atšilo ir nuo to laiko šilta ir 
saulėta. Termometras svy
ruoja tarpe 40-70 aukščiau 
O. Sniegas nutirpo, van
duo nubėgo, tikras pavasa
ris. Kai kas važiuoja į Flo
ridą praleisti žiemos, mes 
gi Al bertos gyventojai šie
met čia turime Floridą. Čia 
yra paprotys teirautis indi- 
jonų, kokia bus žiema. Aną 
dieną susitikau savo pažįs- 
amą indijoną Peter Bark- 

įng Dog. Pasisveikinęs 
klausiu: Ar bus jau pava
saris? Jis papurtė galvą. 
—Tai vėl bus
klausiu. Jis ir vėl papurtė 
galva. — Na, — sakau,— 
jei nebus pavasaris ir ne
bus šalčių, tai kas bus?— 
Jis bumpterėjo:—No good. 
—Ir pradėjo kimšti tabaką

savo pypkę. Visa, ką asĮ
iš jo išgavau. Aš nieko ne
supratau, ką tas “no good” 
reiškia. Gal ius geriau ži
note?

A. Kučinskas.

800 sv. rūbų ir 160 sv. ava
lynės: iš Winnipego—450 
sv. i-ubų ir 20 sv. avalynės: 
iš Londono miesto ir lietu
vių tabako augintojų—200 
sv. rūbų ir 10 sv. avalynės: 
iš Otta\vos—50 sv. rūbų ir 
10 sv. avalynės. Viso gau
ta 4,000 sv. rūbų ir 700 sv. 
avalynės.

Šias vertybes gavus, rei
kėjo atskiro ir tokiam dar
bui pasišventusio žmogaus, 
kuris jas surušiuotų, išly
gintų ir supakavęs persiųs
tų Ralfui. Tuojau atsirado 
ir jis. Tai V. Sonda. Pra-

. ... .„ nėjus daiktus tvarkyti na šalčiai.— sirodė, Rad tokj didd. Rie_
kį apdirbti vienam ir dar 
fabrike dirbančiam žmo
gui neįmanoma. Bet grei
tai atsirado ir daugiau, ku
rie mielai sutiko pagel- 

Tai buvo Augėnas,

ii

šil- 
jos 
via 
5 J. į

ir Dvareckas su šeima, Dudie 
nė, J. ir B. Babrauskai, Jo-Į 
vaišiai. Ciuniai ir kt.

Kalakutų Pokylis
ALT Gilbeitville sky-j 

riaus naudai du žymus lie-,1 
tuviai, Antanas Tomkus ir, 

ka-jl
j pokylį vasario 27 d.,|j 

7 vai. vakaro, Windsor 
viešbuty. Gilbertvillėj.

IVorcesteriečiai yra ma
loniai kviečiami atsilankyti 
į šį šaunų lietuvių ūkinin
kų kolonijos pokylį.

J. Krasinskas. ;

Lietuviai, Atsiliepkit!
Noriu važiuoti vasaroti į Michigan 

State, netoli Traverse City arba kur 
kitur. Noriu apsistoti pas lietuviu . 
Rašykite:

V. Bayoras,
785 So. 17th Avė..
St. Petershurg, Fla.

Greita Pagalba
Ar jūsų kojos dega, niežti, skau 

''a? Vartok ZAI.B ir vėl šypsokis. 
Taip pat gelbsti suminkštinti saus- 
ousles (kernus) ir nuospaudas. Sep
tynios aktingos vaistų dalys suteikia 
greitą pagalba. Prisiusk $1 (C.O.D. 
nesinnčiam). Pasiuntimą apmokam.

Rridgefield Drue Co.. Dept. B. Ifil 
Gregory St.. Bridgeport. Conn.

Jakaitis,

Pakalbinkim draugus 
pažįstamus užsisakyti “Ke- 
leivį”. Kaina metams $4.

Kablys, Banelis, 
Masionis ir Župis, kurie, 
kartu su Sonda, visus daik
tus atrinko, išlygino, surū
šiavo ir supakavę pasiuntė 

_ Ralfui, kuris pasiuntęs tą 
ir siuntinį į Vokietiją ne vie- 

vargstantį tautietį ap- 
dengs nuo žiemos šalčių ir

REIKIA DARBININKO
Nedidelei farmai reikalingas vy

ras, kurs suprastų ūkio darbus ir 
mokėtų važiuoti mašina. Pageidau
ju. kad butų viengungis. Dėl atly
ginimo susitarsim. Rašyti: (8)

P. Vitkauskas.
R. D. 1. Box 
Rexford, N. Y.

IEŠKAU DARBO
Našlė, C0 metų. ieško darbo už 

šeimininke prie našlio. Sutinku va
žiuoti j farmas. Rašydami pridėkit 
pašto ženklą. (10)

V. G.,
1149 T-emovne St.,

Los Angeles 26, Calif.

SKAITYTOJAMS 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutinį 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, {Amžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne- 
bisite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsilakite savo vardą ir ad
resą greitai į:
Rcsse Products Co,
27«ą Ear«ell

Dept. X-9 
Avė.. Chicago 45. III.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliskai-Lietuviškas

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

gus siųsti kartu su užsakymu.
DR. D. PILKA, 546 E. Broa<Iway, Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDRĄ I.IETVVYBCS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We»t 30th Street, New York 1, N. Y.

!
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NEMOKAMAI PATARIA ATVYKSTA AKTORIUS 
MOKESČIŲ REIKALU HENRIKAS KAČINSKAS

Iki kovo 15 d. reikia pa
duoti mokestinius pareiški-

Šį penktadieni i Bostoną 
iš New Yorko atvyksta ak-

mus. Daug kam juos užpil- torius Henrikas Kačinskas, 
dant kvla įvairiu klausimu, kuris vasario 27 d. dalyvaus 
kuriuos kiekvienas gali iš- lietuvių studentų rengia- 
siaiškinti krepdamasis į In- mam meno vakare Munici- 
ternal Revenue informaci- pal Buildinge.
jos ofisą. Čia surašome 
kai kurių vietovių adresus 
ir kada galima kreiptis.

Bostone—iki kovo 15 d. 
kiekvieną dieną (išskyrus 
šeštadienius ir sekmadie
nius i nuo 8:30 rvto iki 5 vo 
vai. vakaro ,174 Ipstvieh St. 
ir 55 Tremont St. Be to 
vakarais nuo 5 iki 9 vai.

Po to ilgesnį laiką pasi
liks Bostone, rengdamasis 
komedijos '‘Tuščių Pastan
gų” vaidinimui, šis Bosto
no Lietuvių Dramos Sam
būrio vaidinimas įvyks ko- 

21 d. So. Boston High
School. Tai bus bostoniš- 
kiams pirma proga pamaty
ti vaidinant geriausią buvu-

galima ir šiuo telefonu pa-|Sį Lietuvos teatro aktorių, 
skambinti: CO 7-5700.

Cambridge — tuo pačiu 
laiku kaip Bostone. Adre
sas: Central Sųuare Post 
Office.

Maldene—tuo pačiu lai
ku kaip Bostone. Adresas: 
Douling Building, 6 Pleas- 
ant St.

‘Keleivis” Pasveikino

IGARDUS BLYNAI Į to this tragic end to a stirring
26 GERAM TIKSLUI story. Our nation has declared,

_______ ______ 1 indeed. that the end is not at
International Institute of Tėvynės Mylėtojų Drau- hand’ "e have refused to rec- 

t> . , . ... I .. , * • ognize the modern įncorpora-boston, kuriam priklauso gijos skyrius vasario 27 d., .. . . .. . .
kelios dešimtys tautų, jų 7 vai. vakaro, Sandaros s s R We have continued 
tarpe ir lietuviai, vasario 26 svetainėje rengia “penny diplomatic relations with Lith-

TARPTAUTINIS 
POKYLIS VASARIO

d. Statler viešbuty rengia sale.” 
pokylį. Bus renkamas Už
gavėnių karius ir karalienė,

Už Įėjimą neįeik 
mokėti. Visi bus pavaišinti 
gardžiais lietuviškais blv-

Pelnasbus skirtos dovanos geriau- nais. Pelnas skiriamas and 
siems šokėjams ir kt., bus “Lietuvos Istorijai” išleisti, 
gražių tautinių drabužių ir Ateikime!
tt. Informacijų ir biletų iš--------------------------

Oanksto galima gauti Inter
national Institute, 190 Bea- 
con St., Bostone. Tel. KE 
6-1081.

uania. and we have unmistak- 
ingly shown that the fcorld 
cannot truly return to peace 

calm and understanding
until the Communists withdraw 
their ehains from this captive 
nation—and others likę it.

MASSACHUSETTS 
GUBERNATORIAUS

ATSIŠAUKIMAS

i r ietuvos nepriklausomybės 
šventės proga Massachusetts t

_______ gubernatorius Christian A.
Vasario 27 d., 7 vai. Nau- Herter išleido šitokį atsišauki- 

josios Anglijos studentai ma:
rengia įdomų meno ir šokių A PROCLAMATION, 1951 
vakarą,' kurio programą pa-! , i:hua„ia malIe „ ,,r„tld (|ec. 
-kol 'ėmė piaeitą savaitę, įlaration to the world some thir- 

Tą pačią dieną, 3 vai., toj ty-six years ago. It announced 
pačioj Municipal Building'—after long years of hard and 
salėj, Broadway tarp G ir^nflinching struggle for free- 

'dom and justice—that it was

Studentų Savaitgalis

H "atvių, So. Bostone, bus.
“Naujienų” Dienrašti ju diskusijos opiais gyvena-’3" indePendent !iatlon-

______ •• • . i -i . • , , - ler of the Tartar invasions oiį mojo laikotarpio klausi-
“Naujienų” dienraštis va- maį<

sario 19 d. minėjo savo 40__________________
metų sukaktį. Ta proga
“Keleivis” jas pasveikino Minkų Radijaus 
linkėdamas savo jaunesnei ---------

Sukaktis

of
1399. ancier.t defender of 
Christianity. vigorus Champion 
of nationalist revival even un- 
der the intolerent boot of con-

The national administration 
in \Vashington, both in Con- 
gress and the executive 

lia.s sought to conduct 
a full and penetrating investi- 
gation into the seizure of Lith
uania by Russia. This is a pol- 
icy which the eople of the Com- 
monvvealth of Massachusetts 
vvill applaud and support just 
as vigorouslv as ue uphold our 
ovvn dignity and sacred free- 
doms.

I ithuanians evervu'here need 
not lose beart. History urites 
itself slowly, methodically and 
deliberately. būt in the end the 
vvill of God—the victory for 
good and justice and mercy— 
vvill triumph.

Lavvrence, NorthamptoneJse sei sėkmės bendroj kovoj Minkų radijaus 20 metų 
Worcestery, Lowelly, Ha-jdėl geresnės žmonijos atei- sukakties proga kovo 7 d
verhilly, Brocktone, Taun- ties. 
tone tų informacijų gausite 
tuo pačiu laiku kaip Bosto
ne vietos paštuose (Post 
Office).

Norwoode galima kreip
tis į vietos paštą vasario 25 
ir kovo 4 ir 11 d. nuo 9 ry
to iki 5 vai. vakaro.

Gardnery tuo pačiu laikui 
kaip Noruoode. Adresas:} 
vietos paštas.

Bridgewatery—vasario 26 
d. nuo 8:30 iki 5 vai. vaka
ro vietos pašte.

Middleboro—kovo 4 ir 5

įdomi Paskaita Apie 
Kengūrų ir Triušių Kraštą

Buvęs Australijos Lietu
vių Bendruomenės pirmi
ninkas J. Vaičaitis vasario 
21 d. laikė paskaitą apie 
Australiją ir ten gyvenan
čius lietuvius.

T ).. I. 1
rai\iėiu>v> . L- i r /; ’d'Lui'.’ r-

d. nuo 8:30 iki 5 vai. vaka-
ro vietos pašte.

Stoug’ntone—vasario
d. nuo 8:30 iki 5 vai. vaka
ro vieos pašte.

O KA MES DAROME?
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Juozas Dačinskas, Antanas Gir
nius, Kostas Nenortas, V. Ju- 
zekonis, Stepulioniai. A. L. 
Bendruomenės Bostono sky
rius, Aleksandras Chaplikas. 

ir J. Januškeviėiai $12. 
Giedraitytė $11.

(Bus daugiau)

Reiaalingas Kraujas

A.
M.

Petras Bliumas serga jau 
4 savaitės naujojoj Carney 
(Dorchestery) ligoninėj.
Jam būtinai reikalinga 
kraujo transfuzija. Kas ga- H 
lėtų savo kraujo paaukoti, 
tesikreipia į minėtą ligoni
ne.

ęuerors. this great nation felt ef America’s own

In Lithuania’s untiring. con- 
temporary struggle for free- 
dom. ue envision the shadous 

past, and ue
that it had af.ained a glorious mušt rededicate* ourselves—in
day on February 16. 1918. order to be consistent and

]*ųuhen the Council of Lithuania. faithful—to the stem task of 
So. Bostono Lietuvių ;n concert u-ith American Lith- retaining our oun basic liber- 
salėj rengiamas ta-juanians. formally said: “Our'ties, and living in tranęuility 

popietis. Kviečiamiįland is free.“ Į and understanding with the
talentai nuo 6 ikiloo metų’ Brief. Memorable. Inspired many

o vai.. 
Klubo 
lentų

treriau įsitikini, kad laimin
gesni buvo tie. kurie pateko 
į Ameriką, o ne į tą kengū
rų. kurios savo uodega žmo
gų parbloškia. triušių, kurie 
sunaikina laukų derlių, gy
vačių ir krokodilių kraštą, 
kuriame ir dieną ir naktį 

į tenka prakaituoti, kuriame} 
į ateivį skersai žiūrima ii 
jis laikomas antros rūšies

good-uilled
is visos Naujosios Anglijos and devotional—the transitorv .the world. 
registruotis: S. Minkus, 502 days 
E. Broadway, So. Boston.
Geriausia pasiruošusiems 2 
jaunuoliams ir 2 suaugu
siems skiriamos piniginės 
dovanos. Teisėjais pakvies
ti: adv. A. Shallna. mokyt.

___  __ i - »muz

of the new Lithuania can- In this spirit.
not be erased from the heartsif y 
and minds of mankind. aLįture

in the country 
and then. uith 
and war.ton disregard

į K. MockUŠ, muz. moK. of į*ne peopie.
Plevokaitė. Dr. G. Stapu- constituent republic of the U 
lionienė ir rašytojas S. San-'s. S. R.
tvaras. ’ America has not been blindi

ŠĮ vasarį sukanka 50 nre-'įmogumi. kuriame ir centas 
tų, kai Rusija leido ntumsJsuH^įy^; sugaunamas negu 
spausdinti raštus lotiniško-jčįa
mis raidėmis. Tą sukaktį į Paskaitos pasiklausyti ga- 
reikia tinkamai prisiminti.Jjgj0 ateiti didesnis skaičius. 
Spaudoj jau buvo žinių.,____ ____________
kad Chicagoj turima plačių 
užsimojimų tuo reikalu. Ar turi “Keleivio" kalen-
Bostonas ir lietuviu velkio- dorių? Jame daug įdomių 

skaitymų. Paskubėk išsira
šyti, nes nebedaug beliko. 
Kaina tik 50 centu.

je užima garbingą vietą. 
Ir čia todėl minėta sukaktis 
turėtų būti gražiai ir pras
mingai atšvęsta, bet kol kas 
negirdėti, kad tam butų 
ruošiamasi, nors laiko beli
ko maža.

Kas nors turėtų pradėti. 
Lene Rašytojų Klubui pri
tiktų pasirūpinti sutelkti 
jėgas?

J. V-gas.

Latviu Vaidinimas

Bostono latvių teatras ko
vo 6 d.. 7:30 vai., ir kovo 
7 d., 2 vai.. Peabody Play- 
house, 357 Carles St.. Bos
tone, vaidina 4 veiksmų ko
mediją “Tai Buvo dėl Vie
nos Rožės.’’ Vaidinimai 
rengiami to teatro režise- 
įiui J. Lejinui pagerbti jo 
35 metų scenos darbuotės 
sukakties proga.

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke
leivio” ofisas darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 1 :30 vai. po pietų. Sek
madieniais uždaras.

nations in

and uith the 
expectation that the fu- 

jiure will be bright and con- 
though the Soviet Union, in structive for Lithuania—and 
1910. obtained militarv bases

KVIETIMAS
Maloniai kviečiame Tamstą su šeima, draugais bei 

pažįstamais dalyvauti L. R. K. Susivienijimo 
Amerikoje 94 kuopos rengiamam
Užgavėnių baliuje

kuris įvyks 1954 m. Vasario (February) 28 d., 6 vai. 
vakaro, Lietuvių Piliečių Draugijos Auditorijoj, 

368 W. Broad\vay, South Boston.
Už 81.50 Tamsta valgysi kiek norėsi ir ko norėsi.

PROGRAMOJE: Solo dainos, akordiono muzika ir 
baletas. Išpildo jaunieji ir vyresnieji kuopos 
nariai. Šokiams gros puiki salioninė kapela. 
Prie bufeto “Baltos Meškos” alus, krupnikas ir 
kiti skanieji gėrimai. . Rengimo Komisija.

PIKTŽOLIŲB. NEĮVEIKIA

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškoa 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.

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

ir nuo 7 iki 8

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

__ e again glorious — now.
occupied it. jtherefore. I. Christian A. Her- 
characteristic ter Govemor of the Common- 

of t ne weaith of Masschusetts, do 
hereby prociaim the sixteentn
day of February. 1954 to be
REPUBLIC OF LITHUANIA 

DAY*
and urge the citizens of the 
Commonwcalth of Massachu 
setts to cooperate i n the ob- 
servance of this occasion.

Given at the Executive 
Chamber in Boston this nint'n 
day of February. in the year 
of our I>ord one thousand nine 
hundred and fifty-four, and of 
the Independence of the Uniter 
States of America, the one hun
dred and seventy-eigiith.

By His Excellency the Gov
emor,

CHRISTIAN A. HERTER 
EDWARD .J. CRONIN, 

Secretary of the Common- 
uealth.

God Save the Commonwealth 
of Massachusetts.

(Atkelta iš 5 pusi.) 
valiai, bet žolė juose nebe
žaliavo, nes vėjas nunešė 
dirvos paviršių ir štai čia 
rado geriausią vietą augti 
halogeton.

Šitą pastebėję mokslinin
kai dabar ir kala į galvą tų 
žemių savininkams ir nau
dotojams rūpintis protingai 
naudotis ganyklomis, žiū
rėti, kad ko daugiau žolės 
augtų ir stengtis nenuga
nyti ganyklų be saiko.

Bandymais patirta, kad 
ir gyvuliai greičiau užauga 
ten. kame ganyklos nėra su 
žolių šaknimis nugraužia
mos.

Amerikos vyriausybė ko
vai su ta piktžole kasmet 
šleidžia net apie penkis 

milionus dolerių, bet ir pa
tys žemės naudotojai, kaip 
matėme, gali sėkmingai 
prisidėti prie šitos kovos.

Taigi, tas galiūnas žmo
gus, grasinantis pasauli su
naikinti atomo bomba, dar 
nepajėgia nugalėti papras
tos piktžolės. Ž-tis.

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

RADIO PROGRAMA

Tel. AV 2-4026

Dr. John Rėps his
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti l'pham’s Corner 

DORCHESTEK. .MASS.

n s j: : 
; v, 
s
-s 
K 
XXą s 3 X S

FLOOD SQUARE 
HARDYVARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broad»ay 
S«uth Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

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

i
M V N

Jei Rengies Šeimos Laimužei
Imk Taupyt Medaus Dienužėm

'SAVINGS BANKS
o f Massachusetts

Thrre’s »ne r.tar ynu — 
Innk fnr the wnrds 

"Saviugt fiank" nr
‘lustitutiou fnr Sakingi. ”

.s:
Tikros meilės kelias turėtų eiti per 
Taupymo Banką, kad užtikrinus 
saugią ateiti. Reguliariški taupmo 
indėliai greit auga. o dividendai su
taupąs didina. Du iš trijų Massa
chusetts gyventojų pasirenka Tau
pymo Bankus savo pinigams saugo
ti. Visi indėliai yra apdrausti pagal 
Ma'-achusetts įstatymą.

BOSTONIEČIŲ AUKOS 
LIETUVOS LAISVĖS

KOVAI PAREMTI

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

Biznio reikalais kreiptis į 
Paltie Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
5roadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY A pa r a ta 
Pritaiko Akinius 

V ALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROADWAY 

SOITH BOSTON, MASS.

taosoooeeoooisooeeeeooooooe
Tek SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Rasakarnis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadway $ 
SOUTH BOSTON, MASS. g

r/so&soeooseioooeioeiooeoooeoa

Vasario šešioliktosios minė
jimo proga Bostono lietuviai 
sudėjo aukų $2,343.55. Štai 
sąrašas aukojusių ne mažiau 
kaip $1:

šv. Petro lietuvių parapija 
So. Bostone $150; Bostono Lie
tuvių Vyrų Choras $100.

Po $50: kun. Virmauskis. A. 
L. T. Sandaros 7 kuopa. Jonas 
Mikalauskas.

Šv. Petro parapijos chorą.- 
$30.

Po $25: Lietuvių Darbininkų 
Draugijos 21 kuopa. Lietuvai 
Remti Draugija, siuvėjų unijos 
(Amalgameitų) skyrius, skau 
tai ir skautės (be to skąutai 
dar aukojo $9 surinktus prie 
patarnavimo rūbinėj Vasario 
16 minėjimo proga).

Po $20: prof. V. Biržiška. 
Lietuvių Socialdemokratų Są
jungos 60 kuopa. Vytautas Iz- 
bickas. Jurgis Okunis. Juozas 
Rasčiauskas, Jonas Vasiliaus
kas, Brutenis Veitas. Romas 
Veitas. Bostono Lietuvių Dra
mos Sambūris, Marija ir Jurgis 
Gimbutai.

Antanas Skudzinskas $16.
Po $15: Romas Budreika.

Išnuomuojamas Butas
Išnuomuojamas 4 kam

barių butas su virtuve ir vo
nia. Baltos sinkos, gas- 
combination pečius, saulėti 
ir gražus kambariai. Tik 
suaugusiems. Kreiptis nuo 
11 vai. lyto. Tel. S0 8-7651. 
T. Čepulienė. 1 Rage Court, 
So. Boston 27, Mass.

PARDUODAMA
Mėsos, vaisiu ir daržovių krautuvė 
Camhridge. Gera vieta, daug pre
kių. išdirbtas biznis. Darbo dėl dvie
jų žmonių. Kaina $2,500. Rendos 
$29.00 per mėnesi. Kreintis: (10)

574 Cambridge Street, 
Cambridge, Mass.

Tek ELliot 4-3783.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per mettis gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

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 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, t&rpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27, Ma




