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Keturi DidiejiSusitinka Berlyne 
Sausio. 25 Dieną

Posėdžiai Atidėti Maskvai Pasiūlius; Vakarų Valstybės 
su Atidėjimu Sutinka; Didieji Ministeriai Svarstys 

Vokietijos ir Austrijos Klausimus; Tarsis ir dėl
Kitų Ginčytinų Klausimų

Amerika, Anglija ir Pran
cūzija jau nuo pareitos va
saros siūlė Maskvai, kad su
sirinktų keturių didžiųjų 
valstybių užsienių reikalų 
ministeriai ir apsvarstytų 
Vokietijos ir Austrijos 
klausimus. Tą savo siūlymą 
trys Vakarų valstybės pa 
kaltojo ir Bemnudos konfe
rencijoj ir siūlė susitikti 
Berlyne sausio 4 d.

Rusija Į pasiūlymą atsakė 
pereitos savaitės gale ir no
ri atidėti keturių didžiųjų 
užsienių reikalų ministeriu 
susitikimą iki sausio 25 d. 
Rusai sako, kad konferen
cija reikia atidėti tam, kad 
davus valstybėms laiko 
“tinkamai pasiruošti” ir 
kad davus visoms valsty
bėms “tinkamą progą” kon
ferencijoj dalyvauti.

Tas paaiškinimas kelia

Maskva Sutinka 
Kalbėt Apie Atomus

Rusijos vyriausybė at
siuntė atsakymą Į preziden
to D. D. Eisenhotverio pa
siūlymą sudalyti atominių 
tyrinėjimų vieną centi-ą ir 
bandyti pritaikinti atominę 
enei-giją taikos meto reika
lams.

Savo atsakyme iusai su
tinka derėtis, bet jie į pir 
mą vietą kelia reikalą už
drausti atominius ginklus ir 
tartis dėl ginklavimosi su
mažinimo, o apie atominius 
tyrinėjimus jie vos užsime
na.

Amerikos vyriausybė ma
no, kad rusų atsakymas ga
li būti pagrindas deryboms 
užmegsti dėl atominės ener
gijos pritaikymo taikos me 
to reikalams. Nei Amerika

NAUJAS UOSTŲ DARBININKŲ BOSAS TARIASI SU 
JOHN L. LEWIS

Iš .Amerikos Darbo Federacijos pašalintosios tarptautinės 
uostų darbininkų unijos naujasis prezidentas William V. 
Bradley (dešinėj) tariasi Washingtone su angiakasių uni
jos prezidentu John L. Lenris. kuris, kaip žinoma. ėmėsi 
remti Bradley \adovaujama unijų.

1953 METŲ SVARBIEJI ĮVYKIAI
Sausis

3 d.—Susirinko pirmai sesijai 
83-ias kongresas, kontž-oliuoja- 
mas republikonų partijos.
5 d.—Maskva skelbia suseku-• <
si “žydų gydytoju'* sąmokslą

daugiau įtarimo negu ko ki- . n .. '. .nei Rusija visai neuzsime-to. Argi nebuvo įaiKO Kon
ferencijai pasiiuošti ir ar 
pačios valstybės nežino, ar 
jos sausio 4 d. gali ar ne
gali tinkamai dalyvauti 
konferencijoj?

Keturių didžiųjų valsty
bių konferencijoj bus ap 
tartas ir Rusijos pakartoti
nai daiytas siūlymas su
šaukti penkių didžiųjų val
stybių vadus pasitarti, kaip 
“sumažinti tarptautini įtem
pimą.” Toje konferencijo
je bus pasitarta ir dėl prez. 
Eisenhovverio pasiūlymo 
sudaryti atominių tyrinėji
mų tarptautini centrą.

Laivų Krovėjai
Rinkosi Uniją

New Yorko ir Nevv Jer
sey prieplaukose laivų kro
vėjai pereitą antradienį ir 
trečiadienį balsavo, kuri 
unija turi juos atstovauti 
derybose dėl naujos darbo 
sutarties. Iš 24,153 laivų 
krovėjų balsavime dalyva
vo 21,244, arba labai dide
lis nuošimtis. Iš balsavusių 
7,568 pasisakė už naujai 
Įkuitą Amerikos Darbo Fe
deracijos laivų krovėjų uni
ją-

Senoji laivų krovėjų uni
ja, kuri dėl raketierių joje 
įsigalėjimo buvo išmesta iš 
Amerikos Darbo Federaci
jos, gavo 1,492 balsu dau
giau. Bet klausimą išspręs 
ne tie balsai, o 4,405 ginči
jami balsai, kurie į aukš
čiau paduotus skaičius* ne
įeina. Ginčijamieji balsai 
bus baigti aiškinti tiktai šį 
pirmadienį, tada ir pasiro
dys, kuri unija laimėjo bal
savimą. Moralinį laimėji
mą jau turi Amerikos Dar
bo Federacijos unija, kuri 
per visai trumpą laiką su
traukė tūkstančius unijistų 
i savo eiles

na, kad Vakarų Europos 
kraštai jau turi sudarę cen
trą atominiams tyrinėji 
mams daiyti. Toks centras 
veikia Šveicarijoj.

Kas Teisė Beriją
ir Jo Sėbrus?

Maskvos pranešimas apie 
Berij'os ir jo sėbtų teismą 
sako, kad juos teisė aukš
čiausiojo teismo viena ko
misija, kurios priešakyje 
buvo maršalas Ivan S. Ko- 
nev. Kiti tos “teisiamo
sios” komisijos nariai buvo 
sekami: N. M. Švemik, bu
vęs Sovietijos “preziden
tas, o dabar valdiškų unijų 
viršininkas; E. L. Zejin, 
aukščiausio teismo pinui 
ninko pavaduotojas; armi
jos generolas K. S. Moska- 
lenko; N. S. . Michailov, 
Maskvos apygardos komite
to sekretorius (paitijos); 
M. I. Kuša va, Gruzijos uni
jų viršininkas; L. A. Gro- 
mov, Maskvos miesto teis
mo pirmininkas, ir K. F. 
Lunev, vidaus reikalų mi 
nisterio pavaduotojas.

Iš teisėjų ypač pažymėti 
ni maršalas Konev ir gene
rolas Moskalenko, kurie at
stovavo armiją ir armijos 
vardu pasakė nuomonę, kad 
Berija ir jo bičiuliai verti 
yra kulipkos Į galvos užpa 
kalį. Maršalas Konev, pasi
žymėjęs karo vadas užėmė 
aukštesnę vietą negu kom
partijos žmogus Švemik.

Išgelbėjo 43 Jurininkus

Švedų laivas “Oklahoma” 
nuskendo juroje, o 43 įgu
los nariai buvo išgelbėti 
pereitą sekmadienį po 11 
valandų plaukiojimo juroje 
netoli Skandinavijos pa
kraščių.
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48 METAI

Rugpiutis
5 d.—Korėjoj prasidėjo pasi
keitimas belaisviais, 
s d.—Rusijos Malenkovas sako, 
sau rusai luri vandenilio bom- 
.^ą. ia jxit.virtino ir .Amerikos 
CiK>pertai.

d.-- ran*.- (.ersijoj) nugriu- 
i . :,i ; „s Dr. Jlonummed

. a '••gn.

• d—Vo.ittijos rinkimus lai- 
a.ėjo Dr. X. Adenauerio krik- 

■ »<<n ų demokratų partija.
10 d—Darbo sekretorius M.P. 
i.>urkin pasitraukė iš Eisenho- 
vverio vyriausybės.
30 d.—Earl tVarren.buv. Kali- 
ernijos gubernatorius, paskin

tas aukščiausiojo teismo pirmi
ninku į vietą mirusiojo pirmi
ninko Fred M. Vinson.

Spalio
^8 d.—-Jugoslavijoj demonstra
cijos ii- protestai prieš Ameriką 
ir Angliją dėl žadamo perleidi
mo Triesto miesto Italijai.
18 d.—Milžiniška dauguma bol 
ševikų belaisvių atsisako grįžti 
namo pas bolševikus, kada jie 
buvo bolševikų apklausinėjami.

Lapkritis

3 d.—Savivaldybių ir dalinu<*- 
se rinkiniuose laimi demokra 
tų partijos kandidatai.
6 d.—Generalinis prakuroras 
Brownell kaltina Trumaną, kad 
jis žinodamas davė komunis
tams aukštas vietas vyriausy
bėje.
10 d.—Filipinuose rinkimus lai
mėjo opozicijos vadas Magsay- 
say, nacionalistų kandidatas.
16 d.—Buvęs prezidentas Tru
man sako. kad Eisenhoverio 
administracija yra užsikrėtusi 
negražiu “McCarthy’izmu“.
24 d.—Šen. McCarthy kritikuo
ja ir demokratus ir Eisenho^e- 
rio administraciją.
27-28 dd.—Chicigoje posėdžiu 
>o Visuotinis Amerikos Lietu 
vių Kongresas, dalyvavo 816 
delegatų, aukų Lietuvos vada
vimui surinkta apie $15.000.

Gruodis

t.

įtvirtino. Europos armijos sutar
tį.
15 d.—Cechai pdševikai palei
do iš kalėjimo Amerikos žur
nalistą William )atis.
22 d.—Prez. Esenhouer pasi-

žudyti aukštus bolševiku parei- rašė kongreso piimtą bilių, ku- 
gunus. ypač kariškius. Keliolika ris pripažįsta alėjų po jura pa- 
daktarų “prisipažino“ nuodiję kraščių valstijų nuosavybe.
bolševikų vadus.
20 d.—įvesdintas naujas pre
zidentas Dwight D. Eisenhovver 
pirmas republikonas po 20 me
tų demokratų administracijos. 

Vasari)

2 d.—Prez. Eisenhov.er kon
grese pranešė, kad kinų nacio
nalistai Forraozoje yra “deneu- 
tralizuojami”, jiems leidžiama 
puldinėti komunistinę Kiniją.
10 d.—Europoje pradėjo veikti 
Schumano planas, šešių valsty
bių (Prancūzijos, Italijos. Vo
kietijos, Belgijos. Olandijos ir 
Liuksemburgo) plieno pramonė 
ir anglies kasyklos sujungiamos 
po viena vadovybe.

Kovas

5 d.—Mirė Rusijos diktatorius 
Josif Visarionovič Džugašvili, 
vadmęsis Stalinu. Jis mirė 73 
metų amžiaus po 29 metų vieš
patavimo
15 d.*—Stalino vietininkas Ma
lenkovas pradeda “taikos ofen
syvą’’. siūlo visus ginčus iš
spręsti derybomis.

Balandis

į 25 d.—Pirmą kertą iššauta ato
minė granata iš 11 colių kanuo- 
lės. Atominė artilerija gimė.
29 d.—Anglai širmieji įkopė į 
aukščiausią Everesto kalną. į 
kurį nieks dar tėra įkopęs. 

Birželis

17 d.—Korejo prezidentas S. 
Rhee įrakė paleisti 27.000 šiau
rinių korėjiečių belaisvių, ku
rie atsisakė gržti namo pas bol
ševikus.
17 d.—Rytinė Vokeitijoj vyk
sta streikai r maištas prieš 
rusų bolševiką okupaciją. Pa
našus neramu nai kiek anksčiau 
vyko Cechosb akijoj.
19 d.—Atominiai šnipai, Julius 
ir Ethel Ro,- nbergai nužudyti 
Sing Sing kaiėjime už šnipinė 
jimą Rusijos naudai.

Pietine Korėja Kritikuoja 
Dviejų Divizijų Ištraukimą

Amerika Mažina Kariuomenę Korėjoj; Pietų Korėjos
Vyriausybė Sakosi Apie Tai Nieko Nežinojusi; 

Korėjiečiai Dar Negali Vieni Saugoti Visą 
Frontą; Korėjos Kritika Nepakeis 

Amerikos Nusistatymo

Prncuzija Turi 
Naują Prezidentą

Prancūzijos atstovų rū
mai ir senatas po ištisos sa
vaitės balsavimų pagaliau 
išrinko naują Prancūzijos

Prezidentas D. D. Eisen
hovver paskelbė, kad iš Ko
rėjos ištraukiamos dvi ame
rikiečių divizijos. Preziden
tas sako, kad dviejų divizi
jų ištraukimas nenusilpnins 
Amerikos karo pajėgų Ko- 

., x T - . lx rėjoj ir kad palaipsniui iš 
prezidentą. Juo įslinktas ten ištraukta ir daugiau

4 d.—Ikrmudoje susitiko 4 die
nų posėdžiams “trys didieji”— 

10 d. Maskva skelbia, kati su- 2j^enhower, Churchill ir La

Liepos

imtas Lavrentij P. Berija, poli
tinės policijas viršininkas, vi
daus reikalų ministeri t ir Ma
lenkovo pavaduotojas. Jis kal
tinamas šnipinėjimu ir kito
kiais prasikaltimais.
27 d.—Korė oj sudarytos karo 
paliaubos p<> 3 metų. 1 mėnesio 
ir 2 dienų karo.
27 d.—Amerikos atstovų rūmai

10 d.—Švedas Dag Hammar- 
skjold pradeda eiti Jungt. Tau
tų organi žarijos generalinio se
kretoriaus pareigas.
16 d.—Prez
bia sąlygas taikai išlaikyti, rei- >janRimo j Ru«iją ap|i„kvhes, 
kalauja iš rusų “darbų“, o nej^y^ - k<wgwwnnll Romi.

tyrinėjimai padaryti.
Gegužė* 28 —Mirė senatorius Robert

15 d.—Vakarinė Vokietija pa- A. Tafft. republikonų vadas.

Eisenhovver skel-jnaiarį ištirti Baltijos valstybių

niek
8 d.—Prez. Eisenhouer siūlo 
sudaryti tarptautinį atominių 
tyrinėjimų centrą taikiems tik 
slams.
12 d.—Derybos Korėjoj dėl su
šaukimo taikos konferencijos 
Korėjos karui Įmigti, nutruko. 
21 d.—Maskva skelbia, kad ji 
sutinka tartis dėl atominių ty
rinėjimo centro sudarymo.
23 d.—Maskva praneša, kad 
Berija ir jo šeši vienminčiai su
šaudyti už šnipinėjimą ir galy
bę kitokių prasikaltimų. Esą 
Berija ir jo bičiuliai prisipažinę

senatorius Renė Coly, 71: 
metų amžiaus politikas.

Balsuojant už naują pre
zidentą paduota 477 balsai 
(absoliuti dauguma buvo 
436 balsai). Už socialistų 
kandidatą M. E. Naegelen* 
paskutiniame balsavime pa
duota 329 balsai. Iš viso 
buvo balsuojama 13 kartų.

Tik išrinkus naują prezi
dentą iš kairės pasigirdo 
Šukiai: “reakcininkas,”
“Petaino prancūzas” ir pan. 
Dešinysis parlamento ir se
nato sparnas naują prezi
dentą pasitiko Marseljeze.

Maskva Skelbia, kad
Berija Sušaudytas
Sovietų Rusijos vyriausy

bė gruodžio 24 d. paskelbė, 
kad aukščiausio teismo spe- 
cialinė komisija astuonias 
dienas svarstė Berijos ir še
šių jo bičiulių bylą ir nuta
rė visus kaltinamuosius su
šaudyti. Teismo sprendi
mas buvo tuoj pat įvykdy
tas. L. P. Berija, V. N. 
Merkulov, V. G. Dekano- 
zov, B. Z. Kobulov, S. A. 
Godlidze, P. Y. Mešik ir L. 
E. Vlodzimirski buvo su
šaudyti gruodžio 23 d.

Berija ir jo sėbrai buvo 
teisiami slaptame teisme. 
Apie jų teismo sprendimą 
buvo pranešta juos sušau
džius. Teismui pirmininka
vo rusų armijos atstovas 
maišalas Ivan S. Konev.

CHICAGA IŠKELS
10 AUKŠTŲ NAMĄ

Amerikos kariuomenės. 
Prezidento pareiškimas

aiškinamas tuo, kad kariuo
menė Korėjoj bus apgink
luota atominėmis kanuolė- 
mis, todėl ir sumažinus ka
reivių skaičių kariuomenės 
jėga nesumažės ir, jeigu 
bolševikai atnaujintų karą 
Korėjoj, jie bus atremti.

Pietų Korėjos vyriausybė 
žiuri į tą reikalą kiek ki
taip. Ir Korėjos ministeriu 
pirmininkas ir užsienių rei
kalų ministeris pasisakė 
prieš Amerikos koriuome- 
nės mažinimą Korėjoj, bent 
kol nėra paruošta Korėjos 
kareivių pakaitai ir, be to, 
Korėjos vyriausybė skundė
si, kad Amerikos nutarimas 
padarytas jai nieko neži
nant, nors prez. Eisenhower 
sakė, jog Pietų Kinijos vy
riausybei esą pranešta apie 
kariuomenės mažinimą.

Šiaip jau Korėjoj pasita
rimai su bolševikais lieka 
nutraukti, o belaisvių ragi
nimas grįžti namo skaitosi 
baigtas. Sausio 23 d. belais
viai turės būti paleisti į lais
vę.

BOLŠEVIKAI PERKIRTO 
INDOKINIJĄ

Visiems “Keleivio” Skaitytojams, Platintojams, Rėmė
jams ir Bendradarbiams Linkime

Laiminau Naujų Metų!
* “Keleivio” Leidėjai ir Redakciia.'

Chicagos miestas nutarė 
perkelti į naują vietą 10 
aukšti) namą. kuris sveria 
15,000 tonų. Namas yra 25 
senumo ir jame yra Virgil 
E. Gunlock spaustuvė.

Tą namą miestas nupirko 
1950 metais ir dabar nori jį 
nukelti 120 pėdų toliau, 
kad padarius vietą keliui. 
Perkėlimo darbas užims ke
lis mėnesius ir kainuos 
140,000 dolerių.

Maskva Netiki į
Skraidančias Lėkštes

Rusu laikraštis “Raudo
noji Žvaigždė” sako, kad 
skraidančias lėkštes išgal
vojo Washingtonas ir tai 
yra ne keliauninkai iš kitų

Prancūzai skubina siųsti 
pagalbą į Indokinijos fron
tą, kur bolševikų partizanai 
netikėtu puolimu perkirto 
Indokiniją skersai siauriau
sioj jos vietoj ir nutraukė 
susisiekimą sausuma tarp 
šiaurinės ir pietinės Indo
kinijos. Iš Kinijos juros 
bolševikai pasiekė Siamo 
sieną. Prancūzai skaito pa
dėtį rimta. Kovose prancū
zai netekę kelių batalionų 
karių.

BERIJA BUVO
“MEDALIŲ GEMBE”

Sovietų enciklopedija, 
1952 metu laida, apie Lav
rentij P. Beriją sako šitaip: 
“Vienas iš žymiausių komu
nistų partijos ir Sovietų val
stybės vadu. ... J. V. Sta-* 4t
lino tikras mokinys ir gink
lo draugas ... jis buvo pa
keltas į Sovietų Sąjungos 
maršalus ... jis turi penkis 
Lenino ordinus, du Raudo
nosios Vėliavos ordinus ir 
septynius medalius.”

planetų, bet kapitalistų pa- Ordinais apkabinėtas Be
akus žmonėms gąsdinti ir,rija dabar sušaudytas, kaip 

didinti karo nuotaikai. 1 Višinskio pasiutęs šuo!

i
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Berija ir Draugai Sušaudyti
Prieš savaitę laiko Maskvos vyriausybė skelbė, kad buvęs 

Sovietų politinės policijos viršininkas, vidaus reikalu ministeris 
ir ministeriu pirmininko pavaduotojas. Lavrentij P. Berija, su 
šešiais savo sėbrais traukiamas teismo atsakomybėn už visokius 
prasižengimus, kurių svarbiausias buvęs tas, kad Berija ir jo 
vienminčiai norėję pasigriebti valdžią su politinės policijos pa
galba. Maskva skelbė, kad Berija ir jo prasikaltimų bendrinin
kai jau prisipažinę prie jiems daromų kaltinimų.

Savaitę vėliau, gruodžio 24 d. Maskva paskelbė, kad Berija 
ir jo sėbrai jau nuteisti ir sušaudyti. Jų teismas tęsėsi 6 die
nas, nuo gruodžio 18 iki 23. Juos teisė aukščiausiojo Sovietijos 
teismo specialinė komisija, kurios priešakyje stovėjo maršalas 
1. S. Konev.

Kartu su L. P. Berija buvo nuteisti ir sušaudyti: V. N. 
Merkulov, V. G. Dekanozov, B. Z. Kobulov. S. A. Godlidze, P. Y. 
Mešik ir L. E. Volodzimirski. . Visi jie. kaip ir Berija, buvo 
kaltinami ir atrasti kalti norėję pagrobti valdžią su politinės 
policijos pagalba. Be to, Berija buvo kaltinamas, kad jis kurs
tęs Sovietų Sąjungos tautines grupes prieš “didžiąją rusų tau
tą.” Kad miera tikrai butų pilna, teismas sako, jog Berija ir jo 
sėbrai trukdę maisto gamybą krašte ir jų pastangomis Sovietijos 
gyventojai turi maisto nedateklių. Teismas sako, kad Berijos 
ir jo sėbrų kaltė buvo Įrodyta dokumentais, kaltinamųjų užra
šais, liudininkų parodymais ir pačių kaltinamųjų prisipažinimais. 
Bet teismas ėjo prie uždarų durų. Matomai. Berija ir jo sėbrai 
nebuvo užtenkamai gerai kalėjime išdresiruoti, kad juos butų 
galima išvesti i viešumą ir leisti “prisipažinti” viso pasaulio 
akivaizdoje.

Su Berijos ir jo sėbrų sušaudymu Rusijoj pasibaigė vienas 
tarpas diktatorių kovoje dėl valdžios ir dėl pirmenybės. Berija, 
nesenai buvęs antroj vietoj valdžios viršūnėse,
į bedugnę ir baigė savo dienas apspiaudytas ir sušaudytas.

NAUJAS SPORTO LĖKTUVAS ĮDOMINA SPORTININKUS

Naujausias sporto lėktuvas gali lėkti m?Su per valandą, o vidutinis jo greitumas 
siekia 165 mylių per valandą. Jis yra tik 5 ir 3/4 pėdų aukštas. IS pėdų ilgas ir 20 
pėdų platus. Jo propeleris yra Įtaisytas uodegoje.

Kas Savaite

siems klausytojams p. Ka-; 
zys Škirpa apie gruodžio 17* 
d. karininkų žygi tarp kitko; 
sakė šitaip:

Lietuvos Pinigai

Laimingų Naujų Metų!
Baigiame 1953 metus, 

pradedame naujuosius 1954 
metus. Meliems skaityto
jams linkime, kad Naujieji.“ 
Metai jiems ir jų šeimom 
butų geresni, sveikesni, lais
vesni.

Po antrojo pasaulinio ka- 
mo mes lietuviai kasmet vis 
laukiame, kad ateis kada 
nors laisvė ir musų paverg
tai tautai, kad ją pavergęs 
priešas trauksis iš išvogtų
jų žemių i savo platybes.

Deja, visos musų viltys 
iki šiolei nuėjo niekais. 
Laisvasis pasaulis, pasken
dęs savo rupesniuose, netu-

riausybės senų laikų slap
tas diplomatines derybas 
skaito ir kultūringomis ir 
nepalyginamai praktiškes
nes, negu atviras derybas 

'j“pro langą,” arba publikai
nociL'loiicrt ipasiklausyti.

Kai dabar kalbama apie
didžiųjų valstybių derybas 
dėl atominės energijos nau
dojimo taikos tikslams, tai 
suprantama slaptas dery
bas, kurios kukliai vadina
mos “privatinėmis.” Rusi
ja su tokiomis derybomis 
sutinka, nors iš to visai ne
seka, kad tos derybos bus 
nors trupučiuką sėkminges
nės.

.. , . , , -i šiomis dienomis išėjo Jo-brodus. Bet ar taip tikrai'ri nei noro nei drąsos susi-fKI ... ...
t • j • Man tikra! skaudu apieĮno Kario knyga “Nepri-buvo, ar Ui tik piktų žmo-1, rūpinti šimtų milionų žmo- NaJa,c‘ų Globėjas 

^tisomos Lietuvos Pini-’nių prasimanymai, negalė-1 nių laisve. Laisvieji džiausiminti. Bet turiu tai padaryti 
nes kitas buvęs Lietuvos ka
riuomenės karininkas, kalbėjęs 
šioje pačioje vietoje ir tokia 
pat proga, pasakė pernai apie 
tą Įvykį daug netiesos. Jis pa

Išleista New Yorke čiau tikrai pasakyti. 
1953 metais, 255 puls., kai
na $5: galima užsisakyti 
pas autorių J. K. Karį, 45 
Park Ter.. Bridgeport 4,

gai.
Kai Lietuvoje buvo Įvesti

kad pavergėjas jų ne
pavergia ir leidžia jiems
gusi,

reiškė neva ‘tada stovėjome ant Conn.)
Knygoje yra 160 fotogra-bedugnės krašto’ ir kad todėl 

jis griebęsis ‘to žygio tik Tėvy- 
ir musu tautos meilės

Dėl ’ !Ui.’
jo galo ašarų niekas nelies, šuniui šuns galas. Jo galas yra 
Įdomus tik todėl, kad jis rodo. jog postalininė Rusija pergyvena 
gilią vidaus krizę.

Ta krizė reiškiasi diktatorių varžytynėse dėl pirmenybės iT|įerbiiniejr niekas*"kai?,rius kalba apie nepriklauso- 
dar labiau ji reiškiasi Rusijos žemės ūkio sunkumuose. Rusijos .bandymas pratempti dramblį mos Lietuvos pinigus litus, 
diktatoriai po Stalino galo pakartotinai turėjo viešai prisipa-įpro adatos skylutę, anot tos kurie buvo

staiga nukrito nės fijų visokių ‘pinigų,” ku- 
f^’j‘ie “vaikščiojo’ po Lietuvą

, , ............ įprie ruskio, paskui prie vo-| Išeitų, lyg j.st.k venas n-v.!kiefi bolševikų ,919
dėjo Tėvynę, mate pavoju, o ki-! ■ 1 ... .
‘ti nieko nematė ir Tėvynės ne-,!n?1ta,s nepnklausoraybes 
mylėjo. Tai, gerbiamosios į,- laikais. D.iU^ausla auCo-

savo litai, greit atsirado sa-’nauc^otjs laisve, o apie pa- 
vanorių, kurie tuos litus! vergtųjų laisvę, jeigu kąda 
pradėjo patys dirbti. Vie-Ur kalbama, tai be isitikini- 
nas patriotiškas fabrikan- mo jokio noro paverg

tiems padėti išsivaduoti.
Ar 1954 metai bus geres- 

ir už juos pasistatė gražų j ni tuo atžvilgiu? Dėja, at- 
fabriką su tautišku vardu, o sakymo neturime. Galime 
kada atėjo laikas sėsti i ka-jtik reikšti vilties, kad rusiš- 
lėjimą, tai jis pasamdė; koji tvarka, pavergusi mi- 
žmogų, kuris prisipažino pi- lionus žmonių, susmuks vi- 
nigus dirbęs ir pasiėmė ant dujinių prieštaravimų dras

koma

tas Šiauliuose prisigamino 
nemažai 50 litų banknotu

Angliakasių unijos vadas. 
John L. Levvis, pasiėmė glo
boti našlaičius laivų krovė
jus, kurių unija, dėl rake- 
tierių joje Įsigalėjimo, buvo 
išmesta iš Amerikos Darbo 
Federacijos.

Angliakasių unijos vadas 
aprūpino našlaičius laivų 
krovėjus pinigais ir keta 
juos priglausti po savo uni
jos sparnu. 0 jei Levvis’ui 
pasisektų atplėšti nuo CK) 
ar Amerikos Darbo Fede
racijos kokią vieną kitą

žinti, kad Rusijos gyvulių ūkis yra visai susmukęs ir yra net j lietuviškos patarlės.
atsilikęs nuo caro laikų žemės ūkio, kada Rusijoj buvo kelios “Tada nebuvo nei jokio rim

tesnio bolševistinio pavojaus, 
nei buvo ką gelbėti nuo ‘bedug
nės krašto.’ Tai aš čia patvir-

čius. Kada suidiotėjęs Stalinas nusprendė suvaryti visus Rusi-.tjnu ne rik ^ėl to, kad 17 gruo-! 
jos valstiečius (iš antro karto) Į kelis kart padidintus kolcho-jdžio smurtui p; 
žus ir tuo budu su biurokratijos pagalba padaryti antrąją žemės pirmoje eilėje pasi 
ūkio revoliuciją Rusijoj, jis pastūmėjo Rusijos žemės ūkį Į di- '™Jskt>V!U ano 5 
džiąją krizę, kuri negreit bus nugalėta. Už tą krizę kaltė krenta ĮVer^*n*in,U'_, ^aro

dešimtys milionų gyventojų mažiau. Rusijos gyvulininkystės 
susmukimas yra pasekmė bolševikų režimo kovos prieš valstie-

> pinigui mus, ?avęs bausmę tautiškos,koma ir pavergtieji atgaus uniją> ta(la angliakasiųva- 
;V,*7 VetUV^Ae valiutos didinimą. Karią savąją laisvę. das gajėtų atsistoti prieša-
arXd_’ k°l’1-S" SUS^^ ^Rą .panaŠUl W kyje trečios unijų sąjungos.1922 metų gale, 

kos markės pradėjo kulia 
virėia “kristi’’ ir netekti 
vertės. Lietuziški pinigai 
buvo Įvesti nuo 192z metų 
spalio 1 d-’ svetimųjų 

išleisti pinigai

fabrikantą, bet šis dirbo ne Pavojingas Ginklas 
litus, o dolerius

Angliakasių “distriktas 50” 
Kruviniausias ginklas >u. Jl,n=ia /^kiausi svietą

Mat, Lietuvoje doleriai Amerikos gyvenime yra pa- ?s lvalliausiy Pramone? pa
buvo labai paplitę ir dau-’prastas keleivinis šeimos .. .Le\\ r, at-
gelis žmonių doleriais pirko automobilis. Jis, pradedant s*s^>jęs pnesakyje trecios 

meto Da~d_ėtlešlvis dar painiojusi tarp Fie-Rr už dolerius pardavinėjo’ 1899 metais, jau yra išžu-Vn??ų !,v’a"
» vadovybė jį’tuvių iki 1S22 tietų galo. įsavo prekes. Vienas suK- dęs daugiau amerikiečių, 1 J?/'??1’V'1?"

■ buvo padariusi pagal visu Lie-! Laimė, kad litas buvo čius iš Hamburgo sugalvojo'negu visi Amerikos karai „enk0& daiommkų jud
ant Visų dabartinių valdovų, kurie Stalinui turavojo. Jų tarpe,tuvos kariuomenės pulkų ir di-;ivestas nors 1922 metų ga-įant popierinio dolerio pri-į nuo nepriklausomybės pa- J1™0-

įams

buvo ir Berija, ir Malenkovas. ir Chruščiovas ir visi kiti. )vixijų vadu pranešimus.' Ryšy-‘ie, nes 1923 metais vokiSia'dėti “6” ir duoti Žmonėm'skeli,imo i ’ Į. Se«yvn žmogaus aminei-
Kai Stalino Įpėdiniai susipiovė dėl valdžios, atsakomybė už je su respublikos prezidento ‘rnaikė ir ta mykė “parem-'doleri už 10 dolerių. Tiesa,* Šeimos automobiliai, ku-' Al['ne"

Stalino nevėkšlišką žemės ūkio politiką buvo suversta ant suklu-;Dr. K. Griniaus 60 metų am--a > ostmarkė (ir ostrublis 1 pinige yra parašyta “One,”iriais važiuojame
Mat, Berijos vedama politinė policija šeiminin- žiaus sukaktimi, jie buvo gruo-

> ♦ i* - . * , . . .............. - . , 'džio 16 d. mano, kaip tada ėju-kavo mašinų ir traktorių stotvse. kaip ta policija šeimininkavo, . , ... .... . .. ' šio kariuomenes stabo virsimn- . .. ,i:..
ir visose kitose Rusijos gyvenimo srityse. Įkf> sukviesti Į Kauną'nauJ3 valiutą, senoji vokis- je. Hamburgo SUktlUS dll-

Sovietų Rusijoj krizė reiškiasi ir tautiniuose santykiuose?jr aš buvau juos savaitę iš markė buvo pakeista ?O Klaipėdos tuiguje. Ten 
Rusų ir seniau pavergtos tautos ir antrojo karo pasėkoje Įtrauk-'anksto įspėjęs, kad ta proga naująja tokiu kursu: 1,000,-jis tuigaus dienomis Jeisda-

pusio Berijos.
pasivaži- suprasti, kokia nau-

visai susmuko ir 1923 me- bet kas ten moka angliškai nėti, lankome gimines ir f a. (,atbininku judėjimui is 
itokių vadų fanaberijų ir notais, Įvedant Vokietijoj skaityti lietuviškame turgu- vykstame i darba, jau vra . . .

*... * . sies rietimo ’

užmušę vieną milioną ir •
76 tūkstančius žmonių, arba 
64,000 žmonių daugiau ne- Mossadegh Kalėjime 

visuose Amerikosgu žuvo 
karuose.

Prieš tą “pavojingiausią' nuteistas kalėti tris metus 
ginklą,” kuris yra Amerikos už šalies išdavystę. Ta “iš
gyvenimo vyriausias požy- (Įavystė” buvo jo pasikėsi- 
mis, jokių priemonių nie-'njmas atsikratyti šacho ir 
kas nesugalvoja, nors ir valdyti, kaip jis išmano.

000,000,000 senųjų markių vo i apyvartą savo dešimti 
lygu vienai naujajai mar-, nes, iki pakliuvo Į policijos 
kei! Lietuvoje buvę ost-'rankas ir atsidūrė kalėjime 
rubliai ir ostmarkės tokio šešiems metams. Šiaulių ka- 
skandalingai žemo kurso1 Įėjime tą hamburgiški ir su- 
nesulaukė, bet ir Lietuvos’sitikau. Kalėjime jis barz- 
ukininkai. kurie ostmarkes das skusdavo ir laike skuti-

Buvęs Irano diktatorius 
Dr. Mohammed Mossadegh

išsa
mius pranešimus ne vien apie 
padėti pulkuose, bet ir. bend
rai, apie civilinių gyventojų lai
kyseną ir nuotaikas miestuose 
ir vietovėse, kur buvo musų ka
riuomenės garnizonai.

Pasitarime, kuriame daly
vavo apie 50 asmenų, preziduo- 
jant pačiam kariuomenės va
dui. generolui Žukauskui, nė 
vienas iš suminėtų atsakingų 
kariškių vadų ir viršininkų ne
patiekė jokių aliarmuojančių 
informacijų, kad butų grėsęs 
vidaus pavojus iš komunistų 
ąusės, kaip 17 gruodžio konspi-

tos Į rusišką imperiją, visos nerimsta rusiškoj vergijoj ir yra bus paprašyti padaryti
nepatenkintos dėl vedamos rusifikacijos. Diktatorių viršūnių 
kovose po Stalino galo laimėjo didžiarusiai imperialistai, kurie 
dar labiau garbins “didžiąją rusų tautą” ir vers pavergtąsias 
tautas keliaklupsčiauti prieš maskolius ir Maskolijos istoriją.

Kitas Įdomus dalykas iš Berijos teismo yra rusų armijos 
rolė tame teisme. Vyriausias “teisėjas,” kuris nutarė Berijai 
paleisti kulipką Į makaulę, yra maršalas Konev, rusų armijos 
atstovas. Armija atvirai išėjo į politiką ir skaito, kad armijos 
vadų konkurentai iš politinės policijos nusipelno kulipkos Į ma
kaulę.

Berijos teismas ir jo sušaudymas rodo Sovietijoj vykstan
čią krizę. Krizė ten skaudžiai reiškiasi žemės ūkyje, tautybių 
santykiuose ir valstybės santvarkoje. Jei laisvasis pasaulis tu
rėtų aiškią vadovybę ir aiškią programą, ko jis nori ir ko siekia 
santykiuose su išpurtusią ir suvogta rusų imperija, dabar butų 
laikas rusus paprašyti trauktis iš jų pavogtųjų žemių Į jų na
cionalines sienas. Drąsi* politika dabar galėtų be kraujo pralie
jimo laimėti pastovią ir teisingą taiką.

Deja, laisvasis pasaulis dūsauja apie taiką ir laukia, kada 
sustiprėjusi Rusija apsispręs kariauti. Kad ji apsispręs, dėl to 
abejonės nėra. Kad Rusijai reikia priešintis, dėl to abejonės 
irgi nėra. Bet imtis iniciatyvos ir išnaudoti Rusijos krizę—to 
laisvasis pasaulis, deja. nepajėgia dasigalvoti.

gabeno i Lietuvos Banko 
I skyrius maišais, lietuviškus 
litus parsinešė Įsidėję i šal- 
bierkos kišenę. ... Su sa
vais pinigais Lietuva tikrai 
pavėlavo bent tris metus ir 
už tai Lietuvos 
brangiai užmokėjo.

“Nepriklausomos Lietu-

Ap z v a lg
PRIEŠINGI LIUDIJIMAI dieną prieš demokratišką 

šalies vyriausybę 1926 me
tais, dieną nesąžiningų “is
torikų” pramintą “kariuo-

Kai kurie žmonės ir čia 
Amerikoje mini Lietuvos 
kariuomenės dieną, lapkri-'menės diena,” New Yorke 
čio 23, nors, tiesą pasakius, kalbėjo pulk. Kazys Škirpa, 
niekas nežino (ar gal per-J o pernai tame minėjime 
daug žino) kodėl ši visai kalbėjo žinomas ponas P. 
nereikšminga diena parink-': Plechavičius, kuris nešioja 
ta “kariuomenės dienai” at- gruodžio 17 d. uždirbtą 
žymėti. j “generolo laipsnį,” gautą

šiais metais minint tą ne fronte, bet politinį ban- 
tautininkų ir ateitininkų ditizmą bepraktikuojant, 
st u d e n t ų demonstracijos šiais metais susirinku-

ratoriai buvo prasimanė ir skel , . . , . .
bė PO to įvykio. Atbulai, visiĮvos Hnišai vaizdžiai ap- 
oranešėjai. be išimties, ožtikri-?raso savo valiutos Įvedimą 
no karo vadovybę, jog tokio pa-?1 duoda gražių nuotraukų 
rojaus visiškai nebuvo, kad ko- Lietuvoje buvusių pinigų— 

rublių, ostrublių, ostmarkių, 
ir pagaliau savų litų. Lie
tuvos litas buvo paremtas 
auksu, bet tikrasis jo rams
tis buvo Amerikos lietuviai, 
kurie siųsdavo savo gimi
nėms dolerius, o tie doleriai 
patekdavo Į Lietuvos Ban
ką ir ten sudarė pagrindą 
savajai valiutai. Iki 1922 
metų galo Amerikos lietu
viai irgi nemažai dolerių 
siuntė Į Lietuvą, bet tie do
leriai nusidauždavo Į vokiš
kus bankus, o lietuviai už 
tuos dolerius gaudavo vo
kiškus “broklapius” (ost
markes). kurie 1922 metais 
susmuko. Pikti liežuviai 
pasakojo, kad kai kurie 
Lietuvos finansininkai tyčia 
tęsė savų pinigų įvedimą, 
nes vokiški bankai jiems už 
Amerikos lietuvių dolerius 
duodavo neb!<gus buter-

mo pasikalbėdavome, kol 
aš ten atlikau savo “pak.u- 
tą.” Paklaustas, už ką jis 
sėdi, tas pinigų fabrikantas 
pasisakė sėdįs “už nieką.

—Kaip tai “už nieką”? 
žmonės'—sakau aš.

—O nulis, kas yra?—pa
šiaušė manęs hamburgiškis tam 
meisteris. ___

—Nulis yra niekas,—sa
kau aš. •

spauda, ir saugumo komisi
jos, ir vyriausybė, ir drau-
dimo kompanijos aiškina ir 
ragina žmones būti atsar
giems ir vis primena keliuo
se gresiančius pavojus.

Atrodo, kad milionams 
mašinų pasileidus keliais 

tikras nuošimtis aukų
yra neišvengiamas reiški
nys. Mat ir mašinų kaip ir 
jų vairuotojų tarpe yra ne-

munistiniai elementai visai ne
skaitlingi ir nesusiorganizavę 
ir. kad civilinių gyventojų mi
tingavimai. pasinaudojant de
mokratinėmis laisvėmis, visai 
nepaliečia rikiuotės karių svei
kos patriotinės dvasios ir kari
nės drausmės. Kai kurie pulkų 
vadai tenusiskundė, jog tūlų 
opozicinių partijų veikėjai mė
gina iš pasalų kurstyti jaunes
niuosius karininkus bei siekia 
juos Įvelti į politiką ir juos tuo 
budu demoralizuoja. . . .”

Tai šitaip kalbėjo kitas 
gruodžio 17 d. gyvas liudi
ninkas. kuris 1926 metais 
prieš Kalėdas ne kalėjime 
sėdėjo už chuliganizmą, 
kaip tai buvo atsitikę su p. 
P. Plechavičių, bet ėjo Lie
tuvos generalio štabo virši
ninko pareigas ir padėtį 
Lietuvoje vertino ne pro ka 
Įėjimo langiuką, bet iš kito
kio “taškaregio.”

—Tai štai už nuli aš ir mažai 
sėdžiu!—paaiškino jis man 
ir paskui papasakojo, kaip 
jis Klaipėdos turguje de- 
šimtdolerines platino ir 
Įkliuvo.

Apie tokius savanorius 
pinigų meisterius J. K. Ka
rio knyga nekalba; ji kal
ba apie legališkus pinigų 
dirbėjus, kurie pagal Įsta
tymus leidžia pinigus ir 
kartais iš žmonių iškrausto 
visus pinigus. Taip pada
rė bolševikai atėję i Lietu
vą 1940 metais. Jie už vie 
ną litą nustatė kursą 90 ka
peikų. Pagal savo vertę li
tas buvo lygus bent dešim
čiai rublių, bet bolševikiš
ki vagys norėjo apvalyti 
žmonių kišenes ir tą pada
rė be jokios atodairos. Li
tus jie išvalė, o už juos da
vė stalininius “broklapius.”

Norintieji sužinoti dau- gai

kuriems ke
liuose neturėtų būti vietos.

x
Slaptos Derybos

Kadaise prezidentas Wil- 
sonas paskelbė dėsnį, kad 
sutartys tarp valstybių turi 
būti sudaromos atvirai. Wil- 
sono laikais viešos derybos 
tarp' valstybių skaitėsi pa
žangos požymiu.

Dabar vyrauja kitoks 
ūpas. Visokios viešos de
rybos su Sovietų Rusija taip 
jau spėjo išsigimti į savi
tarpinius apsispiaudymus ir 
atvirą propagandą, kad vy-

tokių,

Palyginus, Mossadegh pi
giai atsipirko. Trys metai 
politinėse imtynėse yra la
bai maža bausmė. Jei pri
siminsime, kokias bausmes 
Smetonos režimas skirdavo 
savo politiniams priešinin
kams, tai tektų padaryti iš
vadą, kad Irane plechavi- 
čių ir brazulevičių veislė 
yra kitokia, negu ji buvo 
prie Nemuno.

Gal šacho teismas buvo 
švelnus todėl, kad Mossa
degh dar turi nemažai šali
ninkų ir todėl, padarius iš 
jo kankini, galima butų su
silaukti nesmagumų? Kaip 
ten bebūtų, Mossadegh ka
lėjime turės progos ne tik
tai verkti ir alpti, bet galės 
ir apdumoti, ką reiškia 
kraštui gyventi be aliejaus.

—J. D.

giau apie litus, ostrublius, 
caro ir ne caro rublius bei 
kitokius pinigus Lietuvoje, 
gerai padarys įsigiję gražią 
J. K. Kario knygą “Nepri
klausomos Lietuvos Pini-

99 -ab.

PRAŠO SKIRTI

Kas aukoja Vasario 16 
Gimnazijos išlaikymui, tas 
auką gali siusti per BALF, 
o kas aukoja jos nupirktų 
namų skolai išmokėti, tas 
ją siunčia šiuo adresu: Lit- 
auisches Zentralkomitee, 
Hegelstr. 6, Hannover- 
Kleefeld, Germany.
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ĮAS NIEKO NEVEIKIA♦

TO NIEKAS NEPEIKLKi
Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, KABO

TAS DUONOS NEPRAŠO

VICEPREZIDENTAS NINO'i PAS MAJORUSKas Naujo Brooklyne
Socialdemokratų kad visi socialdemokratai
Susirinkimas jai darbe padės ir kuopa

Gruodžio 11 d. ivvko LSS at3ltKS S^ių vaisių 
19 kuopos narių susirinki-: 
mas. Susirinkime a j ne Ame-1 
rikos Lietuvių Kongresą iš
samius raportus padarė LSS 19 kuopos metinis 
Kipras Bielinis ir adv. Ste- banketas Įvyks 1954 metų 
ponas Briedis. Susirinkimo vasario 6 d. Lietuvių Pilie- 
dalyviai stebėjosi, kad šia- čių Klube, 280 Union Avė., 
me kongrese pro advokatą Brooklyne. Banketui iš 
Briedi buvo praeita tylomis, anksto ruošiamasi ir plati- 
nors kongrese buvo daug narni kvietimai.

—S. A.

Socialdemokratu Banketas

kalbama apie Kersteno re-' 
zoliuciją ištirti - Lietuvos,^ 
Latvijos ir Estijos Sovietų 
okupaciją ir ddaug nuopelnų r 
skiriama asmenims, nrisidė- L 
jusiems prie to darbo. Ta-i 
čiau apie adv. Briedi buvo 
beveik nutylėta. Juk jis1 
yra didžiausias kaltininkas

Kitos Naujienos
Jaunimo sambūris “Švie

sa ’ Naujųjų Metu sutikimą
ia gruodžio 31 d. Grand 

svetainėje.
JAV viceprezidentas Riehard M. Nb:on atvykt* i miestų majoru konferenciją Ws 

ingtone. Majorai tarėsi, kaip ginti miestus nuo atominiu bombų.

Kas Girdėt Chicagoje
Š!uotą.Aauja

lighton Parko
teko $300,000. Štai kaip 
tas Įvyko. Visi žinome, kad 
kapinių valdyba labai tau-

Brighton Parko lietuviu pa- { ... , . ., ., . _ i be reikalo doleriu nesvaide,ru.aios klebonas prel. Mo- . .. , v . , 4-», *vpac ii buvo skupi tauti-
.ISO to, kas lietuviška. mams reikalams. Niekas

Bet jis turi ir daugiau V? sPaudoJe.
J ------ te, kad sv. Kazimiero kapi-

kaip
Parapijoj

žinote, naujasis

naujų sumanymų. Prieš ji
buvęs ir miręs 
kun. Briška rinko pinigus ir

klebonai va^yba kutų paaukoju
si Lietuvos laisvinimo rei-

galvojo statyti 
nyčią. Vienas

naują baž-' 
parapijonas

Raini arba BALF'ui bent 
$25. O tuo tarpu Lietuvių r>.-

sH)“Y** —autinė5 Kapinės kasmet
akiausęs savo naujo kie- ■, j > * T •, , ... paaukodavo Amerikos Lie-cono, kada statysime nau- 1 m , . . ...., - i/ u * (tuviu Tarvbai ir kitiemsja bažnyčia* Klebonas at-; ,- * • •,. t j "d • u d i -svarbiems lietuviu reika-sakęs, kad Brighton Parkui, , .- i lams, nors, Kaip žinoma, sv.esanti nereikalinga nauja TZ . . , 1 ■ - ,. - y • i ♦ i i Kazimiero kamnese daugbažnyčia. Jeigu kas netel- ,? . „ įkartupa į senąją bažnyčią, tas', - 
ali lankyti kitas apylinkės 

Romos katalikų bažnyčias.’ a^J, 
esančios geros iri

laidojama
Tautinėse

daugiau
Naujas ateivis Gediminas 

Rajeckas atitarnavo du me
ilu kariuomenėje ir grižo 

po
• • •» • (U i VI Viii V iiVJ V 11

tos rezoliucijos, nes jis su-Amerikos i!iečiu. Jis
VA1A UiCtiifinovn ir nu ’ _ . . ___ - -galvojo, išstudijavo ir pa

tiekė ALT minti. Jau 1948
metais adv. Briedis suko 
galvą, kaip apie Lietuvos 
tragediją pranešti visai 
Amerikai ir plačiajam 
šauliui, kad visi žinotų, 
kaip ta tragedija Įvyko irp;pGtoro 
kad tuo susidomėtų Patbxuri< 
Amerikos vvriausvbė. Adv.'

Naujųjų Metų rengiasi pra- 
idėti studijuoti techniką.

Vietos “Šviesos” skyriaus 
susirinkimas, Įvykęs gruo- 

Pa"Įdžio 12 d., atmetė tautinin->tU.»«... i __ ________ 4-i A

rie pasirašė čarteri. Jie da- daug kas atsisai;© eiti ir ko kažkoks perversmas, 
lyvavo ir šiame susirinkime, dirbti, todėl kaniidatų pa-'Stebėtojai teigia, kad 
Tai Jonas Balčius ir A. Pa- sirinkimas buvo mažas. Iterų Bendruomenės 
iupis. Butų gražu, jei ta; Malonu pažymėti,
sukaktis butų paminėta ir pirmininku išrink tas Jurgis vietine Moterų 
nariai veteranai pagerbti. I Žilinskas, kuris i Maskvą Draugija.

kad patogiau butų susijungus su

Lietuvių 
nese.

Kadangi šv. 
kapinės yra Įsteigtos, man 

1903 metais, tai aiš-

KazimieroM Visos
, ". J šventos bažnyčios. O tuos skyriui) . . . . D , (regis(pinigus, kuriuos Brighton , , ,, i-. • - * - -i >ku, kad per puse šimtmečio . .... darko lietuviai turi surinkę;, . , , - *Katalikių • . , - . . • kariniu v..dvhonaujai naznvfiai stat.vti i 1

tuBriedis tikisi, kad visas J0Jpjo 
troškimas išsipildys ir jis 
galės nuvykti ir pamatyti 
savo akimis savo tėvelių 
gimtąjį kraštą.

Susirinkimo su džiaugs
mu buvo priimta žinia, kad 
Į ALT Įtraukta ir naujųjų 
ateivių. Taip pat su džiaug
smu

Paskelbtas nanų gavimo nežiūri. i
vajus nuo sausio 1 d. iki lie-j Eet i vicepirmilinkus ne- 
pos 1 d. Vajaus metu Įsto--buvo ko pasirinkti, nes abu 

mirties minėjime, jasieji jauni lietuviai nuo kandidatai bimbniai. Iš- 
21 iki 35 metų nemoka isto-Į rinktas J. Mažeik a, 

i

kvietimą dalyvauti A.

sijamas su 1926 me- 
gruodžio 17 d. pervers-
minėjimu. Tuomet ne

atsakinga karininkų grupė 
klastingai Įvykdė pervers
mą ir nuvertė demokratiniu 
budu išrinktą, teisėtą Lietu
vos vyriausybę. Pervers
mininkai prezidentu pasky
rė Antaną Smetoną, kuris 
vėliau visas demokratines 

rė.

Proto-
jimo mokesčio ($4). 
naši, jie sutaupo $4. Tiki-'.Anthony, 
masi, kad ta teise daug kasTiu J. P. Samole.ich, iždi-Prisiuntė 

Girdžius iždo glo- V£nŲ-

V. E auca.

Maikio ir Tėvo Kraitis
Musu skaitytojai.

Vadi-: kolų sekretorių išrinktas S. darni prenumeratas 
* finanst sekreto- kydami 1954 metu

pasinaudos.
Šiame susirinkime buvo

renkama nauja valdyba. 
Pakeitimų padaryti buvo 
būtina, tik nelaimė, kad

ninku
MaiAiu:

atnaujin- 
ir užsisa 

kalendorių, 
su Tėvu do-

buvo priimta žinia, partijas uždarė. Todėl ne- 
kad tremtinių teisinmitų pa-|nuostabu, kad jaunoji kar- 

i’aiala (a gyvendama tremtyje desiūlymu ALT narys

aldyba galėjo su
taupyti didelę sumą. Apie 
tas sutaupąs sužinojęs vys
kupas, o jam, sako, apie tai 
pranešęs jo raštinėj dirbęs 

kilmės kunigas.

bažnyčiai statyti, 
busią galima išleisti kitoms 
apylinkės Romos katalikų 
bažnyčioms pataisyti. Mat, 
kitos, ypač airių ir italų 
bažnyčios, esančios apgriu
vusios. Vienoms reikalingi 
esą nauji stogai, kitas rei
kią dažyti iš vidaus, nes 
esančios nedažytos jau per 
20 ar -30 metų. O lietuvių 
sudėti pinigai visvien eisią 
to paties Dievo garbei, ar 
jie busią išleisti lietuvių 
bažnyčios reikalams, ar ki
tų bažnyčių pataisymui.

Braitcnparkietis

Knygos Klubas

T ertos knygų leidykla 
teigia knygos klubą. Jos 

narys, užsisakęs už $10 lei
dyklos knvgų, gauna jas vi
su trečdaliu pigiau. Tai di
delis palengvinimas knygų 
mėgėjams.

‘ic tuviu
Praeitą vasarą atėjęs iš 

airių vyskupo Įsakymas šv. 
Kazimiero valdybai tuojau 
pervesti Į vyskupo kasą 
$300,000. Be to vyskupas 
Įsakęs nepirkti daugiau že
mės šv. Kazimiero kapi
nėms be vyskupo žinios ir 
leidime, o kapinių pelną 
kasmet prisiųsti vyskupo 
kasai.

Tai matote, mielas skai- 
.ytojau, koki gražų ir prak
tišką atRglnTmą garu 3V. 
<a: imiero kapinių valdyba 
r: savo taupumą ir šykštu
mą lietuvių pabėgėliams ir 
L ietuvos laisvinimo reika-

Po $2 orisiuntė: Mrs. c. 
Dorchester. Mass.; 

E. Glass, Kenosha. Wis.; Geo. 
šeškaus Ras, E. Millinocket.
Me.. ir Mrs. Nellie Puzin. Edge- 

’water, N. J.
Po $1.50 prisiuntė: G. Chipo- 

kas. E. New Haven, Conn.; 
Mrs. T. Urban. 'Brooklyn, N. 
Y=; V. Visockis. Shenandoah, 

J. P. Kasperas, New York. 
Y.; S. Cibulskas, Stamford. 

ir V. P. Auskaitis. No. 
Conn.

Fo $1 prisiuntė: Mrs. C. Ab- 
A. Bavavi- 

Conn.; Geo 
Conn.; Mrs. 

ĮRose Zoromskas, I^awrence 
iMass.; W. Zinkevičius. Montel- 
įlo. Mass.; J. A. žemaitis 
Brooklyn. N. Y.; S. Lubonis, 
Caraopolis, Pa.; K. Raudonienė 

,,Tr , . . _ Sicux City. lova; Chas. Rup-
Kemivyje ą ne Toronto šis Amsterdam. N. Y.; J. 

Lt: ai lėtai terašoma. Atro- skirder. Clmton, Ind.: P. Sat- 
dytų. kad mes r.ieko nevei- kūnas. Manitoba. Sanada. ir 
kiame, bet taip nebūtų gali- Mrs. A. Dokus. Chicago. III. 
ma sakvti. Mes turime dau-'

bejais J. Mikeškt, A. Pipi-

K.
ir I<. Llelnis. maršalka 

Roziukas.
S. Sakanas.

Naujienos is Kanados
pakviestas padėti šios rezo 
liucijos sėkmingesniam pra- 
vedimui.

19 kuopa iš savo kuklaus griežtai atmetė, 
iždo paaukojo Amerikos; Stasys Mockevičius.
Lietuvių Kongresui $25 ir j____ :_____________
BALF’o vajui New Yorke
$10, be to, kuopos nariai as-j 
meniškai prie šio vajaus Mokslo Draugijos 
pravedimo prisidėjo, rinko Susirinkimas 
aukas ir patvs aukojo. I „ ...

Apie Dariaus ir Girėno., h*. Z1?T , ", n' 0 ži 
paminklo komiteto (laibus)L,etuvui j’?ks,° 
panešė adv. S. Briedis. na"« ™et,.nls susinnktmas.
1 Į Is valdybos raportų paty-

Komitetobėme, kad draugija turi per

mokratiniam krašte, demo
kratiniai pasielgė ir bet ko 
kius vadistų užsimojimu;

PITTSSURGH, PA.

Iš LSS Centro
perskaityti du pranešimai300 narių, jos turtas gry- 
apie LSS Literatūros Fon-lnais pinigais ir valdžios bo
dą ir CK sudarytą šalpos;nais siekia $40,736.07. Be 
komisiją. Šie CK praneši- to draugija turi gražų na
mai yra labai svarbus, bet 
dėl laiko stokos jų svarsty
mas atidėtas.

Ateinantiems metams iš
rinkta nauja kuopos valdy
ba: pirmininkas adv. Ste
ponas Briedis, vicepirmi-

mą, kuriame yra dvi svetai
nės, virtuvė, baras, didelis 
knygyno kambarys, šeimi
ninkui butas.

Draugijos nariai per me
tus temoka nario mokesčio 
tik $1.-50, o mirties atveju

ninkas A. Žvingila, sekreto-, gauna $11-5. 
rius A. Mačionis ir iždinin-' Ateinanti balandį sukaks 
kas A. Žilinskas. i-54 metai, kai draugija vei-

Naujoji valdyba tikisi, kia, bet dar yra narių, ku-

WORCESTERIO LIETUVIAI! I
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę Į

IDEAL PHARMACY :
29 Kelly Square, Worcester, Mass. |

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

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

T-5 Be to, musl? vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikraš

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

VYTAUTAS SKRINSKA 
Ideal Pharmacy vaistinio savininkas

Green Trading Stamps given to Customers.

Gadman,

or- Pa-Skęsta Kviečiuose 'tarptautinės žemis ūkio _
_____  iganizacijos, simo visokių', . , , . Conn.. i

Nelaimė yra skęsti van- kui J?os be^iBranford,
deny, bet nesidžiaugia ir fden’ų pašau is nepajė-j 
tie, kuriems tenka skęsti ?ia pykdyti, nors žinovų,^ Batavia. III 
kviečiuose. O tokiu yra. žodžiais, du trečdaliu pa- čius, Manchester 

šaulio žmonių nuolat pus-'skinzera. Bristol 
gy.ena.

J. V-gas.
Gal pastebėjote “Kelei- j a(fį[v 

vio" korespondento iš Ka-j
nados, Albertos provincijos,' __
žinią, kad ten ūkininkai ne
žino, kur kviečius padėti?
Tokia padėtis yra ne tik 
Albertos provincijoj, bet ir 
Saskachevran ir Manitobos 
provincijose, tai yra tose 
provincijose, kuriose dau
giausia kviečių auginama.
Visur ten dar daug atsar
gų yra iš praeitų metų, ele
vatoriai pilni, pilni ir ūki
ninkų svirnai ir dar kalnai 
grudų gaus žiemuoti lauke 
supilti.

Mat, derlius Kanadoj šie
met buvo labai geras, spė
jama, kad visose tose trijo
se provincijose šiemet už
augo 546,000,000 bušelių 
kviečių, o, sudėjęs kitų pro
vincijų derlių ir praeitų me
tų dar turimas atsargas, 
gausime 957,000,000 buše
lių, kuriuos Kanada dabar

TORONTO. ONT.

K&zimierinės Kapines 
Neteko £3CŪ,C?0?

Tarp gerų ir daug

lui.

?»?cno

Girdėjęs.

-M

’lt

Paroda
Lietuviu meno paroda 

Lietuvių Auditorijoj užda- 
zman- romą sausio 3 d. iki šiol ją 

čių Komos katalikų plinta a "lankė per 1,000 žmonių,
gandai, kad šv. Kazimiero parduota kelies dešimtys
kapinės praeitą vasarą ne- paveikslų. J

• f-

. • , - - .. Po 50 certu prisiuntė: J. J.
gyfces visokių organizacijų Pronskus chicago, III.; J. 
iF visos dirba, juda. La- stepp, Pasadena. Calif.; J. Cha- 
biausia sujudusios katali- raska. Bayside, N. Y.; J. Juske 
kiškos organizacijos naujos vičius, E. Granbv, Ccr.n.; I 
bažnyčios statymui. Joms Į Kazlauskas. North Bay, Gana 
talką stojo Kanados Lietu-da; Joe Starkutis, Chicago. Ilk: 
vių Moterų Bendruomenės v- Markonis. Antelope. Gana 
Toronto skvriU' |^a; A- Savickis, Chadds Ford

' gerai žinome, kokių f;*- ' . w-
& 4 i. Britam. Conn.; P. Žygelis, No

2*Y/‘7*'X**V‘*“*4 11 J 1S "a“ Wilmington. Mass.; P. -Jurala
(glikių moterų Bendruome-vičius Paterson. N. Gw 
nes sKyrius, krda jis prieš Nevulis Amsterdam. N. Y.: A 
kelerius metus organizavo- w. Evanoskas, Ashley. Pa.; 
si. Taipgi prisimename ir Mrs. J. Cudjunis, Manchester.

koncertus, ku- Conn.; Adam Creska, Hudson

Mes 
nemalonumu

SVEIKINA
Visiems musų bendradarbiams, talkininkams ir 
Vasario 16 Dienos Gimnazijos rėmėjams linki- 
•»ne geru šv. Kalėdų ir daug sėkmės Naujaisiais 
1954 Metais.

PLB Vokietijos Krašto Valdybos pirmininkas 
P. Zunde.

Mielus savo Rėmėjus ir Bičiulius šv. Kalėdų ir 
1954 Naujų Metų proga r.uoširdžiai sveikina

. Lietuvių Vasario 16 Gimnazija.

turi ir nežino, kur padėti.
Žinoma, jei tik viena Ka

nada kviečius teaugintų, tai 
jai nebūtų sunku savo turi
mas atsargas parduoti, bet 
dar daugiau kviečių užaugi
na ir parduoda Jungtinės 
Amerikos Valstybės, daug 
kviečių taip pat parduoda 
Argentina ir Australija, jau 
neminint kitų, mažiau ga
minančių, kraštų, todėl ir 
Kanadai yra taip sunku sa
vo kviečius parduoti. To 
dėl ten dejuoja ūkininkai 
skęsdami kviečiuose, laužo 
galvas valstybės vyrai, kaip 
surasti rinkų kviečiams. 

Rūpinasi tuo reikalu ir

jo įuostus
liuese nors ir žymus asme-;Mass.; A. Kažemekaitia, Pitts 
nys pildė programą (Annaiton. Pa.; A. Olekna. Jaekson 
Kaskas ir Algirdas Brazis),I la-; I-- Tumas- Hartwick 
iš katalikų pusės buvo varo- N!as’-; K^'atscAhe'"'sk'
ma propaganda, kad j Mo- An ers- ■ • . rs. . -ea
terų Bendruomenės paren
gimą žmonės neitų. Prisi
mename ir kaip dvasiškiai 
neįsileido solistės Kardelie
nės i lietuvių bažnyčią gie 
doti pamaldų metu.

Bet kaip greit šie skan
dalingi dalykai užmiršta
ma. Dabar ta? Bendruome
nės moterų skyrius paskyrė 
$100 auką bažnyčios staty
mui. rengia bažnyčios nau-' 
dai koncertus, kuriuose da-J 
lyvauja ir solistė Kardelie-( 
nė. Atrodo, kad

N. Y.; Mrs. 
tukas, Springfield. III.; Wm 
Aroanskas. Camden. N. J.; J 
Mackunas. Darby. Pa.; Z. Luk 
šys. Providence. R. I.; A. Ma
tulis, Torrington. Conn.. ir 
Mrs. U. Suginta. Detroit. Mich 

Visiems, atsiuntusiems laik
raščiui auku, tariame širdinga 
ačiū.

Administracija.

Amerikoje našlių moterų yra 
G.792.000. o vyru našlių tik 2.- 
132,000.

Amerikoj yra 5 milionai žmo- 
Moterų’nių. kurie neatskiria spalvų 

Bendruomenė? skyriuje Įvy-’(color blind).

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių. paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimai. Be 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 73 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

—Na, Maike, ką tu man Maike. 
šiandien pameluosi? I —Bet

—Ai- tėvas norėtum, kad 
aš meluočiau?

—Jes, vaike, gražiai pa
meluoti nieko neiškadija. 
Žinai, kad iš gero melo kar
iais būna daugiau pažitko, 
negu iš teisybės. Aš gir
dėjau, kad Amerikoj yra 
tokia susaidė, ką rengia 
melagiams kontestus ir už 
geriausi melą duoda meda
lius. Juk tu tur būt žinai 
apie tai. ar ne?

__ _-Zdiiau, X rzv • juvn-

-Ekskursija Po Berlyną
-Tarp Dviejų Pasaulių

Maikio apsilankymas
luž:; prekėmis. 

K- ;a už kojos atsidūriau

kinimo ir taip be galo. Ko- biednystė norėta uždengti pamaniau, sau languose
kie du žingsniai už kiosko įaudonu popierium apva- reklamai išstatytus sovec- 

Ikoe šampanskoe” buteliusstovintieji "policininkai” 
nuoga akim tai gali skaity
ti. Bet jie nieku dėti try
pia prie skersai gatvės gu-Maikio apsnankYmas n n .— Pia suvisai gu-

piemenystės dienu* su juo'Beln.aJ^r gatves platesnėse lmčių sienojų, kuriais už- 
pažintis vertė mane aisi-1l- ‘ Žmones v.aka’tverta į dešinę vedanti gat-pazmtis 
teisei iaišku iš Berlyno, šio 
Vakarų Europos ugniakal
nio.

Iš svetur atvykę, papras
tai, bėga prie Potsdamer 
rlatz žvilgterėti į anapus 
geležinės uždangos. "Vie
tinis^ žino įdomesnių vietų, 
todėl ir aš apsižergiau dvi
ratį ir nuvažiavau laiškui 
medžiagos į Bernauer gat
vę, kuri baigiasi Napeko-

ų . U'ėj lipa iš tramvajaus, vė. Už "policininkų ’ spok- 
pro penkių "policinin-go j vakarus, raudonu sijo- 

k ; orą ir anoj pusėj vėl nu apdengus kūną, moteris 
apa laukiantį tramvajų. jr kartais mėgina pasikeisti
i a.;., ų pusėj du policiniu- žodžiais su uniformuotais, 
kai. prisisegę revolverius/

džiotais portretais. t
Skelbimuose pranešama su Juodosios juros kiubų

gyve ntojams, kad Kalė-(dėžutėmis. Kas čia griebs
doms gaus ketvirtį svaro už butely duoti 20 markių 

upelių kavos, bet ar ne-ar uz ‘krekenų' dėžutę 4 
bus kaip pernai? žadėjo markes? Argi languose iš- 
tą patį, bet į rankas gavo statytas, penkiom zvaigždu- 
maltos žuvies pastą. Kava,
teisybė, nebrangi, 

40 markių.

no ainių galia ir prasiu via
Muravjovo palikuonių krau. 
juoti kėslai.

Tai paprasta Berlynu 
gatvelė. Bet ji yra vien - 
tėlė pasauly, nes joje susi
duria du priešingi pasauliai 
—Rytai ir Vakarai.

Bendrai, visame fr.ies.

stovi kokia 20 metrų užpa- 
kab . Jų veidai, susirupi- 
nusiou; išiaiškom, stebi 
prk • at sektorių sienos sto
vą i S ptibernio amžiaus, 

policininnn ' .

Rusų Sektoriaus Vaizdelis
Ta proga pasakysiu, kad 

esu buvęs ir rusų pusėj. Čia 
krautuvių langai mažyčiai, 
daug kur užmūryti dar iš 
karo metų, lyg kalėjimai,

Firmų žvilgsniu juos’apraizgyti geležiniais vir-
is i. oi mos kiekvienas pa
lai. s rusų kareiviais. Ran-
kcn

tėm etiketuotas, konjakas, 
rusų gamybos, yra vizitinė 
kortelė Rusijos ekonominio 
gerbūvio? Jis prieinamas 
vien partijos viršūnėms ir 
aukštiems generolams. Pa
prastas darbininkas džiau
giasi gavęs paragauti silkės, 
už kulią tenka mokėti 20
rublių už kilogramą.

*
Gatvė vėl pradėjo pintis 

tarp "valstybių sienų.” Žen
giau į kitą pusę. Čia ma
da adventų pradžioj pradė
ti languose žibinti žvakes 
ant Kalėdų eglučių. Į jas 
žiūrėdami, vaikai varvino 
seiles, kiti čiulpė pirštus. 
Jie visi buvo iš už "geleži
nės uždangos” perbėgę sker
sai gatvę.

Sveikinimai Maiklui ir 
Tėvui.

V. Žarsteklis.
Berlynas, 1S53.12.4.

svaras 
Tai ge

riau uždirbančio 4 dienų 
uždarbis. O Kalėdoms dar
bininkui ne kava rupi. Jis 
norėtų krautuvėj nusipirkti 
vaikams už 10 markių sva
rą sviesto, sau duonai už
tepti svarą margarino už 6 
markes. norėtų pakeisti 
darbines kelnes už 25 mar
kes naujomis, reikėtų ir 
pasmirdusio tabako poke- 
lis šventėms pakeisti esamu 
bulgarišku, bet vėl G mar
kės. Visko jam Kalėdoms

44,. _ '\O&

bais apsaugai prieš įsilau- 
žikus. Bet kas ten jau ga- 

gniaužomi automati-hetų susigundyti plėštis į to- 
:autuvai grynai rusiški, kį langą? Batų krautuvės 

.dange patiesta pora gumi-
DįJjr.ių padų, seni aulai, medi-|reikia, bet iš kur gausi pi-

* e -nių vinučių sauja. Vaistinė nigą, jei ir už sukartas dvi-
.?. {piliules prieš kirminą pa- gubas normas uždarbį vėl liaudies polici- -Ku vazonais Me_

?.j?lbimu lenta su , a - -i •. . . no krautuve, reikia pnoazin-.e.iškaiš skelbimais ir.. -__ . . ..... o. ti. užversta Tiunngijos .seiu kioskas. Sienos /-i, , . . .• . ■ • . . , stiklo pramonės gaminiais,u • meto* margiausiais i • i- •, ... 6 ... Stiklo ir propagandinio me-- lai dienraščiu antraštės , •. - . , * . , lo iiisu zonoj nestinga,sau;<ia apie komunistų wk *

Pereinu
paskutinį

sektorių sienos yra viduty ..e 
gatvės grindinio arba ?u - 
nas sudaro kanalai, upokš
niai, bet Bernauer gatvės 
grindinys ir abu šaligauia 

yra "vakarų” pusėj, iš ry-!

lio”
stovi

k
■ŪUS

skersai -gatvę ių 
‘Kremliaus šešė- 

i. Prieš

tėvas negirdėjai
isko. Bunyanas nusistatė 

įrodyt Amerikai, kad ir ji 
galis padaryt tą patį, ką 
Jurgis Washingtonas. Ir jis 
leidosi ieškoti 

Pasiekė

!•
laik

atsiima valstybinės krautu
vės už maistą, nes kortelė
mis gaunamo maisto užten
ka pusei mėnesio.

*
Jau pritemo. Palikite,

tinio šaligatvio prasi ic; a ( . . prasikaltimus, prak-’ Knygų krautuvės languo-
"rytai,” kokio pusiu /../ mą vergiją, atitinka-se iš brošiūrų ir žurnalų 
metro pločio žemės juosta’rč
tarp šaligatvio ir namų šie- / ;t' 
nų.

Nors ir abu šaligatviai; > 
yra "imperialistų” pu’ . ‘nur .

naščių skyriai at-kyšo žodžiai "Demokratie,”'

bet uniformuoto rytų sargy-ivardė. 
Potomako.jjinįo pa(jas zulina vien .a- /.ę

jpes. rasieKe v a n d e n s,karu šaligatvį. Nepaiieiia’uu-e •• 
krantą, bet apsižiūrėjo, kad'
neturi sidabrinio dolerio.

darių klubai. Mat, gerai pa- 
\aigę ir viskuo apsirūpinę 
amerikiečiai mėgsta juokus. 
Pavyzdžiui, Miami miesto 
žuvautojų klubas davė vie
nam savo nariui medalį už 
sugalvotą pasaką, kad vyk 
damas žuvauti jis neturėję; 
sliekų, todėl pasistatęs ant 
savo laivelio dryžuotą bar 
bėrio stulpą ir sustojęs ju- 
roję sušuko: “Next!” Ir 
tematant į jo valtį įšokusi 
žuvis.

—Aš, Maike, žinau ge
resnį melą. Kai anais me 
tais ruskis vajavojo su ja
ponu, tai musu vaiskas bu 
vo išsiųstas į tolimą Sibyrą. 
O Sibyre, vaike, būna bai
sus šalčiai žiemos laiku. 
Bet mes tenai stovėjom jau 
pavasarį. Sniegas jau bai- 
; ė leistis. Vieną vakarą 

- mes keliese išėjom pamiš- 
kėn pasivaikščioti. Staiga 
ore pasigirdo graži muzika 
ir dainos. Nesimatė nei 
gyvos dūšios aplinkui, ale 
muzika vis plaukė ir plaukė. 
Tiesiai iš oro. Paskui suži 
r.ojom, kad žiemos laiku 
pro tenai važiavo veselija 
su muzika; ale šaltis buvo 
toks didelis, kari visi garsai 
ore užšalo ir pasiliko tenai. 
Dabar gi, kai oras atšilo, tai 
muzika vėl pasigirdo.

—Tai neblogas melas, tė
ve.

—Na, o tu, Maike, nieko 
renasakysi? Roman, pu
tra jyk.

—Aš galiu tėvui papasa
kot apie Amerikos rirutuoli 
miškų kirtėją Povilą Bun- 
’aną. Nebuvo Ameriko, 
žmogaus, kuris butų jį nu
galėjęs arba toliau kinį nu
metęs.
T

Nuėjo pas farmerį pasisko- 
inti. bet ir tas tokio pinigo 
neturėjo. Tuomet Bunya
nas numovė nuo farmerio 
vežimo ratus ir, vieną jų 
siūbavęs, paleido skersai 
.andenį. Bet ratas nukrito 
•andenin. Paleido antrą, 
nuskendo ir tas. Bunyanas 
upyko. Paspiaudė sau į 
lelnus, paėmė trečią ratą ir 
paleido. Antroj pusėj van- 
Jens pakilo dulkių debesis.
Junyanas paleido ir ketvii 
ąji ratą. Pakilo antras 
lulkių debesis. Iš to bu
žo aišku, kad du paskuti- 
įiai ratai pasiekė sausžemį 
antroj pusėj. Prancūzijos /lunineio 
ajurv yra nedidelis kaime

lis, kurio gyventojai ir šian- 
lien kalba, kaip vieną gra
žią dieną iš dangaus mėly
nės i jų kaimą nukrito du 
•ežimo ratai. Mat, nežino- 
lamas geografijos, Atlanto 
andenvną Bunyanas pa

skaitė Potomako upe.

jo koja ir tos žemės juostu.', 
kuri pilnai priklausytų'viai 
Kremliaus valiai, nes ji už
tverta spygliuota tvora.

Šioj gatvėj, "taip dar , 
gaus ir žemės” pakibusi . • 
juostoj gera dirva viso-; 
kiems vertelgoms. Jie šia i-; 
kioja pasieniais ramiausiai.’ 
vaikščiojanti kitoj pusėj' 
policija jiems nebaisi, ne 
ne jų žemėj prekyba v . s

is;

praeiviui perspėti, "Demokratisch,” "Volk.” 
kokioj vietoj dirba Nemaža vertimų iš rusų 
koj reikia saugotis, "grožinės literatūros”: 
a šnipo amžius, pa- "Velėnos,” "Burės Vieni- 
profesija, kiek per šos” ir "Toli nuo Maskvos.” 
perbėgo į vakarų Man kažkaip atrodė, kad

olicininkų,” kiek jų esu Maskvos priemeistyje. 
ų, kaip žudo karei- Šipo žvilgsnis nuo dulkė- 
os .moteris po išnie-mis apgulusių langų, kurių

MARGUMYNAI
Vis Daugiau Patogumų

Nuo patogumų nė vienas 
žmogus neatsisako. Ame
rikoje jų jau daug turima ir

Prietaisas Lėktuvams 
Nutupdyti

Kiek nelaimių butų, jei 
didmiesčiuose policininkas

r

SUSIDSAUGAUKIT SU

vis naujų įsga t vejama, 
žmogus galėtų geriau, 
giau gyventi.

Sako, šiluma kaulų

kad ar šviesos netvarkytų judė- 
Ar galime įsivaiz- 

kad traukiniai ne
tvarkomi galėtų

Maike, už to- 
reikėtu duoti 

auksinį medalį.
—Tai ne istorija, tėve 

bet anekdotas.
—Kas neduotas?
—Sakau, anekdotas. Tai 

eiškia, trumpas, juokingas 
papasakojimas, tėve.

—O daugiau tų nakdotų 
nežinai, Maike?

—Galiu pasakyt tėvui
pie vieną Amerikos lietu 

vių farmerių koloniją, kur 
per atostogas pereitą vasarą 
man teko viešėti. Vakare 
usrinko keletas farmerių ir 
radėjo pasakot, kaip jie 

ua kūrėsi, kaip rovė kelmu; 
ir tt. šeimininkas man pa
uškino, kad svečiams jie 
niekad nemeluoja. Tuomet 
vienas jų papasakojo šitokį 
atsitikimą. Sako. tverdamas 
tvorą vieną dieną aš išgii 
dau pulką laukinių žąsų 
skrendant. Bet skrido taip 

Kažkas Bunyanui aukštai, kad matyt visai ne-
_____ kad Jurgis Wash- simatė, tik girdėjosi, kaip
•''•tona;- syki permetė si-!jos padangėse gagena. Tai-

—Bai gali, 
dą istoriją

J'

ta. ne jų įstatymai ir nuo
statai čia galioja.

Kai nuvykau, buvo pava
kariai. Iš anapus geležiu 
uždangos plūdo žmonės 
musų pusės šaligatvi. Jie 
apspito būdas, lyg per šv. 
Ona Alvito karabeluiku.- 

sagas, skutimuisi 
peiliukus, adatas, siulus 
moteriškoms kojinėms pv J 
įaišus, droviai mergaitės! 
ieškojo dviem gumbais atsi
kišusios šilkinės juostos 
merio vynioti aplink kinu 
nę. Čia jų atnešta mari/' 
niekeno neatstumiama: t 
viena vestmarkė, duok 
ostmarkes ir tavo "tav<- 
ras..” šokolado plytelė— 
pustrečios ostmarkės, G bar
zdai skusti peiliukai—1 o--- 
markė, 12 cigarečių—4 r- 
markės, 2 vidutinės nuies 
ilkės-—1 ostmarkė, tiek 

ir svaras varškės. Ir, regi 
niekas pirkėjais negalėtu 
skustis, išskyrus rukai 
tuviuos konkuruoja kito; 
pusėj.

Esančios krautuvės nė. 
oatrauklios savo laurais ;• 
eklama, jos kiek dide.--." 
iž išsistačiusius "uara' 1 
nikus.” Jų langai tačiau

girdėjosi. Na. ai v 
, neatsitiko. Bet įy - 

■ako, baigiau/, 
tverti, stale;;

garsai 
niekas, 
tojaus dieną, 
man tą tvorą
ik plumpt, plumpt, vieniu 

po kitos nukrito 4 žąsys.
—Ar tu tiki, Maike, kad' 

jis tikrai tau nemelavo?
Tėvas spręsk apie tai 

kaip nori.
-Na, tai denkiu, Maike, 

už tuos manekduotus, a>
brinį doleri skersai Foto- gi, sako, sučiupau savo šau-jkaip tu juos ten vadini. Da

ria.o upe. tuvą ir paleidau iš abiejų bar aš turėsiu ką ir Za ii-
—Ir aš apie tai girdėjau,.vamzdžių į padanges, iš kulkai papasakot.

— DARK
(TAMSIU ALUM)

Gero skonio— 

ilgų tradicijų— 

puikiausias tamsus alus 

koks yra kada buvęs! 

Dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas
— •
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pato-ijimo: 
įduoti, 
ine važiuoti,

• laužo, bet kai vasarą gauni sakysim. į Nevv Yorko cen-
jp ra kaitė maudytis, tai 
džiaugies radęs vėsesnę vie
tą. Gerai, kad išradingi 
žmonės atėjo mums į pa
galbą ir dabar galime savo 
namus vėdinti (air-condi- 
tioning). Amerikoj jau 
daug valdinių, prekybos ir 
kitų viešiems reikalams 
skirtų namų tokius įrengi
mus turi. Jau vis daugiau 

Į pradedama vėsinimo įren
gimus daryti ir privačiuose 
namuose. Kol kas dar tik 
l1 iG namų teturi vėsinimo 
Įrengimus, bet jų skaičius 
greitai auga, nes juos įsitai
syti vis pigiau tekaštuoja.

Jie, palyginti, pigus nau
jus namus statant. Skai- 

Įeiuojama, kad vienos patal
uos vėsinimo įrengimai kaš
tuoja apie $400. Daug 
brangiau kaštuoja toks 
įrengimas ir naudojimas 
senuose namuose. Kai kur 
kliudo vandens stoka, nes 
du intis vėsinimo įrengimus 

{namas naudoja vandens

trines stotis? Kas atsitiktų, 
jei to niekas netvarkytų?

Juo labiau reikalingas 
tvarkymas aerodromuose, 
kuriuose judėjimas labai 
didėja. Jis yra tvarkomas, 
oet esamomis priemonėmis 
šiandien tepajėgiama per 
.alandą nutupdyti 40 lėk
tuvų. Dabar Bostono mok
slininkai sugalvojo ir išmė
gino aparatą, pavadintą 
Volscan, kuris veda lėktu
vą ko tiksliausia į aerodro
me skirtą jam nusileisti ta
ką. Juo naudojantis į aero
dromą galės nusileisti lėk
tuvai kas 30 sekundžių.

Į5-15 kartų daugiau.
šiais metais spėjama, kad 

mažesnėse patalpose vėsini- 
.;rr»o įrengimų bus padaryta 
750.000, kad bus parduota 
60,000 tokiu įrengimų, ku
rie žiemą šildys, o vasarą 
vėsins. Manoma, kad šie
met šituos įrengimus gami
nanti pramonė padalys 
apyvartos apie 2 bilionų do
lerių.

Kiek Padirba Netikrų 
Pinigų

Ar Buvo Karas Korėjoj?

Rodos, juokinga net tokį 
klausimą kelti. Kiek jaunų 
vyną padėjo ten savo gal
vas, kiek jų buvo sužeistų! 
Juk Amerika tik civiliame, 
pirmajame ir antrajame pa
sauliniuose kainose dau
giau aukų tėra sudėjusi. 
Tai kaip čia nebus karas, 
bet teisininkai sugalvoja 
visokių kabliukų. Girdi, 
kongresas nepaskelbė karo, 
todėl tai yra tik policinis 
žygis.

Pasirodo, ir gyvenime la
bai svarbu tą nustatyti. 
Mat, draudimo sutartyse 
yra sąlyga, kad mirties pa
šalpa nemokama žuvus ka
re, dėl to bendrovės tos pa
šalpos žuvusiųjų paveldė- 
;ams ir nemoka. Žemesnie
ji teismai yra padarę prieš-

Amerikoj 1951 metais taraujančių nutarimų. Pa
buvo susekta $800,090 pa- bar teks tą klausima galu- 
’irbtu pinigų, o 1952 me- tinai spręsti aukščiausiam 
tais tik $300,000, teismui.

IŠĖJO NAUDINGA KNYGA "BUKITE SVEIKI”
kurią parašė ir jau išleido Dr. Steponas Biežis. šioje kny
goje aprašoma suprantama lietuvių kalba svarbieji sveika
tos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilvai gyventi.

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu š< i- 
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsi
sakykite. Užsakymus siųskite knygos autoriui:

I)r. S. Biežis, 3211 W. 661 h Place. Chicago 29, III. 
Telefonas: REpuhlic 7-7S68.

t
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Net Karstos Arbatos Nėra me amžiuje,” iš kurio pa-
Vilniuje leidžiama “Tie-aiškėj°’ kad toks vanden- 

ga” rašo- tiekis tada buvęs. Istorinio
. Daugumoje kaimoet??K»fini? ”^aus, 

arbatinių-užkandiniu dar^^nus Žilėnas skaitė 
apie “Ginklų liejyklą Val
kininkuose šešioliktame- 
septynioliktame amžiuje, 

j Mokslų akademijos tikra- 
Įsis narys J. Kriščiūnas kal-

vis
tas, nekultūringai ir 
mandagiai aptarnauja, 
bama blogai įrengtose pa 
talpose. Štai, Skuodo ra jo

blogai ruošiamas mais-'
ne-
dir-

no ‘Mosėdžio kolūkyje yra bži° apire
užkandinė, bet ji yra už
versta įvairia tara, joje sto
vi apgriuvusi ir neremon
tuojama krosnis. Be to, ir 
užkandžių asortmentas la
bai menkas. Net karštos* ar
batos čia ne visada būna. 
Čia ne sykį lankėsi ir rajo
no vadovai, bet jie priprato 
prie tokios padėties ir nesi
ima priemonių užkandinės 
darbui pagerinti.

“Graži iškaba puošia Ši
lalės rajono Kvėdarnos ar 
batinę-užkandinę. Mieste
lyje įvairiais reikalais kas
dien būna nemaža žmonių. 
Tačiau, be šaltų užkandžių 
ir gėrimų, čia daugiau nie
ko nėra.

“Menkas pasirinkimas ir 
žema maisto kokybė Kai
šiadorių rajono Rumšiškių 
arbatinėje, o taip pat ir 
daugumoje kitų rajonų ar- 
batinių-užkandinių. . . . Dėl 
to nusiskundžia lankytojai 
skundų ir pageidavimų 
knygose, bet i jų teisingus 
signalus nekreipiamas dė
mesys. Kybartų rajono dir
bantieji dėl blogo užkandi
nių darbo ne kartą skundėsi 
Lietuvos vartotojų koojiera- 
tvvų sąjungai, bet padėtis 
nė kiek nepasikeitė.

“Daug esminių trukumų 
yra Lietuvos vartotojų

kooperatyvu sąjungos dar
be. čia daug planuojama, 
svarstoma, rašoma, o tuo 
tarpu kaimo arbatinės-už- 
kandinės dirba blogose pa
talpose, reguliariai neski
riamos lėšos naujų arbati
nių statybai ir remontui.

“Reikia iš pagrindų pa
derinti visuomeninio maiti
nimo įstaigų darbą kaime, 
išplėsti jų tinklą.*’

Taip, tikrai jau senai 
reik viską iš pagrindų ge
rinti, bet kas tą padarys

dar

tymąsi feodalinėj Lietuvoj.

‘Šventė
Tokia

Lietuvos Sostinėj
antrašte “Vilnis”

deda ilgą laišką iš Vii 
niaus. Jame aprašomas Vil
nius spalio šventės išvaka
rėse. Skaitai ir laižais.
Koks laimingas ten gyveni
mas! Nauji pastatai, net
ištisos naujos gatvės dygsta 
kaip grybai, parduotuvėse 
tarnautojai nusivarė nuo 
Kojų—tiek buvo pirkėjų, 
loimuotojo-liejiko Antano 
Juodžiaus šeima visa kuo 
pertekusi, riša ko prisipir- 
ko vaišėms, “gatvėje per 
riršų liejasi šiandien links
mybė.” “Tiesiog visur 
jausti nuolatinis Tarybinės 
vyriausybės ir Komunistų 
partijos rūpinimasis liau-

KELEIVI 
DR. VINCAS KUDIRKA

Gimė 1838 ro. sruodžio 31 d. 
Mirė 1899 m. lapkričio 16 d.

Tai dviejų senų veteranų LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJA 
SKELBIA KONKURSĄ

kartos sunkus pergyveni
mai ieškant ir gavus darbą 
anglių kasyklose. Šiuose

Lietuvių Darbininkų'Svarbu geros mintys, bet ne 
Draugijos paskirtoji vajaus* tas, ar jos įgudusia ar nei

tai visos se-’komisija šiuo praneša vi-'gudusia ranka bus parašy-atsinummuose
nos lietuvių kartos istorija.Iriems LDD nariams, žurna- tos.
Skaitai ir stebiesi, kiekio “Darbo,” “Keleivio”! Konkursui

ir “Naujienų” skaitytojams 
ir kitiems pažangiems lietu
viams, kad LDD pasiryžo 
sutraukti į savo eiles kuo

daug vargo iškentėjo tie 
musų seni lietuviai. Ne tik 
darbe jiems teko sunkiai 
vargti, bet ir po darbo 
Versdamas lapą po lapo didesni Amerikos ir Kana- 
matai, kaip seniau lietuviai d°s lietuvių skaičių ir tuo
kovojo ir kultūros bare, 
kaip kūrėsi kultūrinis gyve
nimas ir kaip daug jiems 
reikėjo nukentėti už “Ke
leivio” skaitymą nuo sufa
natizuotų kunigų ir davat- 

!kų. Kiek sykių jie buvo 
'mėtomi, varomi iš butų už 
lietuviškos pažangios spau 
dos skaitymą. Taip pat čia

tikslu 
ir

skelbia naujų narių

straipsniai turi
siunčiami 

buti ne il-
gesni kaip 3 mašinėle rašy
tų laiškinių lakštų praskės
tomis eilutėmis, o jei kas 
rašys ranka, tai neilgesni 
kaip 4 lakštų.

Straipsniai turi buti pri-
Darbo” žurnalo prenu- siųsti vajaus komisijai ne 

meratorių verbavimo vajų. vėliau kaip 1954 metų sau- 
Vajus prasidės 1954 metų 6io 31 dieną.
vasario 1 d. ir baigsis ba- Visi atsiųstieji straipsniai
landžio paskutinę dieną.

Yra labai daug pažangių 
lietuvių, kurie nepakanka
mai žino LDD tikslus ir 
naudą jai priklausyti. Ta-

Kelkite, Kelkite, Kelkite!
daug tašoma apie Dr. Joną'j rei Kalinga jiems įsais- 
Šliupą, kuris buvo davatkųlkintL į §į darbą butų
niekinamas ir net purvais įtraukta kuo daugiau susi-
apmėtomas, žodžiu, šiuose 
atiminimuose galima rasti 
daug gražiai aprašytos isto
rinės medžiagos. Skaitai ir 
negali atsiskaityti 

Tikrai didelės garbės ver- 
4 “ ‘ ‘ ‘ kad

Taip Lietuvos laisvės sai- jis ragina šernu stiprybės iš 
gybos varpininkas praeito praeities, kitu žadina pa 
šimtmečio gale skambino busti iš tautinio miego, tre- 
mieguistams lietuviams. Tai čiur įusčiu bdsu šaukia į
Dr. Vinco Kudirkos žo- darbą šviesuolius, kurie jauj tas Frank Lavinskas,

domėjusių asmenų, draugi 
jos Centro Komitetas nuta
rė paskelbti straipsnių kon
kursą šiomis temomis:

1— Kodėl aš priklausau 
prie LDD?

2— Kokia nauda pazan-
džiai, kuriuos jis kaltojo išsižada kilnų jaunystės, ne tik parašė šią knygą,igįems lietuviams priklausy- 
iki savo mirties—1899 me-siekimų ir tt., žodžiu,, visur bet ryžosi savo pinigais jąlti prįe LDD’ 
tų lapkričio 16 d. Į vienas šūkis: Kelkite, kel-Įir išleisti. Į 3_Kas įstengtų leisti

Šių metų gruodžio 31 d.'kitę ... ’ Ypatingai naujiems atei-j “Darbo” žurnalą kuris at-

tampa LDD nuosavybė ir 
vajaus komisijos nuožiūra 
gali buti spausdinami su 
autoriaus parašu ne tik 
“Darbe,” bet ir kitoj jam 
artimoj spaudoj.

Straipsniai bus premijuo
jami. Pirmoji premija $15, 
antroji ir trečioji po $5. 
Kiti straipsniai taip pat bus 
įvertinti, bet jų autoriai ne
gaus atlyginimo.

Vajaus komisija gerai su
pranta, kad ne premijos 
skatins LDD bičiulius daly
vauti konkurse, o tas svar
bus tikslas, kurio siekiama 

suburti į draugiją didesnį 
žmonių būrį. Į talką!

Straipsnius siųsti ir rei
kalingų klausimų prašyti 
šiuo adresu: “Darbas” (Va
jaus Komisijai), 636 East 
Broadivay, So. Boston 27, 
Mass.

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

me- siekimų n
•vienas šūkis: tveuuie, itei- 

d.'kitę . . .
nuo šio Save satyrose V. Kudir 
gimime*, ka meistriškai pašiepė ru- 

Tamsiais ir sunkiais laikais sus nenaudėlijs valdinin- 
gimė, augo ir mirė Vincas kus, aprašė jų daromas 
Kudirka. Dar didesnė ne- skriaudas lietu.iams, jų pa 
laimė užgulė musų kraštą stangas sunisirti Lietuvą ir 
šiandien ir dar nematyti jai tt.
šviesesnių dienų prošvais- Nebuvo anuomet ne vie- 
čių. Todėl Vinco Kudirkos no opaus reikalo, kurio V. 
asmuo ir jo veikla šiandien Kudirka nebūtų iškėlęs sa

sukanka
aies gerove, rūpinamasi su- tauraus 
kurti materialinį gyveni
mą.”

Jeigu mes tik tiek ir te
žinotume apie Vilnių, tikrai 
galėtume pamanyti, kad ten 
.inksmybė “liejasi per vir
šų,” anot “Vilnies.” Deja, 
iš tų pačių vilniškiu komu-

95 metai 
žmogaus

viams patariu šiuos “Ang
liakasių Atsiminimus” per

virai
žurnalą,

kalba apie musų rei
kalus niekam nepataikau-

skaityti ir sužinoti, kaip se 
nieji lietiAiai savo vargais, 
sunkiu darbu ii* kova už są-’turinę veiklą, 
žinės laisvę daug atsiekė ii ;LDD? 
paruošė kelią naujiems.’ Norintieji ir galintieji da- 
Juo labiau verta ši knygahyvauti konkurse gali pasi-

damas, ir rikiuotų Ameri
kos ir Kanados lietuvių kui 

jei nebūtų

įsigyti, kad jos kaina suma-' rinkti savo straipsniui bet

nistu žinome, kad ten kiau- kaip tik tinka prisiminti vo “Tėvynės*■ 7 I - • « 1 •
rą stogą taiso ištisus metus,|kiekvienam 
Kad vieno kambario grindis 
leda pusę metų, kad bend- 
’abučiuose 300 žmonių tėra 
viena prausykla, kad jau 
spalio mėnesį reik net 
obuolius vežti iš Gruzijos ir 
Lt. Kai šita žinome, tai ir 
minėtą “Vilnies” Vilniaus 
aprašymą tegalime laikyti 
paprasta balabaika.

lietuviui.
Kas buvo V. Kudirka? ninj reika, 

Tai vienas lietuvių tautos , 
didžiųjų atgaivintojų, vie-

spausdinamuose “Varpe. 
Jis žadino išsižadėti asme-

žinta iki $2 (neįrišta). Kny-'Lokį pavadinimą, bet jo tu- 
\ arpuose, gą galima gauti knygynuo-',-įnys turi atitikti konkurso 

se, pas patį autorių (4141Į tiksų_duoti kuo daugiau

vientngai
—-46th St., Long lsland žinių apie LDD, jos tikslus, 
City 4, N. 1.), o taip pat’ reikalingumą ir jos dirba-

Konferencija Technikos 
Istorijos Klausimais

Vilniuje Mokslų Akade
mija suorganizavo konfe
renciją gamtos mokslų ir 
technikos istorijos klausi
mais.

Istorijos ir teisių institu
to sekretorius P. Kulikaus
kas nagrinėjo metalų apdir
bimo eigą Lietuvoje re
miantis archeologiniais duo
menimis. To paties institu
to vyresnysis mokslinis ben
dradarbis J. Jurginis skai 
tė pranešimą
miesto vandentiekis pen
kioliktame ■

Be 10 Pažymėjimų 
Neiisilcelsi

Amerikoj žmogus išsikel
ti gyventi iš vienos vietos 
į kitą gali niekam nė su
diev nepasakęs, bet pamė
gink tu taip padalyti dabar
tinėj Lietuvoj! Ten turi 
gauti bent 10 įvairiausių 
pažymėjimų. Kol žmogus 
juos gauna, jis sugaišta ga
lybes laiko, o be jų naujoj 
vietovėj tavęs nepriims.

Višinskiui Palocius

Pažadas Europai 
Lieka N eis tesėtasi—w ... .~ r—reikalingumą ir jos

negerovėmis, su j “Keleivyje” ir “Naujieno-'nyą darbą.II,rusu priespauda, smeritė: se.taunuju musu asmenv-’-Z3I_j„xs.J *• • ** nn*“
1U' ‘bos, šnipus, išdavikus ir tt.,

A. Alalas. j Konkurse kviečiami daly- _ Amerika buvo pažadėju 
švtniai ’si pasiusti 1954 metais vieirv vro

v. 
jau 
esąs

Kudirka gana vėlai, 
universitete, tepajuto 
lietuvis, bet, tą pajų

ir tt. Kudirka mokėjo ra
šyti gyvai, jo raštai kupini

... ‘jumoro, vaizdžių posakių,tęs, JIS visą savo gyvenimą/^, jįe »... .. . , . , . . visų mielaidel lietuvybės kovojo «jskaitomi ir jį|įai ^irdj ir
saukė kitus pabusti. veikianti.

Spausdintas žodis yra d.- y_ Kudjrka
dėlė galybė. Kudirka jo 
tuoj griebėsi. Jis turėjo la- 
bai gabią plunksną: jis rašė’ 
eilėraščius, rašė satyras, pa
šaipos rašinius, rašė straip
snius įvairiausiais tais lai
kais opiais klausimais, ver
tė iš kitų kalbų žymiausių 
rašytojų kurinius tuo nore 
damas
da dar kuklią raštiją

Komunistų vyriausybė nu
pirko Nevv Yorke už $150,- 
300 rumus, kuriuose gyvens 
jos atstovas Jungtinių Tau
tų organizacijoj Višinskis. 
Tas namas yra 6 aukštų, 
jame yra 20 kambarių, ku
riuose gyvens vienas Višin
skis su savo žmona ir duk-

Viiniaus'ja.
Nebloga buti “proletarų” 

eptyniolikta- valstybės atstovu.
ooccoooooooooooooooeoooo' 8

Amo Caro Rublio iki Bolševiku Červonce
rasi Jono K. Kario puošnioje “NE
PRIKLAUSOMOS LIETUVOS PI-i 
NIGAI” knygoje 1915 1941 m 
Lietuvoj kursavusių įvairių pinigų 
isteriją, numizmatiką ir natūralaus 
dydžio banknotų bei monetų foto 
grafijas.

Reto įdomumo knyga ir pini
albumas vienoje vietoje! Anglų 

kalba santrauka knygoje daro ją įskaitomą ir nemokan 
tiems lietuviškai. Ir visa lai—tik už 3 dolerius!

Užsisakydami rašykite: J. K. Karys, 45 Park Terrace.! 
Bridgcport 4, Uonn. •

cavo
valdžios ir jo tarnų, neken- 

visokių savanaudžių ir
diktatorių, tedėl jo nemėgi 
na pasisavinti ar kaip nors 
perdirbti ir dabartiniai Lie
tuvos pavergėjai komunis
tai, kurie tęsia carų prade

gtą rusinimo darbą.

si pasiųsti 1954 metais vie
ną papildomą diviziją į Eu
ropą kaipo Atlanto Sąjun
gos jėgų dalį Europos gy
nimui sustiprinti. Dabar 
pranešama, kad pažadėtoji 
šarvuota divizija į Europą 
nebus siunčiama.

Taip pat buvo pažadėta 
pasiųsti į Europos oro ba
zes 1954 metais 450 kaęo 
lėktuvų^ bet dabar praneša
ma, kad tie lėktuvai lieka 
Amerikos kontinente.

Europoje toks netesėji
mas pažadų kelia baimės, 
kad Amerika gali vėliau ir 
dar mažiau Europos gyni
mu rūpintis ir kad Šiaurės 
Atlanto Sąjungos sutartis 
gali netekti savo reikšmės.

Indijoje kalba 179 kalbo
mis ir 544 tarmėmis. Indas 
su indu negali susikalbėti.

bet ir tie, kurie plunksnos 
paimti į rankas rečiau tetu
ri progos. Į talką kviečia
me visus LDD patriotus! 

auką!besivaržykite dėl gramati- 
j kų ar negražaus rašto.

Artinantis šventėms, mes!Laurinaitis, Chicago, Ilk, 
su liūdesiu prisimename vi-! po $50. 
sus savo brolius ir seses pa-j Dr. Antanina Trimakie 
allikusius Europoje, dar te- Cicero, Ilk, $30. 
bevargstančius tremtinio! Petras Kazlauskas,
skurdą. f Cambridge, Ohio, $25.

j A. ir J. Simučiai, Laurel- 
“Sv. Kalėdų ir NaujųjųN> y., ir A. Skučas, 

Metų proga, norėdami su-! Plainfield N J ? $15
teikti jiems nors dalelę to, Kun. s> Yla Putnamt 
džiaugsmo, nors mažutį la-Įfonn., $10. 
šelį laimės, svetimoj žemėj; j» Kondratienė, Brook- 
bežiurintiems ir laukian-h^, N. Y., ir J. Maukus, 
tiems taip senai svajojamos Brt>okivn, y., po $5.
laisvės ir džiaugsmingo grį-', * __.__
žimo į brangią tėvynę, mes,

Ii BALFo Veiklos

Čiurlionio Ansamblio na 
riai, atsiųsdami $87 
tremtiniams Vokietijoje, ra
šo:

I 4*t4l lllluc llulv I JC • V-_  • •
praturtinti musų ta- ?.a
kuklia raštija. ‘ h: ^d amenkiečiam£_ hetu-

'viams tenka garbė uz visų
, j . T. , . JVinco Kudirkos raštų išlei-

oo. buvo paaukota Lietuvai,! ,. • j - m-
kurios prisikėlimu jis be mal J0]?! ■ 31 £fL.are.. ev^es 
žiaurios abejonės tikėjo. DrauWa . dar

Kudirka vaizdžiai rašė, pn<? p,™*< l’^mj ka- 
kad dvigalvis erelis (Ku,į.bet s.anc,en tų rastų jau

.. -ii,! nebegalima gauti, todėl gė
jos imperijos ženklas), bu-’... 7 , . „X; 6
damas labai ėdrus, turės

Visa, ką V. Kudirka dir-

persiėsti ir gaus vidurių pa
leidimą: kitaip sakant, Ru
sija turės sugriūti.

Sau V. Kudirka nieko ne
norėjo. Jis kuri laiką ten
kinosi net šaltoj kietyje Įsi
taisęs savo gyvenamąją 
gūžtą, bet tautos reikalams 
jis nieko nesigailėjo it dirb
ti nebijojo.

Jis buvo džiovininkas, 
sunkiai sirgo, bet savo svei
katos nebojo. Jis rašė jau 
ir iš lovos
ir, kad rusų žandarams už
klupus, butų galima parašy
tus rankraščius sunaikinti, 
prie lovos ant stalo laikė 
uždegtą žvake.

Visų V. Kudirkos raštų 
pagrindinis tikslas—sąmo
ninti žmones, kelti juose 
pasipriešinimo rusams dva
sią.

Himnu tapusiame “Lietu-

rą darbą padarė “Trem
ties** leidykla Vokietijoje, 
prieš metus išleisdama rink 
tinius V. Kudirkos raštus.

J. Vanagas.

ŠITAIP UE DIRBO 
IR KOVOJO

Mes taip maža težinome, 
kaip dirbo ir kūrėsi čia 
prieš kelias dešimtis metų 
atvykę musų tautiečiai. Li- 

nebesikeldamas teraturos tuo klausiniu mes 
kaip ir neturime, todėl 
kiekviena knyga apie musų 
senosios išeivijos gyvenimą 
y fa sveikintinas reiškinys ir 
ypač, jei ji gera.

Tokia knyga yra Frank 
Lavinsko ir A. -J. Banišaus- 
ko “Angliakasių Atsimini
mai.” Apie ją jau buvo 
“Keleivyje* rašyta, bet aš 
manau, kad verta apie ją

tėvyne musų** eilėrašty kartą pakalbėti.

čiurlioniečiai(tės), siunčia
me $87.

“Priimkite šią kuklią au
ką ir pasiųsdami ją labiau
siai reikalingiems, įdėkite 
kartu musų malonius svei
kinimus bei linkėjimus.”

Dorchester, Mass., M. 
Mockapetris ir jo žmona, 
savo vedybinio gyvenimo 
jO metų sukakties proga 

$50 Vokietijoje 
ligoniams ir se-

paaukojo
esantiems
neliams.

Bostono lietuvių koloni
joje pi-asidėjo didžiulis 
BALF’o vajus. Ta proga 
vajaus sąskaiton Bostono 
BALF’o skyrius 
$500.19.

Skurdas, tamsumas ir baimė 
atsiuntė —štai visų tautų žmonių didie

ji priešai.

-i

B: -4M

Vietoj kalėdinių sveikini
mų—skiriamos aukos trem
tiniams:

Daugybė mažų ir didelių 
aukų, gautų BALF’o centre, 
rodo, kad lietuviai tikrai 
užjaučia tremtinio vargą ir 
skurdą. Kai kurie aukoto
jai skiria auka? tremtiniams 
Europoje Vietoje kalėdinių 
sveikinimų:

Dr. Jurgis Balčiūnas, 
Cambridge, Ohio, ir A.t

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1954 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleidžia 
didelį 100 puslapių kalendorių 1954 metams.
“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug 
įdomių informacijų, straipsnių, eilių, lengvų pa
siskaitymų ir ras platų kalendariumą su tautiš
kais ir krikščioniškais vardais ir su įvairiais pa
aiškinimais, kaip atsirado Įvairios šventės ir mi
nėjimai.
Nežiūrint, kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 
centų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti ; 
šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 Ea»t Broadway South Boston 27, Mass.

I

k



•vRaiDo

I Moterų Skyrius

Naujuosius Sutinkant
Kai Naujųjų Metų naktį Lietuva velka svetimųjų- 

skamba varpai, jie praneša jungą ir su viltimi žiuri į 
laidotuves ir gimtuves. Lai-Jaisvąjį pasaulį. Bet metai! 
dotuves senųjų metų ir gim-įbėga, o laisvasis pasaulis 
tadienį naujų metų. Žmo-vis dar kalba apie “taikos 
nes sveikina naujagimį, pil--išlaikymą." Pavergtieji mi
ni vilties, kad naujieji me lionai kasmet su nauja vii-
tai bus geresni už senuo- timi laukia naujų metų,
sius, kad atneš daugiau lai
mės, daugiau džiaugsmo, 
daugiau šviesių valandų. Ir 
daugiau tikrumo. Nuo se
no žmonės trokšta beveik 
to paties: taikos, ramybės, 
tikrumo, bet tie norai nie
kad nebūna patenkinti. 
Kiekvienais metais žmonės 
turi vis mažiau ramybės ir 
tikrumo. Kaip bus sekan
čiais, 1954 metais, dar nie
kas nežino.

Kai sutinkam naujuosius 
metus, mus apima dvilypis 
jausmas. Iš dalies su 
džiaugsmu laukiame Naujų 
Metų, nes tikimės geresnių 
dienų. Nauji Metai—nauji 
lapai, sako lietuviškas prie
žodis, atseit, senos blogy
bės, seni skausmai užmirš
tami, o jų vieton ateis kas 
nors naujo. Ir kiekvienas 
tikimės, kad tas naujas bus. 
geresnis už senąjį. Bet kar
tu liūdna palydėti senuosius 
metus į kapą, nes su jais 
palydime ir dalį savęs. 
Kiekvieni metai nueidami 
nusineša daug musų vilčių, 
daug tikėjimo, dalį jaunat
vės ir energijos. Kiekvieni 
metai priartina mus prie 
slenksčio senatvės, kiekvie
ni metai įbrėžia mus vei
dan vieną kitą raukšlę, pa 
lieka širdyje vieną kitą 
randą. Ir todėl, sutinkant 
naujuosius metus, viltis 
maišosi su baime ir liūde
siu. Baime ateities ir liū
desiu praeities. Ir nežinia, 
ko yra daugiau.

Musų laikais baimė pasi
darė nuolatinis žmogaus 
palydovas. Bijome ligos, 
bijome mirties, bijome 
skausmo, bijome netekti 
darbo, bijome dėl duonos, 
bijome karo, bijome ryto
jaus. Tos baimės plaukia 
iš musų netikrumo. Tos 
baimės lvdėjo mus praeitais 
metais, lydės ir ateinan
čiais.

naujų įvykių, ir jų viltis tur 
būt kasmet mažėja.

Šio skyriaus skaitytojom 
Naujų Metų proga palinkė
sime pirmoj eilėj sveikatos,i 
kuri yra iš visų turtų di
džiausias. Tebūnie Naujie
ji Metai saulėti ir laimingi! 
Sutikime Naujuosius Metus 
pagal poeto patarimą:

‘'Palydėkime senuosius 
metus su daina!

Atsiminkime, kas buvo 
gera ir atleiskime skriau
das!

Užmirškime ir palydėki
me su senais metais bergž 
džius atodūsius ir apgailės 
tavimus—tada mes laimiu 
gai sutiksim Naujuosius 
Metus!”

SŪNŪS SARO NE’.

Kas pereitais metais bu
vo atsiekta? Į tą klausimą 
kiekvienas žmogus gali at
sakyti už save, žiūrėdamas, 
ko jis atsiekė asmeniškam 
gyvenime ir ką jis prarado.
Dažnas iš musų naujųjų 
metų vakarą tokį klausimą 
pasistatome; dažnas žmo 
gus, suvedęs visas sąskai 
tas, gauna liūdną atsaky
mą, nes nė vienas neišven
gia savo gyvenime kliūčių, 
nusivylimų ir skausmų. Bet, 
tur būt, neatsiras nė vieno 
žmogaus, kuris, žiūrėdamas 
į praeitus metus (tebūnie 
jie ir labai blogi), nesitikė
tų, kad naujieji metai bus 
laimingesni. Toji viltis, ti
kėjimas ateitimi, duoda 
žmogui jėgos pakelti sun
kiausią gyvenimą.

Šiandien yra milionai 
žmonių, kurie gyvena tik 
viltimi. Tie milionai ran
dasi už geležinės uždangos; 
jie jau metai ir dešimtme
čiai velka bolševikų vergiją 
ir kasmet tikisi, kad galop 
jie bus išlaisvinti. Jų tarpe 
yra ir musų broliai ir sese
rys. Jau trylika metų, kaip'daugelį

Mrs. Portia Kowe. kurios su 
nūs yra vienas iš 22 ameri
kiečiu. kurie nenori grįžti iš 
bolševiku nelaisvės Korėjoj, 
nuvyko j Japoniją ir norėjo 
iš ten vykti Į Korėją pamaty
ti savo sūnų. bet karo vy
riausybė sutrukdė jos kelio
nę. Jos sūnūs Richard Ten- 
neson. 20 metų. atsisako 
grįžti.

Valgyk Įvairų Maistą

lai-

SAKIAUSIAS t'll.UlA

James <Dad) Mor.tee. 91 melų amžiaus, yrą seniausias 
laisniuotas pilotas. Jis sveikina žiūrovus iš lėktuvo, ku
riame jis pavažinėjo keturias gentkartcs savo šeimos San
ta Monica. Catif_ mieste, atžymėdamas sava vedybų 60 
metu sukaktuves, šalia stovi jo žmona.

NE TAS YRA DIDIS
(Gruodžio 31 edeną sueina metai nuo Vinco Kudirkos 
gimimo. Ta proga duodame vieną iš io eilėraščių.—Red.)

Ne tas yra didis, prieš ką milionai
Prispausti retežiais žemyn galvas lenkia,
O dvasioj keikiu: didžiai? ne tironai,
Kūne reikia garbint, nors jie visiems kenkia.

Tik tas yra didis, kurs gyvastį savo 
Paskyrė teikimui tik artimiems laimės,
Kuris didžius darbus žmonijai aukoja,
Prieš ką svietas klaupia su dėkui, ne iš baimės.

Ne tas yr galingas, kurio galybė
Tik ašarų, kraujo upeliuos braidytų,
Kurio galią skelbtų griuvėsių daugybė, i 
Sudegintų turtų, žmonių nužudytų. Į _

Galingas tas, kurs be kraujo gal skiesti 
Tarp svieto brolystę iš krašto į kraštą,
Kurs vargdieniams duoda jų strėnas atitiesti, 
Palengvindamas sunkią gyvenimo naštą.

Ne tas drąsus yr, kurs. stvėręs kardo.
Dantims grieždams, rodos, žvėris koks Įniršęs,
Ant artimo šoka. jo gyvastį ardo,

pats yr žmogum visai užsimiršęs. į
Drąsiu tiktai tą mes turim vadinti.
Kuris už minties mus kovoja liuosybę,
Kurs nuomones savo išdrįsta apginti,
Kurs į akis svietui pasako teisybę.

VINCAS KUDIRKA.

Kad

Karštas Vynas

Karstas vynas yra malo
nus geni ir anodo stipres
nis. Reikia paimti:
3 puodelius raudono vyno 
1 puoduką, vandens 
1 puoduką cukraus 
*/2 lazdelės cinamono ir

lemono sunkos
Viską sumaišykit ir užvi- 

rinkit. Stalan paduokit 
kaip galima karštesnį.

KOLŪKIŲ VERGAI
ŪKIO NEPAKELS

Tarptautinės Valstiečių 
Sąjungos, Azijos pavergtų
jų tautų ir amerikiečių že
mės ūkio organizacijų at 
stovai bendroj konferenci 
joj gruodžio 15-16 d. nag
rinėjo kolchozų tvarką ir

L. BAILLEUL:

Viena Diena Be Melo
(Tęsinys) | nusikratyti

—O aš tau jau kartą sy- skrupulų.
tokių smulkių 

Vienok tai yra labaikiau, kad ne visados gali-j
.!.«*. sakyti teisybę. šiuo ai- liūdna,—pastebėjo Jurgis, 
v.-jv. («ar mažiau, kaip kitu' —Atvirai kalbant, ste- 
1 artu. Kada manęs teta biuosi iš tavo sąžinės jaut- 
klausia: “Liudvika, ką tu'rūmo, kuris nežinia iš kur 
darytum, jei aš numir-1 atsirado. Dievas vienas ži-
ciau."—ar tu manai, kad'no, kiek syk tu man melą- 
aš jai atsakau: “Tetule, vai!

,9’*

man atitektų tavo turtas!” 
Tau gal būt gerai taip pa
sakyti, bet aš žinau, kad už 
tokius žodžius aš po jos 
mirties negaučiau nė skati
ko. Užklausta aš kabinuo
si jai ant kaklo ir maldau
ju jos, kad nekalbėtų apie 
mirtį, nes man širdis plyštapriėjo išvadą, kad nelaisvas . 

žemdirbis nepakels žemės/® skausmo; ir dar priduriu, 
ūkio ir kol Tarybų krašfcuo- ,<Įe^ kada jos netekčiau, 
se žemės ūky dirbs kolūkio išverkčiau akis ir pati 
vergai, jiems visuomet 'greitai numirčiau, 
truks maisto.

Lietuvius konferencijoje 
atstovavo A. Devenienė, J.

■ Audėnas, J. Kardelis, Dr. 
Pajaujis, A. Novickis ir H. 
Blazas.

. Ta proga atskirų tautų 
atstovams buvo duota pro
ga prabilti į savo kilmės 
kraštus gimtąja kalba. į pa- 
pavergtą Lietuvą kalbėjo 
A. Devenienė ir J. Karde
lis. 4Į

NAUJI RAŠTAI

“Eglutė,” Nr. 10, vaikų 
laikraštis, kaina 30 centų, 

j “Teisininkų žinios,” Nr. 
5, leidžia Lietuvių Teisinin
kų Draugija. Adresas: L. 
Šmulkštys, 631 W. 54th PI., 
Chicago 9, Ilk

DEPORTUOJAMI
LAIKRAŠTININKAI

i “The P e o p 1 e s Daily 
World” paskelbė sąrašą as
menų, kurie dirba ne anglų 
kalba leidžiamuose laikraš
čiuose ir kurie, kaip subver- 
syvus svetimšaliai, via de- 
portuotini. Jų tarpe via 
šie lietuviai: Vincas Andru
lis ir Leonas Pruseika, “Vil
nies” redakcijos nariai, ir 
Agnės Deikus, to paties 
laikraščio tarnautoja.

bet yra ir tokių dviem šaukštais miltų ir už 
kurių jie dar ne- pilkit ant masės. Gerai iš

maišyki!. Suminkykit teš-

tvir-

Jurgis norėjo karštai už
siginti, bet atsiminė, kad 
dažnai užsimiršęs, įsiliep
snojęs meile, vartodavo iš
sireiškimus, kurie buvo ge
rokai perdėti ir toli gražu 
neatitinką teisybei. Bet jam 
rodėsi, kad via labai prisi
rišęs prie savo sužieduoti
nės ir kad tą gali sakyti be 
jokios baimės, kad nepame
lavus. Todėl jis drąsiai pa
sakė:

—Tiesa, Liudvika, kad 
kartais neteisingai išsireikš- 
davau, bet garantuoju, kad 
ateityje to nebus.

—Esu tikra, kad melavai, 
kalbėdamas man ir apie 
meilę! — sušuko 
Liudvika.—Gerai,

—Ir teta tiki į tokiu; 
tinimus?

—Tiki, dar daugiau ma
ne myli ir dar uoliau dirba, 
kad didesnį turtą man pa
liktų.

—Bet tas, ką sakai, yra 
baisu. Juk tai grynas veid
mainiavimas ir išskaičiavi
mas,—tarė liūdnai Jurgis.
—Niekad netikėjau, kad tu 
butum tokia savanaudiška.

—Tai joks savanaudišku
mas, tik protingumas ii 
jautrumas, kuri visi privalo
me rodyti savo vyresnėm? 
giminėms. Nors laikai tą 
dideliu blogumu, mano ne
kaltas avinėli, bet aš sau 
niekados neleisiu žeisti 
jausmus tų, kurie mane iš
augino, išlepino ir kurie 
mane myli.

—Gal bučiau geriau pa
daręs, papasakodamas vi- 
us savo vargus iš karto,— 

.arė Jurgis,—nes persisky
rimas su dėde yra tik pra-| 
džia visų mano nesėkmių.

—Kaip tai, dar to nega
na? Gerai, papasakok grei
čiau. Jau aš iš nieko nesi
stebėsiu, ką tu pridarei.

Jurgis papasakojo, kaip 
jis buvo atleistas iš darbo 
ir išprašytas iš krautuvės, 
kurioj taip ilgai dirbo.

—Ir ką tu iš to viso turi? 
Tu netekai galvos!—sušuko 
įpykus Liudvika.—Tiek to 
su tavo bosais, bet ką tu ži
nai, ar tavęs netrauks teis
man už padarytus nuosto- 
iius. Ką dabar darysi?

—Dar pats nežinau.
—O aš žinau tik vieną: 

jei butum bent kiek mane 
mylėjęs, tai nebūtum taip 
elgęsis, nes tokiu budu ga
lim atsidurti varge mėnesis 
po vestuvių.

—Taigi, peiki mane, kad 
.eisybę sakiau?—paklausė 
Jurgis

—Ak, tu su ta savo teisy
be !—atkirto Liudvika su 
panieka.—Žinoma, peikiu 
ą, kas neverta pagyrimo. 
Juk tai tiesiog beprotystė 
sakyti teisybę tiems, kurie 
pas mus perka ir visai iš mu
sų to nesitiki. Jeigu bučiau 
priversta visados teisybę sa
kyti, tai tikrai bučiau suban
krutavusi po poros dienų. 
Teisybė yra labai įtartinas 
dalykas! Pavyzdžiui, pasi
žiūrėk į tą skrybėlę, kurią 
dabar darau: užmokės man 
už ją du kart brangiau, ne
gu ji verta, nes sakysiu, kad 
ji atsiųsta iš Paryžiaus. Ką 
tai kenkia pirkėjui? Be to, 
ar nėra tokia pat daili ir 
gera, kaip daryta Paryžiu
je? Pagaliau pasakysiu tau 
ir tai, kad kas nori gyveni 
me prasimušti ir nori, kad 
jo

įpykus 
kad da-

oar tai sužinojau, ir to pri- 
•ipažinimo neužmiršiu!

I’

Laimingos vedybos bus tada. 
kai vyras savo žmonai rodys 
tiek pat kantrybės, kai lošda
mas golfą.—Dan Bennett.

duoda daug žalia- lą, iškočioki*, maždaug 2*

ištvrinėjo: 
medžiagų, 
žino.

Gamta
vų, iš kurių organizmas pa coliu storamo
-igamina reikalingas me 
Ižiagas. Kai kurias me- pjaustyti 
.Ižiagas žmogus gali imti nius. Kepti 
kaip vaistus, nes jas paga- čiuje. 
mina koncentruotas labora
torijose (pa v. vitaminus).
Kad organizmas gautų jam 
reikalingas medžiagas, pir
moje eilėje maistas turi bū
ti ivairus.

Maistas yra reikalingas 
netik gyvybei palaikyti. 
Nuo maisto pareina sveika 
ta, bendra savijauta, ener
gija ir net žmogaus dvasinė 
lygsvara.

Nežiūrint, kad musų
kais labai daug dėmesio 
skiriama maisto pagamini
mui, žmogus ne visuomet 
gauna visas reikalingas me
džiagas, sako mokslininkai. 
Žmogaus maistas turi duoti 
organizmui apie 50 įvairių 
medžiagų, kurios reikalin- 2 
gos kaulų statybai, naujiem 
audiniam, kraujui ir pan. 
I.abai dažnai žmogus kai 
kurių medžiagų gauna per
daug. o kitų permažai, dėl- 
ko atsiranda įvairios ligos.

“Kasdieninė duona” nė
ra jau toks paprastas daly
kas. Ji turi duoti kunui vi
sokių mineralų, riebalų, 
angliavandenių, vitaminų, 
rakščių, cukraus, krakmolo• I

ŠEIMININKĖM

, Užkietėjęs viengungis yra tas 
ir išpiaukit yyras kurs turi daugybę vedu- 

visokias figūras. Galima sių draugu.
pailgai ketvirtai-! —Edward H. Dreschnack.

karštame pe-

Dar karštus meduolius

Meilė vra akla. bet toli mato.

Moters liežuvis vra aštresnis
aptepk;; išLruvtll cukrumi. Iuž aštriausią kardą.

Meduoliai
Reikia paimti:

2 kiaušinius x
% svaro cukraus
1 šaukštuką cinamono 

šaukštus romo
1 šaukštuką muskatinio riešuto
1 svarą miltu
’A svaro medaus
i/į. svaro migdolų (almonds)
3 šaukštukus kepimo miltelių

Gerai ištrinkit kiaušinius 
su cukrumi, sudekit prie
skonius ir dalį miltų, išsu
ki!. Ištirpinkit medų, sude
kit kapotus migdolus ir li
kusius miltus. Dabar ištrin
tus kiaušinius sumaišykit su 

ir kitokių medžiagų, kurių'medaus mase, paimkit kepi-1 
mokslininkai jaumo miltelius, sumaišykit su

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

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

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

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

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

veikalas ..................................................... 3.00
VILNIUS TART 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 Broa4w«y *«• So. Boston, Mu».

—Ne,— atsakė Jurgis.— 
Tas buvo tiesa ii- dabar tą 
patį pakartosiu, kad tave 
tikrai myliu.

—Didelė man garbė! La
bai tau dėkinga už tokį tvir
tinimą. Bet ką reiškia ta
vo pasakymas, kad man 
meluodavai?

—Sakyda vau tau, kad 
esi pasauly gražiausia, o tas 
yra netiesa.

—Gerai, kas daugiau?
—Vadindavau tave an

gelu, o tas netiesa, nes pati 
žinai, kad esi žmogus.

—Ar tai jau viskas?
—Taip pat sakydavau, 

Kad esi mano siela, mano 
gyvybė, o tu nesi nei mano 
gyvastis, nei mano siela, 
nesi tuo, miela Liudvika.

—O ką tu turėjai many
ti. kai kalbėjai, kad mirsi, 
jei už tavęs netekėsiu?— 
Ar tas taip pat buvo netie
sa?

—Taip, Liudvika.
—Po tokio prisipažini

mo, tikiuosi, pasiimsi savo 
skrybėlę ir atsisveikinsim 
ant visados.

—Ne, miela Liudvika, 
neatsisveikinsim, nes nors 
nesi nei angelas, nei skais
tybės idealas, ir nora mano 
gyvybė nepriklauso nuo ta
vo meilės man, vienok sa
kau, kad jeigu bučiau pri
verstas tavęs išsižadėti, 
man tas butų labai skaudu.

Jurgis kalbėjo tą taip 
rimtai ir su tokiu įsitikini
mu, kad sudažėtinę beveik 
įtikino, tačiau ji, nepaten
kinta, būtinai ieškojo prie
kabės.

—Labai man malonu tai 
girdėti, — atsakė. — Ne
abejoju, kad dabar atvirai 
kalbi.

—Gal ne visada buvau 
atviras, imant tikrąją to žo
džio prasmę, bet tikėk man, 
kad niekad nenorėjau ap
vilti tavo pasitikėjimo. Jeri 
kartais kalbėjau aukštais 
žodžiais, kurie, rodės, ge
riausiai išreikš mano jaus
mus, tai visados buvo per
dėjimas tik žodžiuose, bet 
ne meilėje, kuri mano širdy 
visad buvo nuoširdi ir neat
mainoma.

(Bus daugiau)

Pakalbinkim draugas ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke-

reikalai gerai eitų, turi,leivį”. Kaina metams H.
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Iš Plataus Pasaulio
INDONEZIJA PREKIAUS ’V

Indonezijos vyriausybė praneša. kad tam in« ir Su

teko į miesto tarybą ir 4 įjišrinktas taksų kolektorium mis dėl atlyginimų pakėli-

Darbininkai Politikoj
Amerikos darbininkai pa- New Haven mie.'te PAC 

lyginti su Anglijos, skandi- remiamas Richard C. Lee’ Lincmnati o i
navų ir kitais Europos kraš-! išrinktas miesto majoru. 'remtųjų išrinkti . . ..
tafam atsiliko n« ten iie Rerublikonai valdė miestą s» ta'ybą. Vienas, Al Jor- buvo kreipta dėmesio j vai-.

Cievelando miesto teisėjas.;Eranklin apskrity.
Velionis Taftas galėjo gra- Ligi šiol darbo unijos 
be apsiversti dėl tokio dar-' kreipė ypatingą dėmesį 
bininkų laimėjimo. j vien tik į Washingtono val-l

džia — nrezidenta. senato-'

mo 10%. Šiuo metu vidu
tinis valandinis atlyginimas 
yra $1.56.

I Cineinnati 5 iš 9 PACjdžią - prezidentą, ^nate j TYRINĖTOJŲ
i mie-(nus ir kongresmanas. Ne-Į ® ° G^SIN1,JJAS (5)

plėsti ir pn

KALINIAI KINIJOJ
neturi ir Rusijos darbinin
kai, bet jie turi spaudos, su
sirinkimų ir žodžio laisvę, o 

Rusijos darbininkai jų ne
turi ir neša sunkų komunis-

Anglijos užsienių reikalų ministerija praneša, kad 
tikromis žiniomis komunistinės Kinijos kalėjimuose yra 
laikomi 30 amerikiečių, 9 kanadiečiai ir 4 anglai, prieš tų jungą, 
kuriuos bolševikai jokio kaltinimo neiškėlė, bet juos lai- ‘ Buvo mėginta ir Ameri-

vietų gabeno piliečius bal- IU-Lorain’e John C. Javvors- dėjo dalyvauti ir tuose rin
ki, CIO narys iš plieno dar-'kimuose, ir jau matome tų 
bininkų unijos, išrinktas pastangų gražių vaisių, 
miesto majoru. Penki PAC! A. Jemcins.
remti kandidatai pateko į’ ---------------------------
miesto tarybą, keturi jų 1953 Metais Streikuota

Beu-'CIO nariai.
Akrone PAC remti kan-

suoti.
Waterburyje Amiand Fi- 

orelli, CIO narys, išrinktas 
miesto aldermanv

Iowa

ko uždarytus kalėjimuose be kaltinimo ir be teismo. koj kurti darbininkų parti
jas—socialistų, darbo so
cialistų, fabrikų darbininkųSTREIKAI PRANCŪZIJOJE

Prancūzijoje daugėja streikų, kurie, spėjama, prana- *r lt*» t^e mėginimai vai
tauja naują didelę streikų vilnį. Streikas oro uostuose 
pereitą savaitę visai sustabdė oro susisiekimą visoj Pran
cūzijoj; streikas pašto įstaigose daugelyje vietų sulaikė 
laiškų išvežiojimą ir išdalijimą. Streikų daugėja visame 
krašte.

*“ ‘siu nedavė ir todėl darbi-

Davenporte Wa’ter 
se, demokratas, unijistų
PAC remiamas, išrinktas didatai laimėjo: į majorus 
miesto majoru ir išrinkti 7

liau, skelbdamas galutiną Dievo tiks
lą, pasakė: "Štai ką Viešpas sako. 
Dangui mane sostas, žemė gi mano 
pakojis”; "aš padarysiu savo koją 
vietą garbingą.”—Iza, 66:1; 60:13.

Vienas po kito, visi šventieji Bib
lijos rašytojai kalbėjo apie įsteigi

amą žemėje pasisekančios teisybės ir 
‘ramybės, kuriai nebebus galo. Ir 
i vėl pranašas Iząjas sako: “Nes kaip r, » n- Sžemė augina savo želmenis ir kaip 27 MllionUS Derbo Dienų sodas želdo savo sėklą, taip Vieš
pats Dievas želdins teisybę ir gyrių 
ir tautų akivaizdoje.” ( Iza, 

Aukščiau minėtoms prana
šystėms įvykstant, įvyks ir kita pra-

ARGENTINOS AMNESTIJA
Argentinos diktatorius Peronas per savo parlamentą 

išleido amnestijos įstatymą, pagal kurį dalis politinių ka
linių išleidžiami į laisvę ir kai kurie politiniai emigrantai 
gali grįžti namo. Esą 120 politinių kalinių bus išleisti 
iš kalėjimų ir apie 4,000 politinių emigrantų galės grįžti 
namo iš užsieniu. ,

ninkai gauna prisitaikinti 
prie esamų sąlygų ir mė
ginti ką nors laimėti panau
dojant buržuazines partijas 
—demokratų ir republiko- 
nų.

Unijos į politinį gyveni
mą išeina per Politinės 
Veiklos Komitetą (PAC). 
Politinė veikla reikalauja 
daug pinigų. Seniau uni
jos imdavo iš savo iždų su
taupąs ir naudodavo jas po
litikai. Buržuazija tuoj pa
matė, kad gali būti riestai, 
išsigando ir unijas pažabo
jo—Įstatymų keliu uždrau
dė naudoti politikai pini 
gus iš savo iždų. Todėl ir 
įsikūrė PAC, kuriam sava

_ visų
1952 metais Amerikoj eini.)

Leo Berg; į miesto tarybą1 buvo 5,117 streikų, kuriuo--Ssyatė,‘ kurine’ šitaip parašyta: 
Ralph' Truner ir John> dalyvavo trys su įk&fti

unijistai. Miestą aidė re- Head, CIO nariai iš gumos milionų darbininkų. Dėl
publikonai per 20 metu. darbininkų unijos, demokra- streikų nustota 29,000,000 alkstantiems. Viešpats paleidžia ap- 

Waterloo rnie<e ’ Pat; tų sąrašu; Ward apylinkėj darbo dienų.

aldermanai, kuri; 3 rėmė

Touchas, demoknr.as, PAC —Adam Hubert

MOSSADEGH APELIUOJA
Buvęs Irano diktatorius pereitą savaitę buvo nuteis 

tas kariško teismo tris metus kalėti už išdavystę. Dikta 
torius nutarė apeliuoti į aukštesnį teismą. Palyginus, 
švelni bausmė buvusiam dikatoriui buvo duota Irano ša
chui prašant, kad teismas išneštų žmonišką sprendimą irinoriškai darbininkai suren- 
nekiršintu daugiau krašto gyventojų. |ka reikalingas lėšas ir jas

________ ‘ i naudoja politinei kovai.

pastangomis isnn.<tas ma
joru.

Dės Moines meste trys 
PAC remti kand datai iš
rinkti miesto tarybon.

Cedar Rapids m este PAC 
remtas kandidata- laimėjo 
majoro kėdę.

Fot Dodge du IAC rem
ti kandidatai lame o miesto 
tarybos rinkimus.

Ottumwa’joj M. L. Cros- 
ley, CIO narys iš iatomobi- 
lių unijos, išrinktas miesto 
tarybos nariu.

Centrevillėj Har.ld Fovv-

Ryan, abu CIO 
gumos darbininkų umjo 
du teisėjai—Abner Zook, 
republikonas, ir J. Victor, 
demokratas.

Lima’jo trys PAC remti 
kandidatai išrinkti: Wiil-

ir Martin! Šiais metais streikų buvo'tuosius; viešpats myli teisiuosius;
• • --i - - zvzv • . x nr -i- I Viešpats sergi ateivius, palaiko naš-nariai 1S 0,100 ir nustota 2/ nilllO-Ilaitį ir našlę, ir sunaikina nusidėjė-

• • • i i. _ _i?______ i 1 in lrura lia n ia nėrnai darbo dienų.

Batsiuviai Derasi

Massachusetts valstijos

Ilių kelius. Viešpats karaliauja per 
amžius, tavo Dievas, o Sione. iš kar
tos į kartą.”—Psalmė 146:6-10.

Tada išsipildys ir kiti Psalmisto 
žodžiai, kuriais jis dar pasakė: “Iš- 
tikrųjų jo išganymas arti tiems, ku
rie jo bijo, kad šlovė gyventų musų 
šalyje. Pasigailėjimas ir ištikimy
bė susitinka, teisybė ir ramybė bu- 

lštikimybė dygsta iš
iam Feruguson majoru, A.Įstovai derasi su 58 firmo_
Walsb ir Homer Cooper 1--------------------------- —
miesto taiybos nariais, visi' Tikintieji Teisinasi 
CIO

12,000 batsiuvių unijos at- ^Ttei^Sri i/^X £

MAU MAU DAR VEIKIA
Iš Kenya anglų kolonijos praneša, kad ten anglų 

policijai pasisekė apsupti vieną negrų “mau mau” maiš

Čia duosiu informacijų, 
kas, kur ir kaip veikta, kas 
laimėta 1953 metais devy-

tininkų generolą su penkiais kitais aukštais maištininkų mose valstijose, 
vadais ir susišaudyme “generolas” Mantanjago buvo nu
šautas, o jo žmona ir bendradarbiai paimti į nelaisvę.
Kenya kolonijos maištas dar nesibaigia.

s^rizunn

JUOKAI
Griežtas Bosas

Tarnautojas atėjo į darbą vi-

Įspėkite Šią Mįslę

Dienos metu susitiko du
są valandą vėliau. Atėjo per-'amerikiečiai. Vienas jų dau- 
įišta ranka ir apraišiota galva.’gybės žmonių akivaizdoje nušo- 
Bosas, pastebėjęs pavėlavusi vė antrąjį, žmogžudystė buvo 
tarnautoją, priėjo ir sako: 'apgalvota. žmogžudis nebuvo

—Nebegali ateiti laiku į dar- policininkas, o užmuštasis ne- 
fcą? buvo nusikaltėlis. žmogžudis

_ . Sr.ebuvo patrauktas-teismo atsa
-Galiu ,r visad ateinu,-at-L[Omvbėn Kaip šita ga,ėjo at

sakė tarnautojas.—bet šį rri4’sįtikti0
atsitiko nelaimė, iškritau iš de-j‘
šimto aukšto žemyn ir suaižei- t.ioui oj
džiau. -ktį oįutįiaįo o.\nq spj.CAj ’fifp

—Tai tau reikalinga visa va- -sįka fuoid siseąsnuizn o ‘sįaįoj 
landa 10 aukštų nukristi?—su- hfijsĮUA sajnnis sojfuouiy
riko bosas. o.\nq sipnzSouiz isruia^rsiv

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
•aunam** iki Nauįu Matv 

beveik iri kaino*

-/M

1 SLIUPTARŠIAI. Pirm* į 
J knyga, kurioje tiek daug ; * 

V -i pasakyta apie Amerikos j 
" j lietuvių gyvenimo sunku- ;

\ mus, vargus ir kovas dėl < 
lietuvybės. 652 pusU { 
no šliupo, “dėdės” šerno 

\ • ir kun. Dembskio atvais-
:•**.dai, kaina tik 3 doleriai. ■

' V * Af **7

ŠIRDIES RrMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
mams; pirmas apie 
širdį; iliustruotas;

456
poslapių*.
kaina 4 
doleriaL

namai.
Pennsylvania

Pittsburgbe PAC 
kandidatas David 
rence didele balsų

Daug tikėjimų, tai katro klausyti. 
Kuomet Biblija buvo paslėpta, tai 
taip buvo. Bet dabar Biblija atida- 

? Kuris bėga nuo Dievo žodžio, 
l'emtaS,tas Pats satf* žemina. S. P. Ž. 24:8. 

Law-
daugu-

Viešpats suteikia malonumą, ir mu
sų žemė duoda savo vaisių. Teisy
bė eina pirm jo ir žingsniuoja jo ke
liu.”—Psalmė 85:10-14.

Taigi tie, kurie pažįsta Biblijos 
arba Šventojo Rašto mokslą, gaii 
kartu su Psalmistu sakyti: "Vieš
paties įstatymas tobulas, iis atgai
vina sielą: Viešpaties liudijimas iš
tikimas, jis suteikia išminties ne-

Visos 3 knyųos tik ui d 
dolorivsl Bot iita bo- 
pretlkai numušta kak 
na pa Dos tik iki Nauįp 
Moty. Todėl nodalskits, 
bet kiškit* | voką I6J0 
ir sivskito: DR. ALG. 
MARGIRIS, 3325 So. 
Hslstad St. Chlcapa K 
UL Roraluntime kaitų* 
apnMfcamo. •

Alik Armin (2-4) (klastingiems. Viešpaties paliepimai
3444 Mass. St., Gary, Ind. |tikri, jie palinksmina širdis; Vieš- 

;paties {sakymas tyras, jis apšviečia 
'akis. Viešpaties baimė apvalyta, ji 
pasilieka per amžius; Viešpaties nu
tarimai tikri, visi draug teisingi. Jie 
geistini labiaus kaip auksas ir sal
desni už medų. Tavo tarnas esti 
mokinamas jais, ir už jų sergėjimu 
daug atlyginimo.”—Psalmė 19:8-12. 

(Bus daugiau)

Reikalingas Žmogusery, CIO narys iš bravorų:ma išrinktas majoru, o su j
išrinktas mesto ma-!juo ir visas PAC sąrašas, ieškau pensininko, kurs supranta 1 • * ;apie r.amų pataisymą ir bendrai na-

laimejO. imu darbus. Iiėl atlyginimo susit&r-
unijos,
joru.

Kentuckv

Louisville mieste Thomas

Erie mieste visas 
kandidatų sąrašas laimėjo, 
jame du CIO nariai.

J. Murpby ir Jcbn Day,l Bristoly Anthony Nicco- 
CIO nariai iš plieno darbi-' la, CIO narys iš automobi-į

Arizonos darbininkai per 
PAC aktingai dalyvavo ko
joje prieš republikonų par
tiją. kuri rugsėjo 29 d. bu
vo sumaniusi ir užsimojusi 
inavesti tris konstitucijos 
pataisymus, nukreiptus prieš 
darbininkus. Du tie suma
nymai buvo atmesti, o tre
čias vos tik 300 balsų di
džiuma praėjo. Čia pirmą 
sykį istorijoj darbininkai 
organizuoti dalyvavo politi
nėj veikloj.

Colorado

Pueblo mieste James 
Watson. CIO narys iš plie
no darbininkų unijos, iš
rinktas į miesto tarybą ir 
Richard Hobbs, AFL narys 
iš gelžkeliečių brolijos, iš
rinktas į aldermanus; abu 
rėmė PAC finansiniai ir 
moraliai.

Englewood mieste du 
unijistai, Rassell Cacey, 
CIO, ir L. L. Brownwell, 
AFL, nariai pralaimėjo rin
kimus vos tik 25 balsais. 
Plinta gandai ir pagrįstai 
manoma, kad profesionalai 
politikieriai pavogė jų bal
sus.

Connecticut

West Haven mieste uni
jistų remiamas visas demo
kratų sąrašas pravestas į 
miesto tarybą. Republiko- 
nai čia buvo susiviję stam
bų lizdą ir valdė per pas
kutinius 20 metų. Unijistai 
juos iššlavė laukan iki vie
no.

Bristol mieste padaryta 
tas pat; kreditas PAC.

Torringtone PAC remtas 
demokratų partijos sąrašas 
gavo didžiausį skaičių bal
sų to miestelio istorijoj.

Prospect’e Joseph Mc- 
Evoy, CIO vadas, išrinktas 
miesto tarybon.

PAC -ini laišku. Darbas lengvas 
į laiku gali žuvauti kieme.

Joe Toleikis,
35514 River Rd..

E. Rockarood, Mich.

Greita Pagalba

laisvu

ninku uniios. ir kili du AFL liu unijos, išrinktas miesto^ Ar jūsų kojos dega, niežti, sk*o- . = - • ■ - i t i ida? Vartok ZALB ir vėl sypsok:*.nariai, Mrs. Thelna Stovallstarybos pirmininku; Joseph Taip pat gelbsti suminkštinti saus-
Fprrv Tnhn Gallairher •Pusl«s <komu») ir nuospaudas. Sep-reny, uonn uanagnei, tynios aktinjros vaistų daiys suteškia 
Thomas Breslin, John Spa- greitą pagalbą. Prisiųsk $i ic.o.d.
, . r, xt tv .r.esiunčiam). Pasiuntimą apmokant.dacmo, Sam Navetta, John'Bridjieport I)riir 4€l

iš tabako darbinirkų unijos 
ir Mike Walsh iš gelžkelie
čiu brolijos, visi keturi iš
rinkti į valstijom seimeli. 
Juos rėmė PAC.

New Jersiy

Dvi stambios politinės 
mašinos—republikonų par
tijos ir Eggers-Hague poli
tinių sukčių šaika—gavo di
džiausį antausi, kai PAC 
remtas "demokiatį kandida
tas Robert Meymr buvo iš 
rinktas gubernrtorium ir 
surinko 56 nuošimčius pa
duotų balsų. Visiems aiš
ku, kad be unijistų para
mos Meyner jokiu budu ne
būtų buvęs išrinktas guber
natorium.

šeštam distrikte Harri- 
son Williams, C O narys iš 
plieno darbinirkų unijos, 
demokratų sąrašu išrinktas 
į J. V. kongresą. Čia pir
mą sykį istorijo Įveikti re- 
publikonai PAC pastango
mis.

Du svarbus konstitucijos 
pataisymai praėjo irgi dar
bininkų pastangomis.

New York

New Yorko mieste PAC 
remtas kandidatas, Robert 
Wagner, išrinktas didele 
balsų dauguma miesto ma
joru prieš reprblikonų-libe- 
ralų koaliciją.

Niagara Fal> mieste vi
si PAC remti kandidatai 
laimėjo, čia per 25 metus 
republikonai -aidė miestą 
ir pirmą sykį istorijoj CIO 
naiys, Tonv >abatine, iš
rinktas miesto tarybon.

Ohio

Cleveland’e, Cuyahoga 
County, PAC rėmė 96 kan
didatus, iš jų 67 išrinkti, 
įskaitant miesto majorą An
thony J. Celebrezze; 26 pa-

Quattrocbi, Wm. McHugh, 
Adolph Andrews ir Wayne 
Loche, visi CIO nariai iš 
automobilių unijos, išrinkti 
miesto valdžion.

Johnstovvn’e Joseph To- 
maskovich, CIO narys iš 
plieno darbininkų unijos,

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus kokie buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bus sugrąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinisrus. kitaip vaistų nesiunčiam.

Orderiai priimami tik iš Suvieny
tų Valstijų, iš Kanados ir kitų vals
tybių nesiųskite. (1-4)

FLORAI. HERB CO.
Box 305. Dept. 5. < linton, Ind.

Gr^gury St^ Bridgeport, C«in.

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau savo sesers Annos Gara 

lis, kuri gyvena Cambridge. Mass. 
Ji pati ar ją žinantieji atsiliepkit, 
nes turiu pranešti liūdną naujieną. 

Mrs. Martha Slušinskis,
19638 Eureka St.,
Detroit 34, Mich.

ANGLIAKASIŲ
ATSIMINIMAI

500 puslapių knyga, kaina tik 
$2. Joje įdomiai aprašytas ne 

tik anų dienų angliakasių dar

bas ir gyvenimas, bet ir daug 

kitų dalykų. Tikrai nesigailėsi 

knygą pirkęs. I laišką įdėk $2, 

parašyk aiškiai savo adresą ir 

pasiųsk šiuo adresu: Frank 
Lavinskas, 4141—46th Street, 
Long Island City 4, N. Y. 
Gausi minėtą knygą su priedu.

Galite gauti veltui panašaus turi
nio spausdinių, kreipkitės:
LITHUANIAN BIBLE STUDENTS 

ASSOC1ATION 
3444 South Lituanica Avenue 

Chicago 8, III.

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

arbata yra sveikas, gardus gėrimas. 
Ramunės yra geros skilviui, inks
tams (kidneys). arba jeigu esi nu
vargęs ar sušalęs, tai gerk Ramu
nių arbata, o kada esi piktas ar nu
siminęs, tai irgi gerk Ramunių ar-

^*ary,batą. Prisiųskit mums $2.50, o mes 
gimė im* visą svarą Ramunių. |
------ Kanadą $2.75.

Paieškau savo giminaitės 
(Marijos) I.utkučutės, kuri 
Worcester, Mass., o dabar gyvena 
New Yorke. Ji pati ar ją žinan
tieji praneškit adresu: (52)

Veronika Mockaila,
21 Knou-les St., Yonkers, N. Y.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Maoa.

A L A LI O

ŽODYNAS
Lietuviilcai-Angliikas ir Angliškai-Lieturiškas

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. Broadvray, Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBfiS 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 į SLA lengvatas visiems naujai 

įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 

parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 

jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi

niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa

rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VIN1KA3
307 West 30th Street, New York 1, N. Y.
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LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
DRAUGIJOS AUKOS

Vadovėliai Lietuvių 
Mokykloms

Bostono Lietuvių Moky
tojų Draugijos rūpesčiu 
baigiami spausdinti du va
dovėliai lietuvių mokyk
loms, kurie tiks šeštadieni
nėms parapijų ir kitoms pa
našioms mokvkloms.

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugija lapkričio 1 
d. pagerbė savo narius ve
teranus suruošdama šaunų 
pokylį. Pokylio pajamų bu-į 
vo $819.31, o išlaidų $792.-1 
34. Likusį pelną, $27.31,1 
draugijos valdyba paskyrė; 
Vasario 16 Gimnazijai.Dar siu metu pabaigoj 

pasirodys ' J. Ambrazevi-j Jos gruodžio 17 d. visuo- 
čiaus, A. Skrupskelienės ir tinas narių susirinkimas 
A. Vaičiulaičio “Naujieji j BALF’o Bostono skyriui jo 
Skaitymai.” Tai bus 200 vajaus proga paaukojo 
pusi. gražiai išleista vertin- $500.
ga dovana kiekviena proga, 
ne tiktai vadovėlis. Jos kai
na $2.50.

Tuoj po Naujų Metų pa
sirodys A. Rinkuno “Kreg
ždutės” antroji dalis, skir
ta kaip skaitymų knyga po 
elementoriaus, gausiai dail.
T. Valiaus iliustruota, gau
su Lietuvos vaizdų. Viso 
iliustracijų daugiau kaip 
60.

Knygų leidimui vadovau
ja Bostono Lietuvių Moky
tojų Draugijos valdyba, ku 
rią sudaro: K. Mockus— 
pirm., V. Kulbokas—vice- 
pirm., V. Vakauzas—sekr.,
A. Klemas — kasin. Užsa
kymus siųsti pirm. K. Moc
kaus adresu: 649 E. Fourth 
St., So. Boston, Mass. Tel.
ŠO 8-8251.

Vadovėlių spausdinimo 
išlaidoms padengti Bostono 
Lietuvių Mokytojų Draugi
ja organizuoja fondą. Li
gi šiol tam fondui aukojo:
ALB Bostono apylinkės ko
mitetas ir So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Draugija po 
$100; jo $25—kun. P. Vir- 
mauskis, mokytojų draugi 
jos valdybos nariai, L. R.
K. S. A. 94 kuopa ir J. Tui- 
nila; A. Ivaška $15; po SIU 
—J. Strazdas, P. Razva- 
dauskas, inž. E. Manomai- 
tis ir J. Kasmauskas; po $5 
—S. Mockus ir inž. R. Bud- 
reika.
. Užsakė vadovėlius ir įmo
kėjo po $5 šie mokinių tė 
vai: K. Cibas, J. Dačinskas,
A. Baika, K. Aukštikalnis,
S. Leimor.ienė, J. Spiraus- 
kas, J. Petronis, F. Karosie- 
r.ė, K. Baranauskas, T. Viz
girda, B. Mickevičius.

Visiems aukotojams lei
dėjai nuoširdžiai dėkoja, 
fondas dar nėra pakanka
mas
gos.

Nepiliečiai, Nepamirškite, 
Kad Reikia Registinuotis

Visi, kūne nėra Ameri-

TRYS NORĖTŲ GRĮŽTI

Rietu korėjietis kareivis, grįžęs iš komuaistų nelaisvės, 
rodo pirštu korporalą (,’ouart iš Moatieello. Ark., kuris, 
sako. norėtu grįžti, o be jo dar du. bet pie bijo tą pa
reikšti.

Lr Griganavičius Išrinkta*

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos direktorių, 
be praeitame numery pa
skelbtųjų, išrinktas ir Stan
ley Griganavičius. gavęs 
256 balsus.

AUKOS BALF’ui

GAL PAMIRŠAI, GAL į SUTIKI 
kos piliečiai, privalo me-] NEAUKOJAI BALF’ui? NAU J
tams pasibaigus pranešti ______
The Immigration and Nat- Nueik ir atiduok savo au- 
uralization Service savo gy- ką šiose vietose:

1. Šv. Petrovenamąją vietą. Jai reik 
pranešti ir kiekvieną gyve
namosios vietos pakeitimą. 
Reikalingos blankos gauna
mos paštuose. Nusižengu
sieji šitam Įstatymui gali tu
rėti didelių nemalonumų.

POSĖDŽIAUJA 8,000
MOKSLININKŲ

Bostone prasidėjo Ameri
kos mokslo pažangos drau
gijos 120-sis kongresas, į 
kutą susirinko iš viso pa
saulio apie 8,000 mokslinin
kų.

•>n I <Lc udė, 1 Nuskendo

Sekmadienį Arlingtono 
aukštesniosios mokyklos
mokiniai ant Hill Pond žai
dė hockey. Staiga įlūžo le
das ir 20 jaunuolių pasken
do vandeny. 19 jų išgelbė
jo, o vienas nuskendo— 
William Tate. 16 metų ber
niukas.

Lankėsi Brooklyne

klebonija, 50 W. 
So. Boston.

2. Lithuanian

parapijos 
Sixth St.?

Fumiture

KARTU 
IUS METUS

Dorehestario Lietuvių Pi
liečių Klubas rengia links
mą Naujų| Metų sutikimą 
savo pataikose, 1810 Dor
chester Avė.

\ isi sve&ai bus gardži;
Co. (Ivaškai), 328 Broad-pavaišinti, ; bus ir gėrimų, 
way, So. Boston. (gera muzika, šokiai. Pra-

3. Baltic Florists (Min-'džia 
kai), 502 Broadway, South 

•Boston.
4. “Keleivio” redakcija.

636 E. Broadvvay, So. Bos
ton.

5. J. P. Tuinila (real es
tate), 395 W. Broadvvay,
So. Boston.

6. V. ir A. Vakauzų krau
tuvė, 53 I St., So. Boston.

7. J. Strazdo krautuvė,
372 Dorchester St.. South 
Boston.

RAŠYTOJAI SUTINKA 
NAUJUOSIUS METUS

vai. vakaro.
Kas noti linksmai sutikti 

Naujuosius Metus, nesigai 
lės čia atėjęs.

Valdyba.

Pakalbinkim draugus ii 

pažįstamus užsisakyti “Ke

leivį“. Kaina metams $4.

BALF Bostono skyriaus 
suruoštame vajaus atidary
me gruodžio 6 d. Lietuvių 
Piliečių Draugijos patalpo
se aukojo:

Po $50: Kun. P. Virmau- 
skis, M. Mockapetris ir 
Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjunga.

A. ir J. Matjoškai—$25.
Stapulioniai—$15.
Po $10—K. Merkys, K. 

Trinkienė, Stravinskai, Ka
rosai, Kiliuliai, J. Kasmaus
kas, P. Razvadauskas, K. 
Vileišis, Seveckai, Mučins- 
kienė, prof. Biržiška.

Po $5—J. Spirauskas, K. 
Gedminienė, S. Griganavi
čius, S. Janeliunas, P. Ga
rikovas, konsulas Shallna, 
Leiraonienė, T. Baronis, 
prof. I. Končius, B. Miški 
nis, J. Banaitis, Walat, An- 
drunas, V. Leveckas, J. 
Krobas, Sonda, P. Plekš- 
nys, Mizara, Tuinyla, I. 
Petrauskas, V. Jankus, Ja- 
nuškevičiai, M. Jurienė, 
Antanavičienė, B. Bajerčius 
ir Sadukenienė.

Po $4—Sirutavičius, ša- 
pamis.

Po $3—A. Četkauskienė, 
V. Paleckas. B. Lapinskas, 
A. Lapšys, O. Girulienė ir 
Venskai.

Po $2—P. Garikovas, V. 
Lendraitis, K. Simanavi
čius, K. Vasiliauskas, M. 
Norkunienė, Sirutienė, A. 
Braždžionienė, V. Jaukus, 
A. Tumas, O. Virbickaitė, 
J. Gervinienė, M. Naujokas, 
Bratėnienė, K. Mockus, A. 
Juknevičius, Sibitienė, Ma
čiūnas, Kontautas, Ūseliai, 
Rameika, Krištoponis, A. 
Vasiliauskas, Budrys, Jurė
nas r Bruzauskas.

Kiti aukojo po $1 ir ma
žiau. Viso surinkta $571.35.

BALF Bostono 17 sky
riaus vardu visiems auko
jusiems tariu nuoširdžiau
sią padėką.

A. Bričkų*,
Iždininkas.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

PopuliariŽkos Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis:

409 W. Broadvvay. So. Boston. 
Arba telefonuokit: SO 8-0520.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos:

Ir
I Ul 
T IM S

548 BROADWAY 
SO. BOSTON, MASS. 

Telefonas- SOUth Boston 1880

Aplankykite

Jonas Beičys po sunkios 
viduiių operacijos, padary
tos gruodžio 16 d., sveiksta 
Nevv England Baptist Hos- 
pital. Lankyti galima nuo 
1 iki 8 vai. vakaro.

LIETUVOS AIDŲ RADIC 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik: 
1:00 valandos popiet iš stoties- 
VVBET, 1460 klc. Vedėjas: Po
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 Wrentham St.. Dorcheste. 

TeL CO 5-5564

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broadvvay 
South Boston 27, Maas. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daiktai

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais: 

nuo 10 iki 12 ryto 
495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

RADIO PROGRAMA

h, IIi ! 
* iBostono Lietuvių Rašyto 

jų Klubo nariai ir bičiuliai-i 
Naujuosius Metus 
Gimbutu namuose.

THIRD STREET CAFE. Ine.
iS;,vin:nkm K. ŠIDLAUSKAS ir S. K. GRIGANAVIČIUS 

Linki Visiems
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

IĮ:sutinau bi

Nauja Šeima

"Keleivio" linotypistas 
drg. J. V. Stilsonas Kalėdų 
švenčių proga buvo išvykęs mėnaite. 
Į Brooklyną pas savo šeimą.
Grižo sekmadieni.

Gruodžio 26 d. bostonie
tis Kostas Nenortas susituo-! 
kė su norvvoodiete Ina

r

_ - •

Kalėdų Eglutė

ŠvenJiu Aukos

Per švente
Anglijoj žuvo dėl nelaimin

ti- aukos labai reikalin- gu atsitikimų 40 asmenų, is 
Visi galintieji prašo-|ju JI žuvo dėl automobilių

mi aukoti ir aukas įteikti nelaimingu susidūrimų, 
bet kuriam valdybos nariui 
artimiausiu laiku.

Vėliau bus daroma žygių 
leisti ir kitus vadovėlius.

Drg. A. Aleknos
Išvyko į Floridą

Visoj Amerikoj 
aukų skaičiuojama

So. Bostono lietuvių šeš- 
.tadieninė mokykla šv. Petro |! 

Naujojoj j bažnyčios salėje šeštadieni?
sausio 2 d., 3 vai. po pietų) 
rengia Kalėdų eglutę. Pro-! 
grama įvairi ir Įdomi. Ne 
tik tėvai, bet ir visi. kurie 

švenčių myli vaikus, kviečiami at- 
640. vykti.

ii.

Operavo Arkvysk. Cushing

-magi -i it t a užeiti 
muzika. Visi

yra valgiu ir gėrimų; šeštadieniais 
maloniai kviečiami apsilankyt;.

5<» 58 I)«rchcster Street South Jioslon

Lietuvių 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 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

A. J. NAMAKSY
SMAL BSTATE S INSURANCB

409 W. Broad way 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-0948
Bas. 87 ORIOLE STRBBT 

Wmt Roxbary, Mass.
Tel. PArkway 7-0402-M.

*

/,’tl VIEVY MOTOR SERVICE
1 951 Studebaker Cars, Trurks and Bear h Wagons

itvininkas Peter P. Trechokas Linki 

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

Išnuomuojamas Butas
Vienam ar dviem asmenini išnuo- 

muojamas butas iš trijų kambarių. 
Balta sinka. virtuvė su “combina 
tion” pečium. $15.60 per mėnesį. 
Kreiptis:

E. Johnson.
24 Dixfielri St., So. Boston 27. Mass.

Išnuomuojama Krautuvė
-So. Bostone, geriausioj vietoj, iš

nuomuojama krautuvė buėemei ar 
grosemei. Kreiptis:

W. Baniulis
44 Buities St.. Brockton. Mass. 

Tel. Brockton 3782-W.

1 Hamlin St.. So. Boston, Mass.
i

Tel. SO 8-1058

Svei

=

SOUTH BOSTON CAFE
Savininkas VINCAS BALUKONIS 

Kiną visus savo draugus ir kostumerius ir linki

Parduodu Meat Market
Geroj vietoj parduodu mėsos, vai

sių. daržovių ir kt. daiktų krautuve 
tik už $2,500. Daug prekių, patogi 
vieta, renda $29. Kreiptis telefonu 
ELliot 4-378.3 arba (1-4)
574 Cambridge St.. Cambridge. Mass.

Musų kaimynai A. Alek
nos Išvyko į Floridą žiemą 
praleisti. Floridoje, Miami 
mieste, draugai Aleknos tu- 
į i savo namą todėl ir ten ir 
So. Bostone jie jaučiasi na
triuose. Linkime gero po
ilsio.

A. L. T. BOSTONO 
SKYRIAUS PRAŠYMAS

Prieš Kalėdas Bostono 
arkivyskupui Cushingui pa
daryta inkstų operacija.

Prof. Vaclovas Biržiška,
Lietuvių Enciklopedijos vy
riausias redaktorius, Kalė
dų šventes praleido Dr. De- 
venio šeimoj, Watertown. 
Conn.

M arčia no Gins Savo Titulą

D. L. K. Vytauto
Draugija Likviduojama

Sausio 3 d., 2 vai. po pie
tų, Lietuvių Piliečių Drau
gijos svetainėj kviečiamas 
Vytauto Draugijos narių su-‘ 
sirinkimas, kuris be ko kita 
svarstys ir draugijos užda
rymo klausima.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ
dat nebuvo musų įstaigoje prašome užeiti 

mkra nuostabiai didelė; patarnavimas puikus. 

356-258 W. Broadway South Boston

I\ d s 
Gėrimu

organiza-Visos Bostono 
cijos prašomos pranešti sa
vo adresus ALT Bostono 
skyriaus pinmininkui adv. 
J. Grigaliui (52 G St.) arba 
sekretoriui P. Jančauskui 
(21 Atlantic St.. So. Bos
ton).

Iš Brocktono kilęs sun
kaus svorio bokso pasaulio 
čempionas Rocky Marcia- 
no vasario 24 d. Miami su
sitiks su Danny Nardico il
gins turimą pasaulio čem
piono vardą.

Daug kas “Keleivį” išra
šė savo pažįstamiems ir 
draugams švenčiu dovanų. 
Kas nesuspėjo, nėra vėlu tą 
padaryti ir dabar.

Remkit biznierius, 
skelbiasi "Keleivyje.”

kurie

Reikalinga Mergina
Jaunai daktarų porai reika

linga švari, tvarkinga ir sąži
ninga mergina prie namų ruo
šos. Geras atlyginimas, mais
tas ir kambarys. Kreiptis te
le fon u \VE 5—0581.

DĖMESIO!
L»• niai norintieji pirkti naujus, ar tik gerus vartotus 

autom* ' jus. prašomi atvykti pas gerą lietuviu draugą 
Bmdigan Motors. Ine.

Ii»'tii'is jmtamaus jums kuo geriausiai ir padės jums 
teisingai aptarti visas jūsų problemas.

Negajodanti atvykti skambinkite ir klauskite Romo. 
Jis ju parsiveš ar atvažiuos pademonstravimui.

Didelis pakirinkimas OLDSMOBILE ir CADILLAC, o 
taip pat ir visokių tik gerų vartotų automobiliu uz labai 
prieinamas kainas.

Prašom apsilankyti!
ROMUALDAS JAGMINAS.

BRODIGAN MOTORS, Ine. 
CADILLAC—OLDSMOBILE

711 Columbia Road Telefonai:
Dorchester. Mas*.

CO 5-8 410 
CO 5-8411

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-8018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrukicijos 

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius I

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-8
SS4 BROADWAY.

80. BOSTON, MASS.

TsL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvray
SO. BOSTON. MASS.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metas gaasi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.
SO 8-1761 ir SO 8-2483

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT į

1OO Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

TcL

PADARAI- IR PATAISAU
Pigiai pataisau styginius instru 

m«-ntus < mandolinas, gitaras, smui
kas. violinėcles ir kt.). Taip pat 
turiu didelį pasirinkimų pardavimui

Joseph Esinsky,
53 Gatės St., So. Boston 27, Mass.

(52)

Tel. SO 8-2)50
3AV-ON ROOFING UO. 

409 W. Broadwav 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. Jr„ ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Mogus ir Siena* 

Geriausiais “Bird" Kompanijos 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka, 
(Free Estimate)

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė- 
limo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,

«




