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Kritiškos Dienos Korėjoj Dėl 
Belaisvių Paleidimo

Šį Trečiadienį Indijos Kariai Grąžina Belaisvius Abiem
Kariavusio m Pusėm; Aliantai Belaisvius Sausio 23 

Dieną Paleidžia j Laisvą; Bolševikai Rėkia, 
kad Belaisvių Paleidimas “Užbaigs Pa

liaubas”; Bet ar Bolševikai Nori At
naujinti Karą?

Ginčas dėl belaisvių Ko
rėjoj šią savaitę išsispren
džia. Indijos kariuomenė,

ir paprastas žmoniškumas. 
Dėl sušaukimo taikos

konferencijos Korėjos tai-
kurios globoje belaisviai kai surašyti pasikalbėjimai 
vra tarpufrontėje, surado1 eina, bet derybos dėl kon- 
išeitį iš» nemalonios pade- ferencijos sušaukimo nėra 
ties. Indijos karo vado vy-Į atnaujintos. Kada derybos 
bė nutarė visus belaisvius atsinaujins ir kada ‘‘taikos 
sausio 20 dieną, dvi dienas konferencija” galėtų susi-
prieš sprendžiamą belais
vių paleidimo dieną, grą
žinti abiem kariavusiom ša
lim. Aliantai gauna virš;kalbės. 
22 tūkstančių kiniečių ir 
šiaurinių korėjiečių, kurie 
atsisakė grįžti pa3 bolševi
kus, o bolševikai gauna 
apie 300 pietinių korėjiečių,
21 amerikietį ir vieną ang
lą.

Sausio 23 d. visi nenorin- 
tieji grįžti belaisviai turi 
būti paleisti į laisvę. Taip

rinkti, pareis greičiausiai
nuo to, kaip “didieji” Ber
lyne susikalbės, jei jie susi-

Amerikos Naujau 
Gynimosi Planas

yra įrašyta | karu pauauoų 
sutartį. Bolševikai to 
liaubų nuostato nenori lai
kytis ir sako, kad jie dar 
nespėjo belaisviams paaiš
kinti. kodėl jie turi grįžti 
namo, o, be to, taikos kon
ferencija dar tini spręsti jų 
likimą. Aliantai atsako, 
kad su belaisvių laisve ne
galima žaisti ir jie turi būti 
paleisti į laisvę, kaip tai yra 
pažadėta paliaubų sutarty
je. o jei bolševikai “nespė
jo” belaisviams išaiškinti, 
kodėl jie turi grįžti namo, 
tai yra pačių bolševikų kai 
te, nes jie norėjo belais
viams ne aiškinti, bet norė
jo juos priversti grįžti pas 
save. Ir dėl taikos konfe
rencijos nešaukime kalti 
yra bolševikai, kurie tą rei
kalą atidėlioja visokiomis 
priekabėmis.

šią savaitę visas pasaulis 
žiuri į Korėją, ar ten bolše
vikai išpildys savo grasini
mą “nutraukti paliaubas,” 
jei belaisviai butų paleisti. 
Aliantai sako, kad jie be
laisvius paleis, kaip numa
tyta sutartyje, o jei bolševi
kai vėl pradės karą. tai teks 
kariaut;, tik gal stipresniais 
ginklais negu seniau.

Indijos kariuomenės va
dovybės nutarimas grąžinti 
belaisvius pirm laiko karia
vusioms šalims yra aiškina
mas. kaip Indijos noras vi
siems įtikti ir nusimazgoti 
rankas dėl belaisvių likimo. 
Indija, grąžindama belais
vius, kartu sako, kad tie be
laisviai turi būti laikomi 
kariaujančių šalių stovyklo
se, kol jų likimą išspręs tai
kos konferencija. Tuo pa
sisakymu Indija lyg ir re
mia bolševikus, bet grąžin
dama belaisvius kariavu
sioms šalims ji duoda pro
gos Aliantams belaisvius 
paleisti į laisvę, kaip to rei
kalauja ir paliaubų sutartis

Valstybės sekretorius John 
Foster Dulles pereitą savai
tę išdėstė Amerikos naują 
gymi mosi politiką, pagal 
kurią Amerika galės suma 
ginti savu karai viu skaįčįl 

pa_ užjūriuose ir kartu galės 
būti pasiruošusi į bet kok 
naują bolševikų puolimą at
sakyti puolimu “pagal savo 
pasirinkimą.” Jei, sakysi
me, kinų bolševikai pulti 
Siamą (Thailandą), tai 
Amerika galėtų atsakyti 
puolimu Korėjoj ar kur ki
tur, kur ji pati pasirinktų.

Naujo gynimosi plano 
pagrindinė idėja yra ta, 
kad Amerikos karo jėgos 
turi būti skaitomos laisvojo 
pasaulio “judamas rezer
vas,” kuris bus panaudoja
mas ten, kur Amerika skai
tys naudinga jį naudoti bol
ševikų puolimo atsitikime. 
Gynimasis vietose butų pa- 
iktas, bent pradžioje, vie
ns pajėgoms.

Be to, Amerika dabar 
daugiau dėmesio kreipia 
atominių ginklų gamybą ir 
tais ginklais atremtų bet 
kokį bolševikų naują puoli 
mą.

GEORGU ZARUBIN

1
Sovietų ambasadorius Wasb- 
inglone. Georgij N. Zarubin. 
vyksta į valstybes departa
mentą. kur jis pradėjo dery- 
i as apie sušaukimą konfe
rencijos atominės energijos 
tyrinėjimų tarptautiniam cen
trui ikurti.

RĖPI BUKOM.' VADAI TARIASI

Senato republikonų partijos vada* Wra. Knov.land iš Ka
lifornijos ir atstovų rūmų pirmininkas .loseph Martin iš 
Massachusetts Baltajame Name tariasi apie įstatymu 
leidimo programą. Tuodu vyrai vadovaus įstatymų ap
tarimo tvarkai kongrese.

SIlIo Praplėsti 
Socialį Draudimą

Amerika Rems 
&v. Lauryno Kanalą
Prezidentas I). D. Eisen- 

hower pasiūlė kongresui, 
kad Amerika dėtųsi prie 
šv. Lauryno (Lavrrence) 
kanalo kasimo. Kanada 
yra nusistačiusi tą kanalą 
kasti ii- viena, jei Amerika 
prie jo kasimo nesidėtų, o 
Amerikos kongresas ris dar 
svyruoja, kaip jis svyravo 
per virš 20 metų, kada apie 

‘to kanalo kasimą buvo kal
bama, bet nieko nebuvo da
roma.

Pereitą savaitę už dėji- 
mąsi prie šv. Lauryno ka
nalo kasimo pasisakė ir

Kompanijos Nash 
ir Hudson Susijungė

Dvi “nepriklausomos” au
to m o b i 1 i ų kompanijos, 
Nash-Kelrinator korporaci
ja ir Hudson Motor Car 
Co., susijungė į vieną 
American Motors korpora
ciją.

Naujoji automobilių kom 
panija bus ketvirta pagal 
didumą automobilių gamin
toja, po General Motors, 
Ford ir Chrysler. Naujos 
kompanijos dvi susijungu
sio* dalys pernai pagamino 
244,507 automobilius. Jung
tinis naujosios kompanijos 
kapitalas siekia virš 100,- 

'000,000 dolerių, o jos akty- 
355,000,000 do-

Prezidentas D. D. Eisen- 
i:ower pereitą savaitę pa 
siūlė Kongresui 
pi a, lesti Amerikoje vei 
.iantj socialinį draudimą, 

ypač senatvės draudimą.
ragai prezidento siūlymą 

i senatvės draudimą butų* 
įtraukta dar apie 10,000,- 
d00 žmonių (savarankiškai 
dirbantieji farmeriai, pro- 
.esionalai ir kt.). Draudi
mo .'mokėjimai butų imami 
nuo 4,200 dolerių metinių 
pajamų,o ne nuo 3,600 do
lerių, kaip dabar. Prezi
dentas siūlo ir senatvės 
pensijas pakelti, bet kiek 
as pakelti, jis palieka svei

katos sekretorei pasiūlyti.
Bendrai paėmus, prezi 

dentas pasisakė už išlaiky
mą socialinio draudimo, 
kaip jis buvo įvestas prie 
demokratų administracijos, 
ir atsisako sekti tuos repub- 
likonų politikierius, kurie 
senatvės draudimą norėtų 
;aversti į išmaldą ar lab
darybę.

Prezidento pasiūlymas 
kongrese susilaukė prielan
kaus priėmimo ir galima 
laukti, kad šiais rinkimi
niais metais kongresas pre- 
.idento pasiūlytus sociali
nio draudimo pagerinimus 
priims ir įrašys į įstatymą.

Kalbama, kad senatvės 
pensijos bus pakeltos bent 
no penkis dolerius per mė
nesį mažiau gaunantiems 
apdraustiems asmenims, 
bet sveikatos sekretorė tuo 
reikalu dar nepasisakė.

Massachusetts senatorius 
John F. Kennedy. Tradici- vai siekia 
niai Massachusetts atstovai lenų. 
ir senatoriai visada buvo’ “Nepriklausomų” (ma- 
prieš šv. Lauryno kanalo jžesnių) automobilių kompa- 
kasimą. kad nepakenkus nijų skaičius dabar suma- 
Bostono uostui ir gelžke- žėjo. Beliko tik Packard ir 
liams, bet šen. Kennedy
mano, jog kanalas vienaip 
ar kitaip bus kasamas, o to
dėl Amerika neturėtų atsi
sakyti prie jo kasimo dėtis.

Šen. Kennady pasisaky
mas už kanalo kasimą duo
da vilties, kad senato dau

Studebaker. Peniai vasarą 
Kaiser-Frazer kompanija 
išpirko Willy Overland.

SIŪLO PATVIRTINTI
KORĖJOS SUTARTĮ

Ateinantį Pirmadienį Didieji 
Pradeda Posėdžius Berlyne,

dkok^^vei1" Aptarti Vokietijos ir Austrijos Klausimai; Kartu Bus 
Išsiaiškinami Rytų-Vakarų Įvairus Ginčai; J. F. 

Dulles Šios Savaitės Gale Išvyksta į Posėdžius; 
Amerika Kalbės su Molotovu ir dėl Ato- 

Energijos Tyrinėjimų Centro 
įkūrimo

minės

Atominiai Laivai Senai 
“Jau Yra Čia dl“iuių,veik galutinai

Rakamas keturių 
pasimatymas jau 

sutartas. Jis
, prasidės Berlyne sausio 25 

.. . flanders įr t jg gaj tris
įsVermonto sausio lo d. ar ilgiau, priklausomai nuo 
sake, kad jis stebėjęs, kaip d b patekimo. Vals- 
vaikiu atominiai motorai . , - , . T , r-tybes sekretorius John Fos-

Senatorius R. E.

veikia atominiai motorai 
dirbami laivui “Nautilus” 
Arco, Idaho, atominėse 
dirbtuvėse. Motorai dar 
nėra įdėti į laivą, bet jie 
buvo išbandyti kitu budu. 
Tais motorais varomas pa
nėręs povandeninis laivas 
iš Amerikos pakraščių pa
siektu

ter Dulles šios savaitės gale 
skrenda į Berlyną, o pake
lėje mano sustoti Paryžiuje 
ir Londone pasitarti su ang
lų ir prancūzų ministeriais.

Darbų posėdžiai Berlyne 
vyks perpus rusų ir vakarų 
miesto dalyse. Derybose

Anglijos pakraščius tul.ės but! aptarti Vokietijos 
per 96 valanda.-. suvienijimo ir Austrijos pa-

Submannas Nautilus jiuosavimO nuo okupacijos 
šią savaitę nuleidžiamas i armijų klausimait bet greti- 
vandeni, o atominiai moto- maj eįg pasitarimai visais 
rai į jį bus įdėti bėgyje ar- kjtaįs Rytų-Vakarų klausi- 
timiausių mėnesių. Pagal maįs> dėl kurių iki šiol ne- 
senatorių Flanders, Amen- galima buvo susitarti. Tarpl/o zroli ir- l/itinimc lnivama « ____aKuko AmenKa aptars šu 
padirbinti . atominius^ moto- Molotovu ir derybų pradžią 
rus ir gali plačiu užsimoji- ^gl atominės energijos tyri
mu pradėti naudoti atomi-<ngjjmy centro įkūrimo.
nę energiją civiliniams tiks
lams

Sovietų Diktatoriai 
Nusileidžia ant Žemės

Sviestas Rusijai 
Nebus Parduotas

Prezidentas D. D. Eisen- 
guma pasisakys už dėjimąsi hower pasiūlė senatui pa- 
prie didžiojo kanalo kasi-'tvirtinti savitarpinės pagal
ino. bos sutarti, kurią Amerika

pasirašė su pietine Korėja. 
Pagal tą sutartį Amerika 
ateitų Korėjai į pagalbą, jei 
ji vėl butų užpulta. Kartu 
sutartis leidžia Amerikai 
sutrukdyti, kad pietinė Ko
rėja nesukeltų karo prieš 
šiaurinę Korėją. Pietinė 
Korėja tą sutartį jau pa
girtino.

Atominiai Ginklai
Siunčiami Europon
Amerikos oro pajėgų ya 

dovybė praneša, kad du es
kadronai “matador” lėktu
vų (vairuojamų be žmonių 
elektros bangomis) siunčia
mi į Vokietiją musų karo 
pajėgoms. Tie lėktuvai ga
li be žmonių gabenti atomi 
nes bombas į priešo žemę 
J Vokietiją siunčiama ir 
“vedamos” bombos, kurios 
gali pasiekti priešo užnu 
erari daug šimtų mylių at
stume.

Siuntimas atominių gink
lų i Europą iškėlė klausimą, 
ar Amerika žada mažinti 
savo kariuomenės skaičių 
Europoje, bet vyriausybė į 
tą klausimą šiuo tarpu ne 
duoda šalutinio atsakymo.

Kaimynai Protestuoja

Izraelis ir Afganistanas 
atsiuntė Amerikai savo pro
testus dėl Amerikos pasi- 
mojimo duoti ginklų Ira
kui, Arabijai ir Pakistanui. 
Izraelis bijo, kad arabai 
gautų ginklų neatkreiptų 
prieš jauna Izraelio valsty
bę. o Afganistanas bijo. 
kad Pakistano apginklavi
mas gali
veržtis i

Amerika neparduos Rusi 
jai sviesto ir valgomo a jie 
jaus. Šitaip pranešė preky
bos departamentas šešta
dienį po kabineto posėdžio na 
Baltajame Name. Iš pra
nešimo aiškėja, kad atsisa
kymas parduoti riebalus
Rusijai neturi nieko bendra 
su Amerikos santykiais su 
Rusija, bet toks nutarimas 
padalytas, kad žmonės ne
imtų burnoti prieš pardavi
mą rusams riebalų pigesnė
mis kainomis, negu Ameri
kos vyriausybė pati mokėjo 
farmeriams už tuos rieba
lus.

Šiaip jau Amerika norė
tų nusikratyti riebalų per
teklių. kurie dabar guli san
dėliuose ir kuriems nėra 
rinkos nei krašto viduje, r.ei 
laisvojo pasaulio rinkose. 
Legališkų kliūčių parduoti 
riebalus Rusijai nėra. bet 
via politinis išskaičiavimas 
šiuo tarpu to nedalyti.

Sovietijos aukštieji dik
tatoriai, kurie Stalino lai
kais gyveno Kremliaus 
aukštybėse ir į kasdieninį 
žmonių gyvenimą nekreipė 
dėmesio, dabar staiga pra
dėjo lankytis įvairiose vie
tose ir dažnai dalyvauja 
įvairiuose kompartijos na
rių susirinkimuose ir aiški- 

eiliniams komunistams
savo politiką. Net ir didie
ji diktatoriai, kaip Malen- 
kovas, Chruščiovas ir kiti 
lankosi vietose ir nesibijo 
susitikti su eiliniais komu
nistais ir išklausyti jų Įvai
rių nusiskundimų ir bėdų.

Iš Argentinos praneša, 
kad diktatorius gen. Pero
nas greitu laiku vyksta Į 
Kolumbiją. Spėjama, kad 
Argentinos vadovas bandys 
ir su Kolombija pasirašyti 
ekonominės sąjungos sutar
tį, kokią jis nesenai pasi- 

.'.askatinti rusus j rašė su Čili ir su Ekvado- 
\fganistaną. piaus respublikomis.

KALBA V?. JT

Jungtinių Taulp atstovas Ko
rėjoj. Kenneth Young. vėl 
pradėjo derėtis su bolševi
kais dėl atnaujinimo derybų 
apie sušaukimą taikos kon
ferencijos Korėjos taikai su
rašyti.

Vakaruose dėl Berlyno 
derybų reiškiama nemažai 
abejonių. Daugelis žmonių 
mano, kad susikalbėti su 
rusais dėl Vokietijos ir 
Austrijos nepasiseks, bet 
vyriausybės mano, kad rei
kia bandyti.

Diplomatas Dean 
Griežtai Ginasi

Senatorius H. Welker, 
republikonas iš Idaho, 
griežtai užsipuolė republi- 
koną diplomatą Arthur 
Dean, kuris vedė Korėjoj 
su bolševikais derybas dėl 
-ušaukimo taikos konferen- 
ijos Korėjos karui užbaig

iu Šen. Welker sako, kad 
r.kur Dean skleidžiąs ?.c>- 
.unistinę propagandą, ..u- 
ics tikslas yra skatinti 
.meriką pripažinti komu

nistinę Kiniją. Diplomatas 
Dean griežtai užginčijo jam 
metamus kaltinimus ir sa
kosi esąs “100 procentų 

ries užgerinimą (appease-
ment).”

Kova prieš diplomatą A. 
'ean vra dešiniųjų republi- 
konų kova prieš valstybės 
sekretorių John Foster Dul
les ir jo politiką, kuri Kini
jos atžvilgiu yra labai ne-

AMERIKA REMS
ANGLIJOS AVIACIJĄ

Spauda praneša, kad tarp 
Amerikos ir Anglijos bai
giamos derybos dėl davimo 

kam aviacijai 230,-
000,000 dolerių pagalbos 
bėgyje artimiausių dviejų 
metų. Amerikos pinigai 
leistu anglams padidinti sa
vo karo aviaciją.
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Ledai Pradeda Tirpti'>
žiema siaučia

bei Vilkaviškio vyskupijas val
do kapitulos vikaras kanaunin
kas Juozas Stankevičius. Tel
šių vyskupiją valdo kanaunin
kas Petras Maželis, kurį paskv-Visą Ameriką sukaustė šaltas eras.

rytinėse valstijose, o pūgos pasirodo ir tokiose vietose, J° pirmtakas—vyskupas, 
jų retai kas yra matęs, kaip, pavyzdžiui, sostinėje Lietuvoje yra 688 veikian-kur jų retai kas 

Washingtone.
Bet šaltas oras nėra kliūtis, kad šaltojo karo ledai 

pradėtų tirpti. Tie ledai tirpsta vykstančiose derybose 
su rusais dėl visokių pasaulio išganymo reikalų. Rusai 
dėvisi su Amerika dėl keturių didžiųjų ministerių posė
džių vietos Berlyne ir, rodos, dėl posėdžių vietos bus 
susitarta pagal rusų pageidavimą—pusiau pusiau: pusė 
posėdžių vyks rusų zonoje Berlyne ir kita pusė Vakarų 
valstybių zonoje. Trys Vakarų valstybės sutinka, kad 
jos butų traktuojamos, kaip viena Rusija, šitoks “fifty- 
fifty” susitarimas primena linksmąjį juoką apie lakštin
galos liežuvių dešras, kurias Maskvoje vienas apsukrus 
biznierius gamindavo badmečiu. Jis dėdavo vieną lakš
tingalą ir vieną arklį ir iš šio mišinio gamindavo lakštin- 
galines dešras. . . . Diplomatai dabar gamina Berlyno 
lakštingalines derybas tuo pačiu principu.

Su rusais vyksta derybos ir dėl atominės energijos 
tyrinėjimų tarptautinio centro įkūrimo. Paveiksluose 
matėme, kad G. Zarubin, žinomas atominių šnipinėjimų 
organizatorius, vyksta derėti? su valstybės sekretorių dėl 
busimų atominių derybų vietos, laiko ir darbotvarkės.

Su rusais derimasi ir dėl nuomos-paskolos reikalų 
išlyginimo. Rusai per karą gavo už virš 11 bilionų do
lerių visokių vertybių, bet kai reikėjo už gautas gerybes 
atsiskaityti, jie pradžioje ir kalbėti nenorėjo, o ir dabar 
visai nemano grąžinti apie 200 laivų, kuriuos jie gavo 
paskolos pavidale karo reikalams, bet juos laiko jau 8 
metai po karo ir nesiteikia grąžinti. Dabar vedamose 
derybose rusai nori tą skolą kaip nors išlyginti, bet mo
kėti, žinoma, jie nemano ir nemokės; jie tenkinsis pa
siūlę grašius už milžinišką pagalbą, gautą karo metu.

Rusai netiesioginiai derisi ir dėl užpirkimo valgomo 
aliejaus ir sviesto iš Amerikos maisto sandėlių. Jie nori 
pirkti 150,000,000 svarų sviesto ir tiek pat valgomo alie
jaus. Riebalus rasai pirktų pasaulinėmis kainomis, ku 
rios yra daug žemesnės, negu Amerikos vyriausybė mo
kėjo farmeriams. Amerikos vyriausvbė, parduodama 
riebalus, faktiškai finansuotų bolševikų režimą Rusijoj 
iš Amerikos mokesčių mokėtojų kišenės.

Pagal Amerikos prekybos sekretoriaus aiškinimą, 
kliūčių nėra kodėl rasai negalėtų Amerikos riebalus 
nirlrti _Tei Lininiu nėra tai IcnrJpi neHarvti Ki^niA**J*** XXVI* WX XXX*V«V-XV£ IIVI 14, VU.I IJVV4V4, VI VICJIIITZ .

Vedamos derybos yra tiktai simptomai, kad šaltojo 
karo ledai trūkinėja. Kad Maskvos diktatoriai nori “po
ilsio'’ šaltajame kare, tą galima suprasti, nes jie turi viso
kiausių bėdų namuose, ypač žemės ūkio gamyboje, kuri. 
po Stalino galo, pasirodė atsilikusi net nuo 1913 metų 
Rusijos gamybos. Toks Stalino “genijaus” liūdnas pa
likimas verčia Maskvos diktatorius “ką nors” daryti, kad 
Rusijos gyventojus geriau aprūpinus maistu ir kitomis menesi buvau nuvykęs
vaitojimo prekėmis. Malenkovas ir jo sėbrai pasiryžo ^re^enaxon (Panevėžio vysku-

ėios bažnyčios, kurias aptar
nauja 741 kunigas. Kunigams 
parengti Kaune veikia Tarp- 
diecezinė penkiametė Didžioji 
seminarija, turinti teisę suteik
ti akademinius laipsnius.

Kandidatais j seminariją 
priimami abiturientai, išlaikę 
papildomai egzaminą iš tikybos 
ir lotynų kalbos. šiuo metu 
seminarijoje mokosi 75 studen
tai. Praėjusiais mokslo metais 
aš suteikiau kunigo titulą sep
tyniolikai klerikų. Visi jie sėk
mingai dirba bažnyčių parapi
jose.

‘‘Visose Lietuvos parapijose 
reguliariai vyksta pamaldos, 
laikomasi švenčių, pavyzdžiui, 

ir didžiųjų metinių 
tokių kaip Kalėdos, 
Sekminės. Dievo Ku- 

. . . švenčiamos tos die
nos iškilmingai, su procesijo
mis, skambant varpams.

Tikintieji Lietuvoje gali 
vykdyti visus religijos nurodo
mus ritualus, krikštyti bažny- 

tuoktis, laidoti dalyvau
jant kunigui.

“Vaikus pirmajam šventos 
komunijos priėmimui ruošia 
tėvai. Kunigai, prieš prileisda- 
mi vaikus prie sakramento, pa
tikrina bažnyčioje, ar jie kaip 
'-eikiant paruošti, norint, kad 
švenčiausio Sakramento sutei- 
timas butų atliktas pagal baž
nyčios reikalavimus. Siekdami 
priminti apie religijos ir doro
vės reikalavimus, kunigai skai- 
o katekizmo pamokymus, go- 
•nilijas. o per šventes sako pa
mokslus. Kunigai lanko ligo
nius namie ir ligoninėse, sutei
kia jiems komuniją.

Atlaidų 
švenčių, 
Velykos, 
nas. . .

“Vyskupas ir vyskupijų val
dytojai vizituoja savo vyskupi
jas. dekanai—dekanatus, baž-

saltis jo visai nebaido

Arthur Lewis iš Newtonville. Mass.. nori Įrodyti, kad 
South Bostono “L-Street Brownies“ nebijo šalčio ir “še- 
veluoja“ sniegą apsirengęs, ar. teisingiau, nusirengęs, 
kaip 1. gatvės maudynėje. I. gatvės “Brownies“ mano. 
kad prie šalčio, kaip ir prie karščio, galima priprasti, tik 
reikia netingėti pratintis. Jis ir pratinasi.

Farmų Politika tarpu nemano lemti to įsta-
. , . . • Įtvmo oakeitimo.vyriausvbė pasiūlė nauja' * e \ ., j , Senatonus h. Lehman is

Maisto Pertektai

politiką žemės ūkio produk 
iu kainoms palaikyti. Ta 
politika yra kitokia, negu 
Kandidatas į prezidentus, 
generolas D. D. Eisenhov.- 
er, žadėjo farmeriams. 
Užuot pastovių kainų už 
produktus vyriausybė siūlo 
lanksčias kainas, kurios 
priklausytų nuo derliaus di
dumo.

Ekonomiškai žiūrint nau
ja politika gal butų sveikes
nė, bet politiniai imant ji 
gali pasirodyti labai nesvei
ka, bent valdančiajai parti
jai. Todėl
politiką jau pakilo į karą 
kongrese republikonų dide
lis skaičius. Tie republiko- 
nai klausia: Ar administra
cija nori, kad mes šį rudenį 
rinkimus pralaimėtume?

I tokį klausimą atsakymo 
nėra. Tiesa, miestų žmo
nės ir pramonininkai gali 
sakyti, kad nauja politika 
yra sveikesnė, liberališkes- 
nė (devynioliktojo amžiaus 
dvasioje), ji išlaisvina vy 
riausybę nuo perdaug di- 

maisto perteklių, ji
Didžioji pasaulio dalis vyriausybė jau yra sudėjusi 

gyvena skurde dėl maisto virš penkių bilionų dolerių, dėlių 
trukumo. Bet musų šalis Metų gale vyriausybės san- mažiau apsunkina iždą ir 
turi vargo dėl maisto per- dėiiuose buvo visokių že-'tt> bet ka cakys farmeriai 
teklių. ’mės ūkio gėrybių už 2,600,-O farmerių balsas dabar

Jau antri metai Amen- 000,000 dolerių. Tiek bu-'.yra girdimas rinkimuose, 
kos farmeriai skundžiasi vo žemės ūkio produktų? ^es jie moka kalbėti balo- 
dėl krintančių žemės ūkio kurie priklauso vyriausybei.Itaįs, ką parodė 1948 metų 
produktų kainų, nežiūrint Be to, vyr iausybė buvo pa- rinkimai.

Nevv Yorko keta tęsti savo 
kovą už įstatymo pagerini
mą, bet, atrodo, jog šiuo 
tarpu mažai tėra vilties tą 
įstatymą pagerinti. Tiesa, 
tų vilčių ir pernai nedaug 
tebuvo, bet prezidentas vis
gi kalbėjo apie pakeitimą. 
Dabar ir kalbėti jau užmir
šta.

Biznis su Rusija?
“The Nevv York Times” 

praneša, kad Rusija nori 
pirkti Amerikoje 160,000,- 

prieš naująją Į 000 svarų sviesto ir net 
150,000,000,000 svarų med
vilnės sėklų aliejaus.

Atrodo betgi, kad prie 
aliejaus kiekio prisiplakė 
trys nuliai be reikalo ir Ru
sija nori pirkti “tik” 150,- 
000,000 svarų medvilnės 
sėklų aliejaus.

Amerikos vyriausybės san
dėliuose ir jos nuosavybėje 
yra virš 800,000,060 svarų 
medvilnės sėklų aliejaus, o 
pridėjus aliejų, kuris yra 
sandėliuose valdžiai užsta
tytas, Amerika gal turėtų ir 
visus pusantro šimto bilio
nų svarų aliejaus rusams 
parduoti. Bet rusai nori už 
visą pirkinį išleisti tik apie 
150,000.000 dolerių, todėl 
bilionais svarų aliejaus jie 
nepirks. Mokėtų rasai, tur 
būt, auksu.

kad tos kainos yra vyriau- skolinusi farmeriams virs 
sybės palaikomos. Žemės dviejų bilionų dolerių už jų 
ūkio produktų kainų palai- užstatytus produktus, 
kymas Amerikoje įvestas produktus farmeriai gali ir- 
depresijos ir vėliau karo gi atiduoti vyriausybei, jei 
metu, kada svarbu buvo di- jie negalės jų parduoti ge= 

patepimas dintį žemės ūkio gamybą, romis kainomis. Mat, pa- 
Kainų palaikymas iš karo gal įstatymą, vyriausybė tu- 
metų užsiliko iki darbarti- ri duoti farmeriams pasko- 
nio laiko. Tų kainų palaiky- las pagal jų užstatomus 
mui vyriausybė leidžia dau- produktus ir duoti nema
rybę milionų dolerių. jžiau, kaip nustatytos pro-

Išeina taip, kad mokesčių dūktų kainos. Jei vėliau 
mokėtojai moka nemažas farmeriai savo užstatytų 
duoKles į iždą vien tik tam?produktų negali parduoti 
kad tie patys mokesčių mo- aukštesnėmis kainomis, ne- 
kėtojai, pirkdami maistą? gu jie juos užstatė vyriausy- 
turėtų mokėti už tą maistą bei, jie savo produktų neat- 
aukštas kainas. Toks dvi- siima ir tie produktai per- 
gubas mokesčių mokėtojų eina į vyriausybės nuosavy

*-.Xi Al

Kasmet vykdomas 
švęstu aliejumi. 1953 metų 
-palio 11 dieną aš Aušros Var
tų bažnyčioje. stebuklingoje 
vietoje, atlikau Vilniuje gyve
nančių vaikų patepimą. Tam 
pat tikslui aš spalio 25 dieną 
apsilankiau Panevėžyje. Rug-

net Rusijos aukso atsargas panaudoti įvairiems pirki
niams kapitalistinėse šalyse, kad tik pampinus Rusijos 
žmonėms kai kurių reikalingiausių dalykų.

Daugiau dėmesio kelia klausimas, kodėl Amerika 
taip ieško derybų su Maskvos banditų valdžia? Juk gir
dėjome apie “vadavimo politiką." Girdėjome apie bū
tiną reikalą siekti, kad bolševizmo dramzlinas tvanas 
atslūgtų ir grižtų į savo natūralines sienas. Girdėjome 
apie reikalą Kiniją ištraukti iš bolševizmo našių. Gir
dėjome ir girdime apie Indokinijos gelbėjimą nuo bolše
vizmo puolimų. Daug ką girdėjome, tik negirdėjome, 
kad su Maskva bus ieškoma susitarimų, paliaubų ir pa
našių supuvusių kompromisų, kurie ateičiai nieko ne 
žada, bet šiuo tarpu žadina viltį ramios ateities, taikos 
ir . , . mokesčių sumažinimo.

Kadaise girdėjome “sulaikymo politikos” kritiką. 
Bet kuo dabartinis flirtas su Maskva skiriasi nuo sulaiky
mo politikos, to ir su padidintu stiklu negalima įžiūrėti. 
Amerikos užsieniu politikos vadovai sakosi paveržę ini
ciatyvą iš rasų, bet kur ta iniciatvva pasirodo, to niekas 
nemato
derybų politiką, kuri su iniciatyva neturi nieko bendra.

oija) į švenčiausiosios Panelės 
Marijos Įžengimo į dangų šven
tę. Vietinio kolūkio valdyba 
davė tikintiesiems kolūkiečiams 
atostogų, kad jie galėtų daly
vauti iškilmėse.”

Tai šitaip atrodo bažny
čios padėtis pagal Maskvos 
propagandos užsakytus vys
kupo Paltaroko parodymus 
Vyskupas netiesioginiai pa
tvirtina, kad Lietuvoje iš
naikinta virš tūkstančio ku
nigų (buvo virš 2,000, apie 
200 pabėgo i užsienius, o 
dabar liko tik 741). Vys
kupas patvirtina, kad jis 
vienas iš episkopato tebėra 
Lietuvoje, o kiti Lietuvoje 
likę vyskupai yra kur tai 
lingę. Arkivyskupijas ir 
.yskupijas dabar valdo že-

Turime tupčiojimu, tuščių vilčių ir bergždžių ’Tiesn^ laipsniai ir, žinoma, 
valdo be jokio ryšio su ka- 
alikų bažnyčios tikybiniu 
?entru—V atikanu.

Žinovai nurodys ir dau
giau dalykų, kurie Maskvos 
oropagandą parodys tikroje 
šviesoje, o mes pasitenkin
sime nurodę, kad R. Miza- 
ros džiaugsmas, dėl Paka
ro k o bendradarbiavimo

A p z v a ! g a
KATALIKŲ BAŽNYČIA
BOLŠEVIKIŠKOJ
LIETUVOJ

f v,oje ir patiekia “pasaulio 
viešajai nuomonei” Mask
vos pažiūras į bažnyčios 
n? dėtį Lietuvoje. Pagal K. 
Paltaroka:Bolševikų “Laisvė,” kai 

Maskvos propagandai atro
do naudinga, atidaro savo 
skiltis ir vyskupams rašyti.
Štai toje Bimbos ir Malen-( 
kovo gazietoje skaitome il
goką vyskupo Kazimiero 
Paltaroko straipsnį apie ka
talikų bažnyčią sovietinėj _ ______
Lietuvoj. Vyskupas, kaij) arkivyskupijos kapitulos vfka 
Maskvos propagandos už- ras. Panevėžio vyskupas jau 
sakytas, atitaiso “neteisin- penkti metai kartu valdo ir 
£as nuomones” apie katali-.Vilniaus arkivyskupiją. Kauno 
kų bažnyčios padėtį Lietu- arkivyskupiją ir Kaišiadorių

“Lietuvoje yra dvi bažnyti 
nės prt vincijos su dviem arki
vyskupijomis—V i 1 n i a u s ir 
Kauno—bei keturiomis vysku
pijomis: Panevėžio, Telšių, Vil
kaviškio ir Kaišiadorių. Pane
vėžio vyskupiją valdo vysku
pas. Be to, būdamas Vilniaus

Nauja farmų politika da- 
Tuo= ^ar ^bo ore. Kai kas ją 

vadina drąsia, bet drąsu
mas neišsprendžia kongre
so pasipriešinimo.

x
Darbo Politika

Nežinia, kaip į tą biznį 
pažiūrės Amerikos vyriau
sybė ir kaip į jį žiūrėtų se-

\I n i.’iri w. ai vn^v , X*. V5I

Prezidentas pasiūlė kai 
kuriuos pakeitimus Taft-

visokią prekybą su rusais ir 
boiševikų kraštais vadina 
krauju dažyta.

O visgi butų įdomu, jei
Hartley įstatyme. Nedaug Rusijos bolševikai padėtų 
ką prezidentas siūlo jame 
pakeisti, tik kelis patvarky
mus. Keli pakeitimai butų

Amerikai ištuštinti jos svies
to ir aliejaus sandėlius! 
Tai butų pavyzdys Ameri-

naudingi unijoms, kiti— kos sąjungininkams ne- 
darbdaviams, bet šiaip jau'snausti, jei tik yra proga
Įstatymas lieka, kaip jis bu
vo išleistas 1947 metais.

Pasiūlytieji pakeitimai su
kėlė į kojas unijas. Jos proar vartotojų kailio Įlipimas bę. Taigi, tokių vyriansy-:^,,^ ka(, pakeitimai tik 

atrodo neišvengiamas, nes bes nuosavybėje esamų ze-* - - - - -- - 1
kitaip žemės ūkio produktų mes ūkio produktų jau yra 
kainos kristų ir farmeriai sandėliuose už $2,618,575,- 
atsidurtų nemažoj bėdoj. 000! O jei pridėti produk- 
O su farmeriai? ir visas ūkis tus, kurie kol kas yra tik 
skaudžiai kentėtų. į farmerių užstatyti už pa-

. . . 'skolas, tai sandėliuose jau
Ka! republikonai paėmė vra p10fĮuktų už virš 4,600,- 

valdžią jie, ar bent kai ku-! O00,000 dolerių, 
rie jų vadai, žadėjo surasti!
kitokį būdą farmeriams pa-*
dėti. Bet tas kitoks būdas ?a' . , . , ,, , ., ... : žemes ūkio produktų, kaipnelengva surasti ir apie jį Į - .. ... • r
dar tik kalbama, kaip buvo Z?1?''131’ . ™ 
kalbama ir prie demokratų,* 
kada vienas iš
sekretorių, Brannan, buvo

Vyriausybė palaiko kai
ne tiktai “pagrindinių

medvilnė, komai
tabakas, ry-

‘“/y’įžiai ir kt., bet jos sandėliuo- zemes ūkio •se pilna visokiausio maisto.
, , - .Štai kaip atrodėsugalvojęs savąjį planą far- , . 1 .. *•'* bes nuosavybėjemenu pajamoms uztiknntij. . , - * j ,- -•- r •» ‘žemes ūkio produktai siu

vynausy-
esantieji

daiyti biznį su bolševikais. 
Rusijos Malenkovas, at

rodo, yra nusistatęs savo 
pavaldiniams duoti daugiau 

Riebus diktatorius
vieną kitą įstatymo šiurkš- supranta riebalų svarbą ir 

Amerikoje užpirktitumą suminkština, bet es- derisi

Maskvos propagandos šun- 
lapvje, yra Maskvos žmo
giūkščio džiaugsmas. Negi 
R. Mizara mano, kad vys
kupas Paltarokas butų jo 
bendradarbis, jei čekisto 
bizūnas nebūtų jį vertęs ra
šyti tą maskvinės politikos 
“pateisinimą”?

Laikas užsisakyti “Kelei 
vio” kalendorių 1054 me
tams. Daug informacijų ir 
skaitymų. Kama 50 centų.

Brannan planą republiko- 
nai apšaukė “socializmu” ir 
jis buvo palaidotas, bet da
bar republikor.ų tarpe ta? 
planas vėl aptariamas, nors, 
žinoma, dabar jam jau ne- 
bekergiamas “socializmo” 
pravardžiojimas. Preziden
to D. D. Eisenhovverio pa 
siūlymas žemės ūkio pro
duktų kainoms palaikyti 
yra mišinys “lanksčios pa
ramos” kainoms, Brannan 
plano (vilnų kainų palai
kymui) ir gražių pažadų 
farmerių gerbūviui užtik 
rinti. Dabar tas planas ap
tariamas kongrese ir koks 
jis galų gale išeis, dar per- 
anksti spėti.

Iki šioliai į žemės ūkio
produktų kainų palaikymą (Nukelta į 8 pusi.)

ūkio 
metų pradžioje:
Kviečių (bušelių) ........... 426.769,000
Komų (bušelių) ............... 470.949,000
Vilnų < •varų)   96,600,000
Svi<"<to (svarui ...............249,629,000
Surio (vsarų) ................... 251.4SS.000
Džiovinto pieno i svarų ). .124.227,000 
Medvilnės sėklų alie

jaus (svarų) ...............832,000,000
Sėmenų aliejaus (sv.,... .108.645.000 
Alyvos medžių aliejaus

(galionų) ....................... 203,000
Žemės riešutų (svarų).. 68,232,000
Miežių (bušelių) .............. 439,000
Valgomų džiovintų pupų

(svarų) ........................... 42.460,000
Sėmenų < bušelių) ............ 253,000
Rugių (bušelių) ............... 118,000
tolių sėklų (svarų) .... 83.760,000 
Terpentino (svarų) .... 43,565
Tabako (svarų) ............... 4,183,000

Čia paminėtos gerybės 
nėra viskas, nes valdžios 
sandėliuose yra ir daugiau 
visokiausių produktų.

mėje įstatymo nepakeičia. 
Nerodo jokio pasitenkinimo 
nė darbdaviai, kurie linktų 
Įstatymą pašiurkštinti, o ne 
jį švelninti darbininkų nau
dai.

Pasiūlymas, atrodo, pasi
kabins kongrese ir vargu 
jis pajudės iš vietos. Daug 
nepasitenkinimo kelia pa
siūlymas daryti visų darbi
ninkų balsavimus valdžios 
priežiūroje streikų atsitiki
me. Ar balsavimas butų 
daromas streikui jau kilus 
ar prieš streiką, preziden 
tas palieka kongresui spręs
ti. Bet kongrese tas pa
tvarkymas kelia abejonių 
dėl jo iškaštingumo, o uni
jos šaukia, kad pasiūlymas 
turi tikslo unijas ardyti. 

x
Imigracijos Įstatymas

1953 metų pradžioje pre
zidentas D. D. Eisenhower 
siūlė kongresui pagerinti 
dabar veikiantį imigracijos 
ir natūralizacijos įstatymą, 
vadinamą McCarran-Wal- 
ter bilių.

Šių metų pradžioje savo 
pranešime kongresui prezi
dentas apie to įstatymo pa
taisymą nebeužsiminė nė 
žodžiu. Iš to tenka daryti 
išvadą, kad vyriausybė šiuo

kiekvienai Sovietijos gal
vai po pusantro svaro svies
to ir aliejaus. Atsižvel
giant į Rusijos žmonių 
skurdą toks pirkinys butų 
lašas juroje, bet, laša? prie 
lašo, ir gyvenimas butų 
kiek riebesnis.

Sveikatos Klausimai
Amerikoje sirgti yra di

delis liuksusas. Tą tiesą ži
no kiekviena šeima, kurią 
ištinka sunkesnės ligos ne
laimė. Bet Amerikos Gy
dytojų Draugija šito nesu
pranta ir nenori suprasti. 
Tai draugijai ligoniai yra 
lyg melžiamos kanės, o ne 
pagalbos reikalingi žmonės.

Anądien vienas kor.gres- 
monas, C. A. Wolverton, 
republikonas iš Nevv Jersey, 
pasakė keletą karštų žodžių 
tos draugijos adresu. Jis 
sakė, kad Amerikos Gydy
tojų Draugija kiekvieną pa
siūlymą pagerinti žmonių 
sveikatą sutinka šauksmu, 
kad tai via “socializuota 
medicina” ir tuo Šukiu ban
do užglušinti visą klausimą. 
Pati draugija niekada nėra 
jokio pasiūlymo padariusi, 
kaip žmonių sveikatą page
rinti ir kaip padėti žmo
nėms gydytis jiems pake

liamomis lėšomis. —J. D.
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00 NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvi y Gyvenimas
Kas Naujo Brooklyne

LDD 7 Kp. Susirinkimas
metinis

unities minėjime, nes tokio' 
iš viso iki susirinkimo die- 

• -Km nos valdyba nebuvo gavu- 
Klue s*‘ Tad, kad toks minėji

mas butų siejamas su 1926 
m. gruodžio 17 d. pervers-

LDD 7 kuopos 
susirinkimas Įvyko 
10 d. Lietuvių Atletų 
Susirinkimas buvo gana
gausus. Išklausius valdy-, .... , • • ,
bos raportu, o ypatingi:™0 ra,"eJ'mu- >>»vo irgi ko- 
musų iždininko drg. F. Spu-7^pondento prasimanymas, 
džio, paaiškėjo. U<1 jis iž-., BuY° enkime įskelto 
de turi $358.88. Tas ro<Io,|*laa?m?s’ .San\bu,n0
kad LDD 7 kuopa veikia,'Y' skvnus

- Smetonos mirties minėjime,
nes buvo žinių, kad toks* 

Spu- ,Įvyks, tačiau, be keletos pa-’
dienė pranešė, kad NevUgkirų nuomonių pareiškimo,! 
Yorko Lietuvių Taryba ir susirinkimas nedarė jokio1 
šiemet ruošia Webster Hall'nutarimo.
svetainėje Vasario 16 m i-' Valdyba,
nėjimą. Iš karto katalikai' —;—
lyg buvo nusistatę prieš
Webster Hali, nes ten būna 
šokiai, o katalikų tarpe esa
ma šokių priešininkų Va
sario 16 minint. Bet galų 
gale visi sutarė Lietuv 
nepriklausomvbės vasai ,
16 d. paskelbimą minėti nnkus,ems 
Webster Hali vasario 14 d.

Drg. Kipras Bielinis aiš
kino susirinkimui, kad Lite
ratūros Fondas, kurio Bieli
nis yra sekretorium, leis 

socialdemokratų 
Pirmiausia išleis 

drg. S. Kairio ir kitų žymių 
socialdemokratų darbuoto
jų raštus. Literatūros fon
dui, aišku, reikalinga pini
gų, todėl fondo vadovybė 
tikisi, kad musų organizaci
jos ir pavieni jų nariai pa
rems fondą. Išklausytas 
drg. K. Biiienio pranešimas 

didele atida ir nutarta 
ateinančiame susirinkime 
spręsti, kiek tam reikalui 
skirti. Aš esu tikras, kad 
LDD 7 kuopa mokės tinka
mai ši svarbų reikalą Įver
tinti.

Kaip paprastai, ir šian
dien neužmiršta užsukti pa 
Billą, Atletų Klubo mene
džeri. Jis visuomet puikiai 
eldediečius priima. Taip bu
vo ir ši kartą. Užkąsta, iš
gerta ir tnjpučiuką pasikal
bėta, pajuokauta. Tiesa, 
reikia priminti, kad ir šie
met LDD 7 kuopa rengia 
margučių banketą, kuris 
bus balandžio 24 d. tame 
pačiame Atletų Klube.

Kuopietis.

todėl turi ir kapitalo. 
Drg. Briedis ir B.

BALF’as Dėkoja
Praeitų metų gale New 

Yorko skyriaus vykdytas 
vajus davė $9,533.87. Sky-

svarbius
raštus.

KAS SKAITO. RAAO

TAS DUONOS NEPRAŠO

SNIEGO AUDROS APLANKĖ MIESTUS

Rytinėse valstijose susilaukėme nemažai sniego. Vaizde 
matosi Hhiiadelphijos miesto sniego audra, bet sniegas 
aplankė ir visus kitus miestus ir bandė atsikeršyti už iki 
šioliai buvusį gražu ir šiltą žiemos orą.

Worcesterio Naujienos

šio 24 d., 11 
tus, Lietuviu Salėje.

—J. V.

Lietuviai Kanadoje
CALGARY, ALTA.

Lietuviai Įsigyja 
Nuosavybes

Daugumas senesnių atei
vių turi savo nuosavybes: 
vieni ukius, kiti namus ar 
net dvejus mieste, ir gyve
na pasiturinčiai, bet ir

“Dainava” Steto Operetę Krasauskas, iždo glob. K. naujįeji ateiviai viens po 
Sausio 31 d. “Dainavos” Šimkūnas ir P. Parneraus-jkit0 Jsigyja nejudomo tur-

Bendruomenes Rinkimai
Šiuo metu vykdoma Ben

druomenės apylinkės rinki
mai. Kandidatų siūlymo 
terminas pasibaigė sausio
17 d. Rinkimai ivyks vi- , ,, . . ,
šuoliniame susirinkime sau-lb k“°l>os niJ"1 su\“, S‘ov 

tai. prieš pie-Jis >snnko naują;
valdybą, kurion Įeina: J.

Sandaros Susirinkimas

Sausio 10 d. ivyko S5an-
džius Europoj, kuri ten iš- 

!buvo 17 mėnesiu.
-Bernotaitės Vyras

( Leland Stove, žymus di- 
, , t įdžiuju laikraščiu korespon-
Pupka, I. Aukštuolis, 'Jjdentas, Pulitzer premijos 
kia.-msKas, k. Ziuilys, J ,iaįmėtojas, dabar einąs
SalaviejUb, J. ^aujO'aitiS’žvarbias pareigas Laisvo- 
A. Sermuksnis, B. Grigą-Įgios 
liūnas, J. Bertašius, J. Dva- Europos radijuje, yra 

Bernotu žen-, ’ m. uc.muiu.., «. « ,worcesteneciu Bernotu zen-
.4' ?? 4* tas. Jo žmona yra gydyto-

Kiiuuckihs, V. Mitukas h ja jos brolis Vytautas da- 
a. Žilinskas. į^. yra vįeįos klubo pirmi-

Trejetas vyrukų visą lai-'ninkas. Jų tėvas Antanas 
ką mėgino trukdyti susirin- Bernotas buvo žymus vietos 
kimą. [visuomenininkas, daugelio

Amerikos Lietuvių Tarv- organizacijų kūrėjas ir vei
kėjas.

/ J

bai paskirta auka $25. 
Minės Vasario 16 

Lietuvai Remti Draugijos
ansamblis Marijos aukštes-kas, maršalka J. Lukaševi-.to (jalgarv, jau be minėto* 1-kmasis skyrius rengia Va
(niosios mokyklos koncertų čius. Draugija šiuo metu Barkausko, dar ir daugiau'sario 16 dienos minėjimą 

tvos rįaus valdyba dėkoja vi- saiėj stato pirmą kartą Mi- turi 42 narius, jos turtas j naujųjų ateivių turi savo'sekmadieni, vasario 14 d., 
ar:o siems aukotojams, aukasjk0 Petrausko “Šienapiutės” $5,000. Nariai susirenka 'namus; Dubauskas, Pašte-* Lietuvių Piliečių Klubo

ir visiems, kas operetę.
šiuo ai- tuo prisidėjo prie to 
vajaus pasisekimo.

Režisuoja Gasparas

SJ»-

MIAMI, FLA.

Laisvės Saugotojai
Miami veikia Laisvės 

Saugotojų Draugija (The 
Guardians of Liberty). Jai 
priklauso Įvairių tautybių 
žmonės, kurie yra pasiryžę 
kovoti su komunistų propa
ganda ir užkirsti kelią ko
munizmui plisti šiame kraš
te.

Lietuvių joje nedaug tė
ra, Draugijos pirmininkas 
yra M r. Shabo, jo pavaduo
toja ?»Irs. Anita Navickaitė- 
Kerns.

Vasario 19 “Laisvės Sau
gotojai,” vietos ALT sky
riaus ir Lietuvių Klubo pa
dedami. rengia didelę de
monstraciją ir paskaita? 
musų Vasario 16 d. šventei 
atžymėti.

Miamietė.

Padėka
; Lietuvių Klubo 

(valdybai, nariams ir drau
gams mes esame dėkingi už 
tokias puikias mums su
ruoštas išleistuves. Ačiū la 
bai ir už dovanas.

J. Krasinskas.

Lietuvai Remti Draugijos 
Seimas

Jis Įvyks 7 d. So. Bosto
ne, Sandaros svetainėj, 124 
F St. Draugijos pirmasis 
skyrius prašomas išrinkti 
ko daugiau atstovų. Turi
me aptarti ateities veiklos 
planus, išrinkti naują val- 

!dybą ir tęsti darbą toliau— 
remti Lietuvos išlaisvinimą 
ir patekusius i vargą tautie
čius.

Pirm. J. Arlauskas, 
Sekr. J. Krasinskas.

DETROIT, MICH.

:kas trys mėnesiai Union nb 
Ve- Hali, Pine £t.

Lietuvių Vasarnamio 
Bendrovė

T . x . ,r -r, liai naujojoj tėvynėj.Lietuvių vasarnamio Ben-i, J
(Lithuanian Outing

12 d..“ * Mes džiaugiamės, kad

Juos Vėl Stato Kandidatais
Dabartinius teisėjus Al- 

jfonsą \Vells ir Joną
demokratų partija stato jAssociation) sausio

Leonas ir Ona Stasiuliai.

CHICAGO, ILL.

Lietuvių Draugijos 
45 Metu Sukaktis

Žiuri drove

breguat, ir tt.
[visi tun narus, 'lai 
‘iiziveu, kad musų tautie
čiai leidžia savo šaknis gi- 

Mes
senesni ateiviai linkime;

Veik ifcje. 
labai' Susirgo Mažeika ir 

Miliauskas

kandidatais ir šių metų rin 
kiniuose.
Dailės Paroda Uždaryta

Sausio 4 d. Lietuviu Au- tvuV,u.rt"'U’ ..•• • , - . Šerkniene, įzdOltOKllOlC Knv/% ii7ri‘jnrfy
lietuvių 
paroda. Ją 
000 asmenų.

Sektinu pavyzdžiu ,. , ... , ' , ... katauskasnmkai u gautų kuklių savo, 
pajamų už paveikslus

uždaryta 

lankė per

daili

dailininku dailės

“Kelti 
Mažei-

l.uris paguldytas šv 
i Vincento ligoninėn, ir P
Miliauskas, kuris gydosi na
muose. Linkiu abiem grei-

Sunkiai susirgo 
io” skaitytojai D.

jiems geriausios kloties-1 Ka»
.... .. . , , , , -Alės džiaugiamės, kad jiesusirinkime išrinko valdvbą’_ . , •pataikė atvažiuoti tokiu lai-I U'a.i motume* k •1954 metams: pirm 

Tunkunas, fin. rast. 
Adomaitis, užr. rast.

E-.ku, 

V.
kada darbas ieškojo

ižmogaus, o ne žmogus dar- ••a* I sveikti.
ir i x-’tbo. Ir darbas buvo pašto-ra v. • • c ?‘mk?te ku.S mokestis aukštas. 

Direktoriais: S. Sargutas,;
2 ;V. Visnauskas, G. Paneve-

’ vi

Rengiasi Mirti

Vietos seniausia šv. Ka- 
ka- zimiero Draugija, Įkurta 
čia prieš 60 metų, nebegalėjo 
bu- šsirinkti valdybos. Beliko 
Bet tik vienas pirmininkas 

‘dukras Žilinskas, kuris
pinasi draugiją sujungti su 
kuria ners kita draugija. 
Yra ir daugiau tokių 
.ančių organizacijų.

Talkininkauja
Socialdemokratų
Literatūros Fondui

Vietos socialdemokratai

Kitokie laikai buvo, 
mes 

ir tada
zis, J. Bekeris, B. Baltušni-Įda prieš 25 metus me

•kas, J. Pranskus ir B. Che- atvykome.

Rn vi rl vr.i’ 3 i imi vzv v.

Jau
rkvo jaučiama depresija.

1QP-li meti_______  __ narių,; nuo isgo metu prasidėjo.
skyrė $100 kultūros reikalu kurie !moka ’f5- lšvykda-'kaip sakoma, tano metai 
ėeilpimui: Lietuvių Kultuimi , ‘»''au kaip 50 Jei kas ir gavo nusipirkt,
ros Fondiri_$50, Studentu m-vln8- gali Įmokėtą su-uarbą jas sakau nusipirkt..
Šaipos Fondui—$25 ir Va^ atsllmt’- ?end'°ve uz ■*» ?k ga'<a,
sario 16 Gimnazijai Vokie-'1™8 ? P™, gižaus ežero ir;gaut. darbą), bet dirbo tol, 

J -didelio kelio turi gražų va-jkol kitas uz tą pati darbą
; šamam; ir dar grynų apie užmokėjo daugiau. Tada 
$5,000. tave paleido. Mokestis—

Bendrove domisi ir jau’l5-25c valandai. Žemės
Al 1

tijoje—$25.

Prašo Patikslinti
“Šviesos” Sambūrio X. Y. 

skyriaus valdyba praneša, 
kad Stasio Mockevičiaus 
vardu tilpusi koresponden
cija “Keleivio” Xr. 52 ne- Chicagos Lietuvių Drau- 
atitinka tikrenybei. gija, viena stambiųjų Ame-

Gruodžio 12 d. skyriaus [likos lietuvių organizacijų 
susirinkime nebuvo atmes-’šiemet mini 45 metų sukak
tas joks tautininkų kvieti-Įti. šita draugija turi per 
mas dalyvauti A. Smetonos 5,000 narių.

WORCESTERIO LIETUVIAI! 
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistine

IDEAL 1‘HARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.

1 Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin- «* _ 1_ x x t’l _ » f • X_r I 1 _ _ . >• a_ _ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKĄ
ldeal Pbarmacy 'aistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

fili i vui x ua n i-i — i...*.. » U.TVIUIMV-

GARDNER, MaSS.

Apsnudome
Jau senai “Keleivyje” bu

vo rašyta apie musų padan
gę, nors “Keleivio” skaity
tojų čia yra nemažai. Yra 
čia ir lietuvių organizacijų, 
bet senieji ateiviai jau pa
seno ir aptingo. Nauju at
eivių daugumas išbėgiojo i 
didmiesčius, o kurie pali
ko, taip pat nesiveržia Į vi
suomenini darbą. O be rei
kalo, nes vis dėlto jėgų dar 
butų ir didesniems dar
bams. Butų kas ir laikraš
čiui parašyti. Nesulaukda
mas, kol kas nors kitas tą 
padalys, aš ši kartą ši tą 
pranešiu.
Lietuvos Sūnų Draugijos 

Susirinkimas
Sausio 4 d. Įvyko jos na

rių visuotinis susirinkimas.
Į valdybą išrinkti: pirmi
ninku A. Rainis, vicepirm. 
L Karlonas, finansų rast. 
A. Nakutis, užr. sekr. A. 
Yuška, ižd. Mykolas Slie- 
va, iždo glob. J. Aukštikal
nis ir J. Bartkus, maršalka 
J. Balčikonis.

Draugija turi 95 narius ir 
jos turtas siekia $10,000. 
Susirinkimus daro Piliečių 
Klube kiekvieno mėnesio 
pirmąjį pirmadienį.
Sv. Petro ir Povilo Draugija

Sausio 5 d. įvyko jos na
rių metinis susirinkimas. 
Jos valdyboje dabar yra 
šie asmenys: pirm. P. Auk 
štikalnis, vicepirm. A. Mar
cinkus, fin. rašt. A. Yuška,

į tia gimusioji 
•atrodo, kad ji 
eiti.

karta, todėl ūkiuose temokėjo $5 mėne- 
turi gerą at- siui ir davė bu

Daug kas tada nakvojo 
tarpduryse, šiaudų kugiuo 
se ir panašiai. Valgė, ką 
surado. Salvation Army 
Įrengė virtuves, vadinama,

Minėjo 50 Metų Sukakti [
Lietuvių Klubas šventė 

50 metų sukakties šventę. 
Klubas turi 1,100 narių, jo 
.uitas siekia $300,000. Su
kakties minėjimu daugiau
sia rūpinosi A. Kriaučiaii
J. Dvareckas, M. Žemaitai 
eis, J. Fupka, O. Zenkutė- 
Morey, J. Grigaitis, J. ša- 
’avieius ir kt.

Toki pat jubilėjų šventė 
r SLA 57 kuopa.

Platina “Keleivio” 
Kalendorių

mokratų Lkeraturos Fondu 
paskirdami r.et atskirą jo 

mirs- vajaus komisija, Į kurią Įei- 
Ina: B. Keblaitienė, J. Pilkana
ir

I IJ
V. Sirutavičius.

—J. K.

HARTSHORNE, OKLA.

Birutės Moterų Draugija
Gruodžio 28 d. buvo iš

rinkta šitokios sudėties val
dyba: pirm. B. Yuškienė, ‘‘soap kitehens.” Jose ry 
vicepirm. H. Sabulienė, fin.Jtaig nemokamai galėjai 
rast. M. Tamolėnienė, užr.igauti avižinės kolšės bliu- 
rast. A. Glebavičienė, ižd.l(jejj, 0 pietums duonos 
O. j.Iačionienė. iždo glob.jrtekutę ir viralo dubenėlį. 
O. Slievienė ir L. Radeckie-5ir daug, oi daug žmonių 
nė. Draugija turi 48 nares.(tuo tik ir maitinosi. Ir taip

Sausio 30 d. nutarta su-*5UV0 jki 1940 metų. Taigi 
ruošti gerą vakarienę su per 10 metų reikėjo labai 
dešromis ir kopūstais. Mo-
erų ruoštos vakarienės vi

suomet būdavo geros, todėl 
ne kitokia bus ir šiais me
tais. Tikėtas tik $1.50 
Vakarienė rengiama Pilie
čiu Klube, 255 Main St.

—A. Y.

CLEVELAND, OHIO

Bus Didelis Koncertas
SLA 136 kuopa sausio 23 

d., 7 vai. vakaro, Lietuvių 
Salėje rengia didelį koncer
tą. Iš Kanados atvyksta 
buvusi Kauno operos solistė 
E. Kardelienė ir pianistas 
K. Smilgevičius. Jie išpil
dys žymių lietuvių ir kitų 
kūrėjų kurinius. Tai reti 
svečiai . Clevelande, todėl 
neabejojama, kad jie susi
lauks gausios publikos.

Minėjo A. Smetonos 
Mirties Sukaktį

Tautininkai sausio 10 d. 
minėjo Antano Smetonos

suktis, kad palaikytum kar
tu kūną su siela,o jau apie 
tokias prabangas, kaip 
nuosavybės Įsigijimas, ne
buvo ko nė sapnuoti. Dau
gelis ir turėjusių bet kokią 
nuosavybę jos tada neteko: 
namus atėmė už nesumokė
tus mokesčius, baldus arba 
šerifas pardavė iš varžvti- 

ių už skolas, arba senų 
baldų krautuvės išsivežė už 
pusdykį.

Kai kas iš naujųjų atei 
*ių tu aplinkybių nežino ir 
kartais prikiša seniesiems, 
kad jie nesirupinę arba ne
sugebėję geriau Įsigyventi.

Kaip seniau taip ir dabai 
visokių žmonių buvo ir yra, 
bet bendrai sakant musu 
padangės lietuviai gražiai 
tvarkosi.

A. Kučinskas

Pakalbinkim draugus

Mirė Antanas Vvidzborg
*’ Sausio 2 d. po ilgos ligos 

mirė senas “Keleivio” skai
tytojas Antanas Widzborg, 
92 metų amžiaus. Sausio 
4 d. velionis palaidotas vie- 

[tos katalikų kapinėse, ku
riose jau keliolika metų il
sisi ir jo žmona.

sėkmingaiK. P. Šimkoni 
platina “Keleivio” kalen
dorių, kurį ir aš Įsigijau. 
Jame tikrai daug gražių pa- 
-iskaitvmu.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

ir

pažįstamus užsisakyti “Ke-
••• • --—--------- ---- -------

užr. rašt. J. Bekeris, ižd. A.J10 metų mirties sukaktį. įlelvį”. Kaina metams $4.

.Aprašo Salaviejutės 
įspūdžius

Vietos 
nantieji 
Birutės

anglų kalba 
laikraščiai 
Šalaviejutės

J. Ambrazevičiaus, A. 
Skrupskelienės ir A. Vai
čiulaičio “Naujieji Skaity
mai,” 4-sis pataisytas leidi
mas, skiriamas tremties 
mokyklai, 224 pusk, išleido 

ei-’Bostono lietuviai mokyto-
aprašo'jai 1953 metais, 

Įspu- pažymėta.
kaina ne-

L E N G V AS R UI) A S 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas angių kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktą. i.žsiėm;mų, gyvu
liu. paukščių, žuvų. vabzdžiu, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. < ia telpa visokie praktiški pasikal
bę įima; ieškant darbo, važiuojant jrelžkelių. prie 
darbo, arba nuėjus pas siuv ią. pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuven ir tt.

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

Kaina 75 Ceriai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivi*, 635 Broadway, So. Boston 27, Mass.

• o
• t

•
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

Oro Upes ši Kalifornijos-Oregono pa
kraščius, ji kiek sulėtėja, 
bet Cascade ir Sierra Neva- 
da kalnų paveikta, vėl teka

Nemanykit, kad čia pra- yra 300 rv lių pločio ir 6 greičiau, pasukdama j šiau
sideda pasaka. Nieko pa- mylių gylio. Viduryje upės 
našaus. Tikrai, aukštai greitis la d didelis, net 
aukštai ore teka upė, kurios daugiau kaip 400 mylių per 
ir kryptis ir gylis jau žino- valandą. Pakraščiais pu
mas ir ja jau nadojamasi. čia vėjai ta pačia kryptimi 
Tik patek į tokią upę, sa- ir pagreiti a lėktuvų skri-

MARGUMYNAI
Tikra Bėda su Tuo Berija Kiek Žmogus Vertas?

rę, per Rocky kalnus, Ame
rikos lygumą, Atlanto van- delis 
denyną, per Europą, per 
Himalajų kalnus, kurie ją 
padalina j dvi srovi, šiau
rinė srovė eina per Kiniją,

kjsim, virš Tokyjo ir busi dimą nuo b0 iki 100 mylių per Japoniją ir tt., kaip jau gė.
nuneštas į Honolulu salas, per valand .

Jau 1944 metais lakūnai,1 Ta oro v »ė teka iš vaka-
bombardavusieji Japoniją, ,rų i rytu.' 10,000 pėdų 
ra ponavo, kad jų lėktuvai aukštumoj lygiagrečiai tai 
B-29, pakilę 30,000 pėdų oro srovei kita srovė eina 
aukštumoj, nesijudino pir- priešinga k vptimi ir padi- 
myn, nors motorai dirbo vi- eina lėktuvų greitį 30 mY‘ 
sa jėga. Tada to reiškinio lių per valandą, 
dar nemokėjo išaiŠKinti.l kovo mėnesį upės tėkmė 
bet žmogaus nenuilstantis pakyla Į lakūnams dar ne- 
protas stengiasi pasiekti ne žinomas aukštumas, bet

sakyta. Kadangi su Tary
bų Rusija ir moKslo srityje 
nėra įmanomas bendračiai 
biavimas, lai ir oro
tikslų žemėlapį per jos teri
toriją nužymėti nėra gali
ma. Rusai, sako, oro upę 
laiko slaptu ginklu, kuriuo 
jie pasinaudosią kai ras rei
kalinga užpulti Ameriką.

,----- ------- --------------- , į galimumą aviacijai pa
tik žemės gelmių galą. bet'spalio vidvyje ji vėl nusi-;sįnau(ioti oro upe dėmesį 
ir ištirti pasaulį supančią Jei'žia Į jiems jau žinomą atkreipė meteorologai, oro

i f onVč- onL-efnnna _ • • n . ierdvę vis aukštyn ir 
cyn į ją pakildamas.
viršutinis žemės oro sluogs-lkiek seniau pastebėtos oro iįncai. " jįe nurodinėio i• J • • • -> - i - • w • 1 j* • • » *

auKS- aukštuma. 
Todėl*

Ilgą laiką Berija buvo rii- Žmogaus kūno medžiaga 
žmogus, ••geriausias, labai mažos vertės. Seniau 

istiKimiausias Stalino mo- ją tevertino tik 98 centus, 
kiny s, bet nesenai susaudy- Šiandien mokslininkai sa
las, saip pasiutęs šuo. Bet ko, kad žmogaus kūno ato- 
ruskiu bėuos tuo nepasibai- mai turi milžinišką jėgą, 

velta bilionų. Jie sa- 
kad, pavyzdžiui, 150

kuri
Mat, apie Beriją, kaip Ji- ko,

delį žmogų, 
sur rašvta.

buvo 
Net jų

daug vi-1 svarų sveriančio 
Didžio-1 atomuoseIupės1 joj Enciklopedijoj apie Be-J esanti verta 

riją buvo prirašyta 4 pusią- dolerių, 
piai. Sunaikinus Beriją.' 
reik sunaikinti ir visus jo 
pėdsakus, todėl dabar vį./^gau
siems enciklopedijos prenu- 
meratoi iams siuntinėjamas 
pranešimas išplėšti 2 lapus 
ir tarp jų esančią Berijos 
fotografiją ir Įklijuoti pri-

žmogaus 
gludinti jėga

851 ? bilionų

Bet kas iš to! Pamėgink, 
kam nors save ir 

uz mažesnę kainą pasiūly
ti. Tikriausia teduos tuos 
pačius 98 centus.

Mat, atominę jėgą tegau
si tik atomą suskaldęs, o su
skaldyti šiandien tegali tik 
uriar.umo 235 ir platonumo 
atomą.

tyrinėtojai. Patys lakūnai;siunčiamus 2 lapus, kurie 
užpildyti Beringo sąsiaurio, 
skiriančio Sibirą nuo Aias- 
kos, ir mokslininko F. Berg- 
holco aprašymu.

Kur pasiekia ruso enka
vedisto ranka, ten, žinoma, 
tas enciklopedijos patari
mas bus įvykdytas, bet tos 
enciklopedijos yra ir užsie-

šiandien jau žinoma, kad pradžioje Į tą žiurėjo abe-

nis šiandien jau geriau ži-srovės virš Ohio valstijos ir sunkumus patekti į tą upę 
nomas, todėl ir ta dangaus Europos y: a vienos žemės ū* pavojus, kurie yra su tuo 
upė jau surasta. (rutulį supančios oro upės SUsiję. Bet pamažu tos abe-

1951 metų gale iš Japoni- dalis, tekančios maždaug jOnėS nyksta, ir jie jau pra
jos skrido Amerikos lėktų- 2,000 mylia į šiaurę nuo že- deda ta* dangaus dovana vis 
vas su 47 keleiviais. Paki- mes pusiaujo (ekvatoriaus).'jabiau nauaotis. Teisybė, 
lęs į didelį aukštį jis pas;- Ga i ug. ad tai ir ne vie-ar šiandien dar visi galirr.u-

-Maike, nuleisk tą pirą-'aky, o vyrai užpakaly. Jei- 
ir pasiKlausyk, ką man1 ,u prieš mane atsistos ge- 

ai išsiganiusi mama. tai aš

gali

tą
rašo J. Žekas iš Mančeste
rio.

—O kas yra tas Žekas?
—Tai senas mano fren- 

tas. Maike.
—O ką jis rašo?
—Jis, vaike, atsiuntė 

rr.an ilgą gromatą, ale galiu 
tau iš.irozyt ją trumpai.
Jis kviečia mane į Mančes- 
t.ri. Sako, man tenai esąs 
geras čenčius su moterimis 
susiA ažinti. Matai, tenai 
yra moterų choras, bet jos 
nori ir vyriškų balsų. Taigi 
vot, sako, atvažiuok raida- 
vei. o gausi gerą pleisą. Na, 
tai pasakyk, Maike, kas 
dabar reikėtų daryt?

—Aš sakysiu, kad gali 
nuvažiuot.

—Kad aš jau persenas,
Maike.

—Eet tos moterys irgi ne
jaunos, tėve.

—Ar tu jas pažįsti?
—Ne.
—Na. tai iš kur tu 

žinot. Kad jos nejaunc
—Aš žinau, tėve, kad 

jaunos moterys vyrų neieš
ko. Vyrai patys prie jų lim
pa. O jeigu kurios ieško, 
tai jau žinok, kad jos ne
jaunos.

—Gali būt. Maike. kad 
tavo čia teisingai išfigeriuo- 
ta. ale aš vistiek nenoriu 
važiuot, ba žinau, kad jos 
manęs nenorės. Jeigu jos 
butų jaunos, tai gal ir butų 
man kiek čenčiaus, ba jau
nos visada nori senesnio: 
bet kai jos pasensta, tada 
nori jauno. Taigi aš, Mai
ke, rokuoju, kad tu turėtum 
važiuot. Tu joms šiur pa 
tiksi, ba jaunas.

—Bet manęs tenai niekas 
nekviečia, tėve. Tai viena.
Antra gi, mano ūgis perma 
žas.

—Tai nieko neiškadys 
? laike. Napoleonas irg. 
buvo mažiukas, o žiūrėk 
kiek svieto jis buvo užvaja- 
vojęs.

-—Napoleonas, tėve. vi
sada būdavo raitas, todėl jo 
mažumas buvo nepastebi
mas. Aš gi negaliu laitas 
su moterimis dainuoti. Be

t

to. neturiu nei arkiio. nei 
balno.

—Bet tau. Maike, tas ir 
nereikalinga. Atsistosi ir 
dainuosi.

—Bet choruose, tėve, mo
terys visada atsistoja prieš- skaitymų. Kaina 50 centų.

Gal ima ir Valdžiai 
Pareikšti

Ieškinį

šiandien dar
jUto esąs galingoje srovėje nintelė tekanti ore upė, nes maj nėra išnaudoti, nes į to-jnv ir čia, aišku, niekas ia
ir atlėkė į Honolulu 7 va- Australijoje bei Naujojoje pįa tolima aukštumą dar'pų iš jos neišplėš,
landomis anksčiau nustaty- Zelandijoje pastebėta ga- vengiama keltis, nes ji sta-į Vienas juokdarys,
telaiko. Iki šiol tokių skri-linga oro srovė pietuose to labai sunkias sąlvgas patarė Malenkcvui

Žmonės bylinėjasi taip 
savęs, bet galima ir iš vy
riausybės ieškoti padalytus 
nuostolius. Tas bylas spren
džia United States Court of 
Claims. kuri" veikia nuo

rimtai 1835 metų. Iki to laiko vi
geliai sus ieškinius valdžiai spręs-

dimų jau buvo daug ir jau nuo pusiaujo.................... įtiek pačiam lėktuvui, tiek apgalvoti ir vienu kartu lik- Javo kongresas.
nieko per ja ma- aiškiai nustatyta, kad tam Kol ka> aviacijai ypatin- lakūnui. Bet nėra abejonės,' viauoti visus, kurių pavar-: Tu ieškinių būna įvairiu

tikroj aukštumoj nuo Japo- gai svarbi šiaurės pusrutu-kad ateis laikas, kada ir to-Įcės prasideda ta pačia vai-’ir gana daug. Praeitą ru- 
nijos Honolulu link teka lio oro upė. Kaip jau mi- pjoj aukštumoj žmogus jau- ne. r igiau apsieitų ir en- denį teisingumo departa-

j alinga srovė, kuri ir pa- neta, ta upė teka nuo Japo- kaip ant žemės, ir oro cikiopeoijos taisymas, butų mentas aiškino 60,000 bv
i greitina lėktuvų skridimą, rijos 30,< pėdų aukštu- Upė al- upės bus panaudotos

Šiandien jau vra padary- moj 400-450 mylių greičiu jo reikalams taip. kaip
tas ir tos upės žemėlapis. Ji Kabforr.ij s link. Pasieku- riudson, Mississippi ar kuri 

kita žemės paviršium te- 
Kanti upė.

tegalėsiu 
yti, ir niekas negalės ma
tęs matyti.

—Jes. Maike. aš ant to 
oglasnas. Ale aš tau pa- 
aKysiu, kad mudu čia ga- 
im padaryt amerikancKą 
ymą. tai yra, galim padėti’ 
.iens kitam.

—Kokiu budu?
—Nuvažiuokim, Maike,

.budu. Kai moterų choras
ustos ant steičiaus dainuot.
ai iš užpakalio aš pakelsiu
avė aukštyn ir tu galėsi
.air.uot su jom kaip didelis
vras.*
—Niekus kalbi, tėve. Aš 

au noriu eiti.
—Veidiminut! Aš dar 

'.orėjau tavęs vieno daikto 
.aklausti.

—Tik prašau trtimpai. j
—Ar tu girdėjai, ką 

Amerikos prezidentas aną
dien Vašinktone kalbėjo?

—Girdėjau.
—Tai pasakyk, ar teisy- 

ė. kad jis liepė visus ko
munistus pašolvonyt iš 
Amerikos?

—Nežinau, kaip tėvas su
pranti žodi “pašolvonyt.’ 
rezidentas tokių išsireiski- 

nų nevartojo. Jis tik siu 
ė. kad visiems teismo nu-l 
.eistiem? komunistams butų 
jtiinta pilietybė.

—Na. tai kas bus, kai 
pilietybę atims?

—Bus taip. tėve; kurie 
ma Amerikoj gimę. tie, ne- 
ekę pilietybės, pasiliks čia 
eteisiai gyventojai; o ku- 
ie yra gimę kitur, tuos ga- 
ės deportuoti.

—Matai, vaike, ar aš tau 
esakiau. kad Rimbai rei- 
ia mokytis ruskai.

—Tai jo dalykas, tėve. 
ums nėra reikalo tuo ru- 

jintis.
—Na. tai bus ir viskas, 

Maike. ko aš norėjau tavęs 
>aklausti. Jeigu jau taip 
kubiniesi. tai dabar gali 
au bėgti.

—Iki pasimatymo, tėve.
—Bai bai, vaike! Aš ir- 

▼i eisiu kur nors pasišildyt, 
ba darosi pasiutusiai šalta.

Laikas užsisakyti “Kelei
vio' kalendorių 1954 me
tams. Daug informacijų ir
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Gero skonio— 

ilgu tradicijų— 

puikiausias tamsus alus 

Kcks yra kada buvęs! 

Daba? genamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas
«
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A.as Mums Rašoma
Nėra Jiems Ko Tyčiotis
Maskvos hemai "Vilnyje'’ ir 

“Laisvėje” tyčiodamiesi rašo. 
kad Kersteno komisijai liudijęs 
nutukęs klebonas ar pulkininkas 
‘ auke užsidengęs. Nėra čia ko 
jiems tyčiotis. Juk visi žine, 
kad Maskvos banditai yra žiau
rus ir kad jie nekenčia tų. ku
rie teisybę pasako.

Aš esu paprastas darbinin
kas. bet taip pat norėčiau tai 
komisijai padėti ir šį tą pasa- 

Įkyti, tik nežinau, kur kreiptis

, Lietuvoj daug metų dirbau 
geležinkely remonto darbus. 
Tai gana sunkus darbas. kurį 
čia Amerikoj daugiausia juodu 

i kai tedirba. Priklausiau jvai- 
jriem-t pažangiom- organizaci 
į joms. skaičiau pažangiąją spau- 
! la. Komunistus gerai pažįstu 

1910 metais buvau bolševikų 
nelaisvėje, o kai jie atėjo “Lie- 

Įt.uvos darbininkų išvaduoti.'
6 mėnesius Vilniaus 
kalėjime ir buvau nu

teistas 13 metų tremties į Ka- 
zakstano dykumas, liet buvau 
laimingas, kad karas mane iš
gelbėjo.

Taigi, turiu pasakyti, kad 
komunistams ne tik kunigu ir 
generolu kraujas yra saldus 
bet ir paprasto darbininko, to
dėl visi ir bijo ju.

sėdėjau 
| l.uknkio

Remonto Darbininkas.
S. Jei tamsta turi svar- 
medžiagos Keršiene komi- 

• iiai. tai kreipkis i Amerikos
Lietuvių Tarybą. 1739 So. Bal
tei St„ Cbirago S. III,

—Redakcija.

i 1 • b ris

r
Pirma pagalvok ir 

kalbėk, bet sustok
n»*gu tau pasakys "gana.'

sutaupyta daug žmonių lų, iškeltų valdžiai, kurių ieš- 
sunkiai uždirbtų lėšų. kinio bendra suma $2,500,-

--------  000,000. Labai daug bylų
Galės r ar tikrinti, ar Jie į yra dėl privatinių asmenų

Girdi išradimų panaudojimo.
Amerikoj sugalvotas apa-'^a,t^ Pa?al to teismo 

ratas, kuris parodo, ar ra- *Prendimj» vyriausybė turė- 
oiju siunčiamas i norimą'Jo sumokėti net $592,000siunviauičiS

pranešimas yra girdi-vietą
mas.

Tai yra svarbu norint 
skubiai ir tiksliai sužinoti, 
ar. pavyzdžiui, siunčiami i 
Tarybų Sąjungą radijaus 
pranešimai pasiekia klau
sytojus.

50 Milicnų Telefonų
Tiek buvo telefonų Ame

rikoj praeitų metų lapkri
čio 18 d., kada Baltuosiuose 
Rūmuose buvo Įvestas pas
kutinis pusšimčio miliono 
numeris, šiandien jų, aiš
ku, yra daugiau.

Kaip žinoma, telefoną 
sugalvojo A. (i. Bell. ameri
kietis, 1876 metais, tada 
gyvenęs Bostone. Bet pir
muosius 25 metus telefonų 
kaičius tepakilo iki 1.000,- 

J00, o vėliau, ypač paskuti- 
r. - 20 metų. jis smarkiai 

;ugo.
Sakysim, 1878 metais vi

soj New Yorko valstijoj te
buvo viena stotis su 50 abo-
lentų, o šiandien vien New 
čorko mieste yra 6.500,000 
abonentų.

Šiandien Amerikoj vie
nas telefonas tenka 3 gy
ventojams. Švedijoje telefo
ną turi kas ketvirtas. Kana
doj kas penktas, kitur ma
žiau. O jei imti visą pa- 
auli, tai skaičiuojama, kad
idutiniškai vienas telefo- j Daug kas “Keleivį” Ura

nas tenka 67 gvventojams. ,lė savo pažįstamiems ir
Iš telefonų skaičiaus gali-i draugams švenčiu dovanu, 

me spręsti ir apie krašto ery-; Kas nesuspėjo, nėra vėlu tą

išradėjui už panaudojimą 
jo išradimų sprogstamųjų 
medžiagų ir bombų srityje.

Prieš metus vienas Ore
gono gyventojas iškėlė vy
riausybei ieškinį už šunį. 
kuris pakliuvo i laukinių 
šunų — coyotes — spąstus, 
kurie buvo paspęsti val
džios pasamdytų tiems šu
nims naikinti medžiotojų. 
Teismas priteisė sumokėti 
sunies savininkui ’ $1,000.

Yellowstone National Far
še meška užpuolė ten vaik
ščiojančią moteriškę. .Ji iš
kėlė valdžiai labai didelį 
Ieškinį, bet tik dalis jo te
buvo patenkinta.

Kitoj vietoj moteriškė ei
dama pro paštą užkliuvo 
jž naujokams verbuoti skel
bimu lentos, pavirto, susi
žeidė koją ir suplėšė nailo
no kojines. Ji teisme pa
reikalavo $10,000, nes, sa
ko, ji dėl to Įvykio sugadi
no savo nervus ir susirgo 
odos liga. Teismas jai te- 
priteisė pinną kartą $984 ir 
akartotinai bylą peržiūrė

jęs dar pridėjo $900.
Taigi, galima ir su vai

zdžia bylinėtis, tv't ir šis. 
kaip ir kiekvienas, bylinėji
masis yra brangus. Todėl 
bylą kelti apsimoka tik tu
rint rimtą pagrindą.

ventojų gj'venimo lygį. padaryti ir dabar.
tik tada
anksčiau. ,

Daryk gera nežiūrėdamas 
kam. nes geras darbas, kuri tu 
padarysi, neprapuls, nors tu jį 
ir pamirštum.

Negėdinga ir nežalinga neži
noti. nes visa ko niekas negali 
žinoti, liet gėda ir žalinga ap
simesti žinančiu ir nežinoti.

NAUJA SVEIKATOS KNYGA “BUKITE SVEIKI”
kuria paraše ir jau išleido !>r. Steponas Biežis. šioje kny
goje aprašoma suprantam;' lietuvių kalba svarbieji sveika
tos išlaikymo dėsniai; kaip būti sveiku ir ilgai gyventi.

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

Dr. S. Bivži.s 3241 W. 66. h l’lace. Chicago 29, 
Telefonas: REpublic 7-7868.

Il«.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Duoda į Kailį Auklėtojams jo 60 metų sukakties proga

Gruodžio 18 d. posėdžiavo'suteikt?s. Tarybų Lietuvos 
komunistų partijos centro nusipelniusio artisto vai-
komitetas. Jis pripažino, daf;T. . „
kad mokyklose jaunimas1 . Kauno Audimų vyliau-
nepakankamai komunistu-S38 ’rizlnlmus 3™ Petras 
kai auklėjamas. Girdi, mo- Brazdžionis, 
kyklose vis dar yra daug1
nacionalistinio raugo, vis 
dar nepakankamai nušvie
čiamas Lietuvos komunistų 
partijos vaidmuo kovoje už 
lietuvių tautos laisvę, nenu
imama kaukė nuo Ameri
kos ir Anglijos imperialistų 
klastingos veiklos lietuvių 
tautos atžvilgiu.

Kliuvo ir komunistinio 
jaunimo vadovybei, nes dai
ne visose mokyklose tesan- 
čios komjaunimo organiza
cijos.

Matyti, sunkiai vyksta 
rusams įpiršti lietuviams 
savo “vierą.”

Darbo
Pagal dabar įvestą Mas

kvos laiką gruodžio 28 d. 
saulė tekėjo 9 vai. 42 min. 
ir leidosi 4 vai. 59 min 
Įstaigose darbas pradeda
mas 9 vai. ir baigiamas 6 
vai. su 1 valandos pertrau 
ka pietums.

Komunistų Partijos 
Suvažiavimas

Vasario 10-12 d. Vilniu
je šaukiamas Lietuvos ko
munistų partijos aštuntasis 
suvažiavimas.

ALASKOS ESKIMAS ATSISVEIKINA

Alaskos vietinis gyventojas eskimas išeina i nacionalinės 
gvardijos pratimus dviem mėnesiam ir perduoda saio 
kaimynui savo seimus ir savo palapinės priežiūrą. Eski
mai Alaskoje tarnauja Amerikos nacionalinėj gvardijoj 
ir padeda saugoti Alaskos platybes nuo galimo priešo už
puolimo.

nes prekių apyvartas su So
vietai*. Jei tokios viltys 
butų sukeltos, Maskva iš 
savo išvežamo aukso laimė
tų ir politikoje ir gal būt 
jai pasisektų niekais pa
versti dabar esamą diaudi- 
mą pardavinėti iiisams 
“strategines medžiagas.” 
Bet tą parodys netolima at
eitis. —K. E. *

Skelbimai Yra
Stambus Biznis

Darbo Fronte

Pasiuntė, Bet Neduoda 
Darbo

Žemės ukiui susmukus, 
komunistai ieško visokių 
priemonių jam pakelti. Tuo 
tikslu jie iš miestų įstaigų 
pasiuntė į kolūkius įvairių 
specialistų—mechanikų, in
žinierių, agronomų ir tt.

Tas pats daroma ir Lie
tuvoje. Bet vėl bėda. Tie 
vyrai nuvyko, kur buvo 
siunčiami, bet daugelyje 
vietų jiems neduoda darbo 
arba neparupina patalpų 
gyventi.

Lenkų Spauda
Vilniuje leidžiamas len

kų kaiba dienraštis vadina
si “Czeryvony Sztandar”- 
Raudonoji Vėliava.

Be jo dar leidžiami 2 ma
gazinai jaunuoliams ir vie
nas moterims.

Naujojoj Vilnioj yra mo
kytojų institutas, kuris mo
da mokytojus lenkų mo
kykloms.

Ir Čia Rusai

Maskvos Auksas

Kaip Atstato Panevėžį
Per paskutiniuosius 8 me

tus Panevėžy pastatyta 400 
gyvenamųjų namų. Tie na
meliai 3-5 kambarių. Va
dinasi, per metus išeina 50 
namelių. Tai pačių komu
nistų suteiktos žinios. At
siminkite, kad Panevėžyje 
yra per 30,000 gyventojų.

•J uod lankės 
sios Aušros” 
Kandraškinas 
m ėjęs naiys.

Balto- 
narys 

esąs pasižy- 
Tai tikrai ne

žvejų * 
artelės

Apie “Maskvos auksą” 150 milionų galima šį tą 
žmonės kalba, kai turi gal- nupirkti ir bent rusų visuo- 
voje rusų boiševikų leidžia- menės smetonėlė gali gauti 
mus propagandai pinigu.-* daugiau ir įvairesnių pre- 
užsiemuose. šių. Rusijos činauninkams,

Kad Maskvos vyriausybė karininkams ir bolševikų 
remia savo agentus užsie- partijos veltėdžiams gyve
ntuose jokios abejonės nė- romas pasidarė geresnis, 
ra. Tuoj po bolševikų per
versmo, kada Rusija labai paslaptis,
badavo, bolševikai 
rindavo iš skurstančios

1953 metais Amerikos 
biznieriai skelbimams išlei
do milžinišką pinigų sumą, 
net 7 bilionus ir 900 milio
nų dolerių, arba 10'. dau 
giau, kaip 1952 metais.

Skelbimus skatino ne tik
tai gryni bizniški sumeti
mai, bet ir Amerikos mo
kesčių sistema. Mat, per
nai dar veikė mokestis nuo 
pelnų perviršių ir biznieriai 
galėjo, palyginus, pigiai 
skelbimus daryti, nes už 
kiekvieną skelbimams išlei
džiamą dolerį jų mokesčiai 
sumažėdavo 75 centais, to
dėl jie už 25 centus pasi
skelbdavo, kaip už pilną 
dolerį. Panaikinus pelnų!

Garantuota* Metinis 
Atlyginimą*

Kaip žinome, automobi
lių unijos šių dienų sukis— 
garantuotas metinis atlygi
nimas.

Tas šūkis nėra ‘ naujas. 
Jau 1894 metais National 
VVallpaper bendrovė buvo 
gai-antavusi savo darbinin
kams duoti darbo per 11 
mėnesių. Panašų susitarimą 
buvo padariusios ir kai ku
rios kitos tapetų įmonės.

Panašių susitarimų yra 
buvę su alaus daryklomis 
Philadelphijoje, su siuvyk
lomis Cievelande ir kt.

ir net prievartą, todėl siūlo 
rinkimus panaikinti Fr skir
ti naujus.

Jei pasiūlymas bus priim
tas, tai neaiški padėtis uos
to dar užsitęs.

Kaip Sumažinti Nelaimingu* 
Atsitikimu*

Prezidento sudarytas iš 
darbininkų, darbdavių, vy
riausybės ir kt. atstovų ko
mitetas nelaimingiems atsi
tikimams darbe nagrinėti 
priėjo išvadą, kad nelai
mingų atsitikimų skaičių 
butų galima sumažinti, jei 
tie atsitikimai butu tiksliau

1934 metais mirusis AFL žymimi ir nagrinėjami, jei 
prezidentas Green siūlė tąfmašinos butų geriau apsau- 
dėsnį priimti automobiliui gotos, jei mokyklose ir įmo- 
pramonėje. Jau tada tas|nėse butų daugiau teikiama 
siūlymas buvo remiamas žinių iš tos srities, jei pa- 
tuo, kad kiekviena bendro
vė iš anksto metams nusta
to savo darbų planą, apsiru-Įtų 
pina žaliavomis, finansavi

tt., todėl
, Įgali garantuoti ir darbinin- pen irsiu mo'e^ į pagum a r past0Vų metini atlv- 

gal bus mažesne skelbtis. 1 . . 1
Kaip kasmet, taip ir 1953|^inim^' 

daugiausiai

i mo šaltiniais ir 
garantuoti ir

metais daugiausiai skelbi
mų buvo garsinta per spau
dą. Laikraščiai per 11 mė
nesių (gruodžio mėnuo dar 
neįskaitytas) 52 didžiuo-

Baigė Streiką Dėžučių 
Darbininkai

Kiek bolševikai tuii auk- 
Kai

kas spėja, kad Rusijoj gali 
į» būti virš 3 bilionų dolerių 

badu kankinamos našų tau- aukso, bet tai yra tik spėji- 
tos išspausti nemažai aukso mas, nes niekas nežino,

įssiguu-

Baigėsi American Can 
bendrovės 36 įmonių strei- 

siuosiuose miestuose iš skei- kas, kuris tęsėsi 42 dieni, 
bimų turėjo pajamų 2,385,- Darbininkai laimėjo 15 cen- 
371,115 dolerių. J tų valandinį priedą.

Antroj vietoj, pagal

tys darbininkai butų labiau 
įtraukti į tą reikalą, jei bu- 

suvienodinti visame 
krašte apsaugos nuostatai, 
jei butų daugiau apsaugą 
prižiūrinčių viešųjų įstaigų 
pareigūnų, jei visuomenė 

j geriau šį reikalą suprastų ir 
remtų nelaimingus atsitiki
mus įspėiančias priemones; 
jei darbininkų vadovybės 
bendradarbiautų apsaugos 
reikalais.

Dabar nelaimingų atsiti
kimų darbe per metus yra 
apie du milionu, iš jų 15,- 
000 mirtinų.

Klainėdo/ krašto sūnūs .. propagandai užsieniuose kiek rusai iškasa aukso kas- n ’iun^ iš R^ Kai bolševiku vai-met. Visos kitos valstybėsaryti
ažia sustiprėjo

kų
kiek ios aukso is- 

rusai apie savo

du didumą, eina tiesioginiai' 
skelbimai siunčiami žmo-! 
nėms paštu į namus. To-’ 
kiems skelbimams

Negali Išepręsti Uosto 
Krovėjų Balsavimų

Jau kelios savaitės praė

Vaikų Darželiai
Vaikų darželių Lietuvoje 

yra 178. kuriuos lanko 6,- 
000 vaikų nuo 3 iki 7 metų 
amžiaus. .Juos tėvai palie
ka lytą eidami į darbą ir 
pasiima grįždami namo. Už 
vaiku išlaikymą darželyje 
imamas mokestis, kuris 
įvairuoja pagal tėvu uždar
bį.

Kai Kurie Pareigūnai
Spalio mėnesi iš švietimo 

ministerio pareigų atleist; 
Knyva, jo vieton paskirtas 
S. Pupeikis. Jo pavaduoto 
ja<—Juozas Banaitis.

Valstvbiniu ukiu aovskai-* *■ <. i •-
tų skyriaus viršininkė yra 
Vorobjovą, mašinų trakto 
rių stočių vyriausias inži
nierius — Golikas, Klaipė
dos mineralinių trąšų fab
riko direktorius—Zaoziorš- 
čikas, vyliausias inžinierius

-Malcikas (jie abu apdo
vanoti Lenino ordinu).

Aktoriui Juozui Lauciui

TIK SVEIKOMIS AKIMIS 
TEGALI PAMATYTI SAVO 
TRUKUMUS.

PRANEŠIMĄ

Hcrbcrt MiBer, Baltojo Na
mo tarnautojas, neša kongre 
sui prezidento specialinį pra
nešimą dėl žemės ūkio pro
duktų kainų palaikymo.

ji daug skelbia,
daugiau lėšų galėjo skilti Kasa, tik 
savo agentams, šnipams ir aukso kasyklų produkciją 
propagandistams užsieniuo- tyli- Amerika dabar turi 
se. Todėl kalbos apie “Mas- 22 bilionų dolerių aukso, 
kvos auksą" nebuvo prasi- anglija turi 2,200,000.000 
manytas dalykas. dolerių.

Bet dabar kalbama anie ^la žinoma, kad Pietų
‘Maskvos auksą” kitokioj Afrika kasmet aukso
prasmėj. Nuo pereitų metų 400,000,000 dolerių vertės, 
spalio mėnesio rusai jau iš
gabeno iš Rusijos apie 150.-

. I^1 P,r?}jo nuo balsavimų, o galuti- 
muosius 1 ) mėnesiu pernai-^ išvadų vyriausioji darbo 
išleista l,O2o,0O0,OOO doie-;san^yjęju komisija negali 
nų. arba 5 su puse nuošim-!padaryti $iomis dienomia
cių daugiau, negu 1952 me-.;New Yorko darbo santykių 
taus. Per visus metus tie-l jc<)rnjsjjos direktorius 
slogintai skelbimai paštu l'siuntė vyriausiai 
namus kainavo per 1,200,-,^ kuriame 
000.000 doleriu.

Žada, Bet Nieko Neduoda
Grįžo iš Washingtono 

tekstilės darbininkų delega
cija, klabinusi padėtį Nau
josios Anglijos sunkioj būk
lėj atsidurusiems dėl darbų 
sumažėjimo tekstilės darbi
ninkams. Washingtonas, 

pa-j sako delegacija, nesupran- 
komisijai ta padėties rimtumo, nes 
pareiškia? vis dar mano, kad prašoma

JOO.OOO dolerių 
Ji ‘

vertės auk-

Kanada kasmet iškasa auk
so už 150 m 1 onu doler ų.

70,000,000. 
Gal

Amerika — už
jvai- Bet kiek iškasa rusai?so ir j| įsuumpino .......

riuose Europos miestuose: 290,000.000 dolerių, gal 
Šveicarijoj, Londone, Bary- mažiau, o gal ir daugiau, 
žiuje ir kituose miestuose 1 la žinoma, kad bolševi- 
dažnai nusileidžia lėktuvai kiška Rusija aukso kasimui
prikrauti aukso, o to aukso 
lydiniai yra žymėti kuju ir 
pjautuvu. Tai sovietiškas 
auksas, atvežtas i užsienių 
bankus.

Savo auksu rusai dabar 
moka Vakarų valstybėms 
už įvairias prekes. Jie per- perkasi

sviestą Danijoj. Naujo-I \a,*arW *<a 
Zelandijoj, Olandijoj iriv*etiską auks

naudoja labai daug vergų 
(prievartos darbo žmonių) 
siauriniame Sibire, baisio
joj Kolymoj, iš kur mažai 
kas tegrįžta. Vergų kasa
mą auksą bolševikai dabar 
gabena į užsienius ir už jį 

visokias gerybes, 
“kapitalistai” so- 

są ima pasigar-
ka
JOJ o i --- -* —y *---— r-------c

Airijoj: jie perka kenuotąBoluodami, nes jau senai 
mėsą Rietu Afrikoje ir ki-J.vra žinoma šventa tiesa, 
rur: nišai perka vilna Aus-Ika(' "auksas nekvepia. Jei 
tralijoj: jie peika mašinas,ilj ve1^ darbu iškastas, 
hemikalvs, gumą ir daugy- Jis visvien yra auksas, o 

bę kitokių dalykų ir mokaisi yra mielai imamas, 
auksu, nes prekėmis mokė- Po Stalino galo bolševi-

to-

®®C0©«0e«««5OB<5COCCO0OOO0OS*0<B<9000000000000<

Amo ( aro Rublio iki Bolševiku Červonco

kallm
tiems

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

Keto Įdomumo knyga ir pinigų 
albumas vienoje vietoje! Anglų

knygoje daro ją iškaitomą ir neniokan- 
Ir visa tai—tik už 5 dolerius!

matyti, negali, nes jų ne
turi.

Pagunda pasiekė ir Ame
riką. ir čia rusų bolševikai 
nori padėti Amerikai apsi
valyti nuo sviesto ir alie
jaus perteklių ir siūlo nu
pirkti 150.000. aoojMHi 
iu sviesto ir tiek
valgomo aliejaus. Berybo? 
'dėl riebalų pirkimo Ameri
koje dar vedamos. Jei bu
tų susitarta, tai rusai, mato
mai.
o ne
ganda

kai pradėjo gundyti kapita
listines- valstybes didinti 
bizni su Rusija. Visuose 
kapitalistiniuose - kraštuose 
dabar jaučiasi ūkio gyveni
mo netikrumas, biznieriai 
baukštosi dėl netolimos at-

sva- eities ir visi žiuri į Ameri- 
patĮką. ar čia bus depresija ar

. . kad senoji unija per rinki- kažkokios privilegijos, vis
Skelbimai magazinuose mus panaudojo gąsdinimus žada, bet nieko nedaro, 

peniai irgi padidėjo ir ma-j
gazinai iš skelbimų surinko ooooooooooooooooeooooooooaoooeoooooooooooooooooooi 
600,000.000 dolerių.

Skelbimai televizijoj biz-1 
nieriams pernai kainavo’
650,000.000 dolerių, arba’
36 nuošimčiais daugiau, | 
kaip 1952 metais. •

Skelbimai, kaip matome, 
yra “stambus biznis.” Biz
nieriai savo išdirbinius gar-! 
sina per spaudą, per televi-I 
zi.ją, tiesioginiais laiškais: 
vartotojams i namus, dali-! 
namais lapeliais, per radini 
ir visokiausiais garsinimais! 
pakelėse.

Kai pamanai, kad vien* 
išdirbinių garsinimams rei-* 
kia išleisti per metus net 8 j 
bilionus dolerių, tai nejau-; 
ku darosi. Kiek už tuos pi-j 
nigus galima butu visokių] 
gerybių pagaminti! Tiesa.j 
galima butų pagaminti, bet 
kas jas vartotu, jei vartoto
jai neimtų viliojami prekes 
pirkti? —R. P.

Pabandykite užsisakyti bendruomeninį. laisvą nuo bet 
kurios partijos, savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
kuri duoda labai daug visokios informacijos iš visų 
gyvenimo sričių—technikas, mokslo, meno. politikos, 
tikybos, darbo, socialinės srities, visokių išradimų, at
radimų ir naujausių sumanymu Irei pastangų, kokias 
tiktai įstengia žmogaus protas ir valia. “Nepriklau
somoje Lietuvoje” jus rasite visa. kas tiktai jus gali 
dominti.
Kaina: Metams Kanadoje $5. Amerikoje $5.50. visur 
kitur—šti. Metine prenumeratą galima mokėti ir da
limis. Adresas:
Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St.. Ville Laša Be, 

Montreal, P. <).. t'anada

PASTABA: Netrukus |x» Naujų Metų bus spausdina
mas tik ką iš Lietuvos atbėgusio ‘‘N. L.” redaktoriaus 
pažįstamo pasipasakojimas apie daliartiny* Lietuvą— 
platus ir išsamus.

JAU ATSPAUSDINTAS IR GALIMA 
UŽSISAKYTI

<<

/d

sant rauką 
lietuviškai.

Užsisakydami rašykite: 
Bridgcport 4. Conn.

J. K. Karys. 45 Park Terrace.
(4-4)

Žmogus Įveikia Gamtą

mokslininku di

ne. Tokiame laike paga
mintas prekes sunku par
duoti ir daugelis kraštų 
džiaugiasi, kad gali savo

900000*»6CO<5CC05«COCC0900<9CC«0<»90e<»»»»»»»9»»»»»»9Q>»»»C

ir čia mokėtų auksu, prekes išmainyti į vergų ga- 
vien tik savo propa-Įmintą sovietišką auksą.

j Kokios politinės įtakos 
Maienkovo valdžia paža- sovietiškas auksas turės Va

dėje pagerinti rusų gyveni- karuose, sunku dar pasaky
mą ir pradžiai tą gyvenimą ti. bet atrodo, kad jis suža- 
gerina pirkdama vaitoja-! dins Vakaruose (išskyrus 
mas prekes užsieniuose.. Ūžt Ameriką) vilti daryti dides-

Daug 
džiausiais 
su gamta

• iI • 1 • •
žmogaus kovos 

1953 metų laimė
jimais laiko: užkopimą į 
Everesto kalną (26,000 pe- • 
du), prof. Picaro nusileidi-] • 
mą į vandenyno gelmes. ‘ 
10.334 pėdas. Kalifornijoje 
pasiekimą žemės gilumon 
4 mylių ir skridimą per va
landą 1,650 mylių, tai yra 
du su puse kaiti greičiau neri? 
gu garsas. •

Ii
Pakalbinkim draugu* ir j J 

pažįstamu* užsisakyti “Ke- J 
'deivį”. Kaina metam* $4. . •

Keleivio" Kalendorių Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis" išleido 
didelį 10<» 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 Lašt Broadway South Boston 27, Mas*.
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Labdarybės Raketai
kišenių i savo 
mažiau, 

or-‘.000,t»00 dolerių.
ganizaeijųl Visokie “Com- stambi suma. Už tiek pini-i 
munity Čhests” ir begalės gų galima butų daug kas 
kitokių geradarių organiza- padaryti, o dabar jais nau- 
eijų kasmet renka pinigus dojasi sukčiai, kurie dirbti 
vargšams ir i nelaimę pate- tingi ir gyvena iš labdary- 
kusiems šelpti, vaikams g!o- bes raketų.

Amerikiečiai 
širdies žmonės. Kiek 
vra visokiu labdaringų

vra geros žmonių
eta nes ne i. kaip

kiše 
123,-Į 

Lai irgi

Labdaros sukčiai veikia 
visokiais vardais ir viso
kiais budais. Ne visi lab
daros raketieriai yra atviri 
sukčiai: daugelis jų dirba, 
iš paviršiaus žiūrint, visai 
padorų darbą, bet dirba 
SAU. Pavyzdžiui. Ne\v Yor
ke veikia "Marinų Korpuso 
Lygos” vienas skyrius, ku
ris pernai turėjo pajamų 
$67,244 ir iš tų pinigų tik 
$4,000 išleido lai dalin
giems tikslams, o kitus pats

boti, ligoniams gydyti ir 
panašiems geriems dar
bams.

šalia grynosios šalpos čia 
veikia daugybė moksliškų 
organizacijų, kurios kovo
ja prieš Įvairias ligas ir pi
nigus tai kovai renka iš 
žmonių kišenių. "March of 
Dimes” kovoja prieš vaikų 
paralyžių: vėžio ligos tyri
nėtojai kasmet veda kam
panijas pinigams sukelti.
Tą pat daro širdies ligų ty
rinėtojai. Neatsilieka nė 
reumatizmo < aithritis i ty
rinėtojai. Privačiomis au
komis čia gyvuoja daugybė 
visokių prieglaudų ir pana
šių Įstaigų.

Jei sudėti visus per metus 
surenkamus labdarai pini
gus, tai gautųsi didelės su-,
mos. Kažkas jau apskai-j^ay hounoation. Ji 
čiavo, kad amerikiečiai kas-po l)er penkis metu 
met labdarybei sudeda virš
4 bilionų dolerių. Tai yra 
didelė suma dargi Ameri
kai. Ji rodo amerikiečiui 
gerą širdį ir jų pasitikėjimą 
privačia labdarybe i nelai
mę patekusiems gelbėti.

Kur dirbama koks geras 
darbas, ten būtinai 
da ir šašų. Kitaip, rodos, 
ir būti negali. Yra ir lab- 
darybės šašu.

šiomis dienomis Neu 
Yorko valstijos seimelis ty
rinėjo Įvairias labdaringas 
organizacijas ir aiškino, 
kiek jos pinigu surenka ir 
kiek iš surinktų pinigų jos 
deda i savo kišenę. Seime
lio komisijos tyrinėjimas 
parodė, kad viename New 
Yorko mieste nuo 20 iki 25

KELEIYk sO. BOSTON
M AM

Mrs. Marie Datvson ir jos 13 metu sūnus jau kuris laikas 
streikuoja. Sūnūs bus o perkeltas mokokyloje iš aštunto 
skyriaus i septintą. Tas nepatiko nei jam nei jo motinai, 
todėl motina kuri laiką neleido sunaus Į mokyklą, o pas
kui juodu abudu pradėjo eiti i mokyklą ir ten užpakalyje 
visas klasės jie sėdi protestuodami prieš mok>klos vado
vybes sprendimą. Tas streikas vyksta Hali' Dav. III., 
miestelyje.

hifną jūs slėgė, o gėdos čia 
jokios negali būti.

Aš tamstą tikrai užjaučiu 
if trokštu, kad jus ir jūsų 
vaikai butų laimingi.

A. Luckienė.
Hartford, Conn.

SUIMININKeIH
Bulvės yra dažniausiai 

vartojamas produktas. Be-
(veik prie kiekvienų pietų 
bulvės yra duodamos, ir jas 

įgalima pagaminti labai 
{įvairiai. čia paduodame 
kelis receptus.

L. BAILLEUL:

Viena Diena Be Melo
(Tęsinys) sužadėtinei dovana ir noriu

—Nes skirtumas tarp ma- tau ją parodyti, 
no ir tamstos padėties yra’ Tą minutę Įėjo tarnas ir 
perdaug didelis, kad gale- pranešė lankytojus: 
čiau lankytis taip, kaip —Lady Kilburn ir Lor-
anksčiau,—atsakė Jurgis. das Vilbraham!

—Bet dėl ko? Aš neras 
tau jokios priežasties.

Svečiai Įėjo Į salioną. 
Jurgis pasiėmė skrybėlę 

—Atsakymas labai pap- norėdamas išeiti, bet Hele- 
rastas: pasauly, kuriame na jam pašnibždėjo: 
dabar tamsta gyveni, mane“
laikytų kaip svetimą, , . i —Meldžiu, neišeik dar! 

a1^ Pirmą kartą esi pas mane irisiveržėlį.
—Kas? Gal 

klausė Helena.
—Ne, ne tamsta, bet tie, Jurgis nusilenkė ir klus- 

, . . ... kurie apie tamstą vra ir ku- niai atsisėdo sofos kampe,
lapais, mažu svogunehu ar riem ne labaj patviktų susi. Lady Kilburn, priėjusi prie

tikti vakare tamstos salione Helenos, paspaudė ranką il
su tuo pat žmogum, kuris labai nuoširdžiai pasisvei- 
iš ryto pardavinėjo jiem už kino. Jurgis su nuostaba 

‘stalo prekes. pastebėjo, kad tas viešnios
—Tokiu atveju niekas mandagumas Helenai pati-

Trintu Bulvių Kepaliukai

Išvirkite bulves su prie 
skoniais: salieru koteliu su

aš9 turiu daug ką tau pasakyt.
Pa‘ Palauk, kol jie išeis.

suvalgė. Į teismą 
nieks negali 
administraci i<-

traukti.
1U uz 

nes
tai
ją

liko

įsiaidos yra 
ankštokos ir jie gali sakyti, 
kad jie neužtenkamai aukų 
surinko, o todėl labdarybei 

tik špyga.
Arba tame pačiame New 

} Yorke veikia National Kids
Fftnnityf inn T>

973.-
000 dolerių ir labdarybei iš
leido vos $302,000 (mažiau 
10'- ). o kitus pat; 
riai suvalgė.

Veteianų giobo; 
zacija New Yorke. vanma- 
ma “Disabled Yeterans, 
Ine..“ per tris metus surin- 
Vzs 21 miliona doleriu. Iš

s iabda-

organi- 
1

atsiran-ĮAO
surinktu

nigo į-ubus, arba užsideda- tai “missionary work,” irgi 
vo policininko uniformą,'papurtė galvą ir išėjo. Lš- 
kad tik aukų rinkimas ge-’eidama pasakė: “Tikiu ki
liau sektųsi. Aukų rinkėjai* tais metais tamsta nebusi 
žino visokiausių "triksų,”įtoks piktas.”

paklabenti žmogaus- Gal ir nebusiu. Tai au- 
kad jo kišenė atsida-'kų rinkėjai aš kasmet, pats 

'nežinodamas kodėl, duoda-

Kaip 
dusią 
lytų.

Vienas aukų rinkėjas pa-’vau po dolerinę, 
šakojo, kad jis sugalvojo ,nuo jos atsikratyti 
pasiųsti 2.000 dolerių, po
vieną doleri, Įvairiems as
menims su pasiulymu tą do
leri "su savo maloningu 
priedu” pasiųsti nacionali
nei vėžio ligoninei t kokios 
is viso nėra L Nurodytu ad
resu tas aukų rinkėjas gavo

su skiltele česnako. Išviras 
ir išėmus prieskonius, nu- 
sunkit, bulves sutrinkit, pri
dėkit pieno, sviesto ir ge
rai išplakit. Įmuškit du 
kiaušinio trynius, smulkiai 
sukapotų petrelių ir gerai 
išmaišykit. Leiskit atvėsti.! 
Tuo tarpu išplakit du kiau
šinio baltymus, kol putos 
pasidarys kietos, atsargiai 
sudekit juos i bulvių košę 
ir tada iš bulvių padarykit 
paplotėlius. Uždekit ant 
riebalais išteptos blėtos ir 
kepkit 350 laipsnių pečiuje, 
kol gražiai paras.

pa5 ko ir paglostė jos savimei-

kad tik

J. Str.

Mano Patarimas 
Mrs. J. 0.

Bulvių Kriaušės
Labai lengva padaryti ir 

ant stalo gražiai atrodo bul
vių kriaušės. Paruoškit trin
tų bulvių tris puodelius 
(pieno ir sviesto Įdėkit 
tiek, kiek dedat darant bul
vių košę). Padalykit i še
šias lygias dalis ir iš kiek-

neveistų jų lankytis 
mane,—karštai sušuko
Iena. Kas gi aš pati esu: Lordas Vilbraham buvo 
Argi turtas, kuri as gavau. ne mažiau mandagus ir jau
ne iš prekybos gautas / naį šeimininkei nesigailėjo 
Tiems, kuriuos aš palikau, komplimentų. Kalbėjo apie 
priklauso mano brangiausi balius, naujas operas ir pan. 
jausmai. Aš neieškau lor- Ladv Kilburn paklausė 
du ir turtuolių draugystės ir Helenos, kodėl ši nepersi- 
nesistengiu įgyti jų palan- kelia Į miestą, paliko jai pa- 
kumo. Jeigu jie norės su kvietimą Į koncertą ir galų 
manimi susiartinti, as juos gaie atsisveikino, taip pat 
priimsiu su pagarba, bet šiltai ir draugiškai, kaip 
reikalausiu, kad jie atitin- pj,ma
karnai elgtųsi su mano kū
dikystės draugais, su ku
riais jiems pasitaikys pas . . , .J .... j J 1 tu apie tai manai.mane susitikti. K, i » » j vi—Manau, kad Lady Kil- 

—Gražus tamstos žo-bum turi kokį nors tikslą,
džiai. tik bijau, kad jie tu- kad pasirvžo atvykti pas ta
rės pasilikti teorija, kuri ne- ve jr būti tokia' draugiška,
siduos pritaikyti praktikoj._ atsakė Jurgis.
Bijau, kad tamstos naujos —Tas, ką sakai, suteikia 

reikalavimai

He- !§•

—Na ką?—paklau.-ė He
lena, kai liko dviese,—Ką

$21.430.000 aukų 
rinkimui buvo išleista 14,- 
529,000 dolerių (arba 68 
nuošimčių), paskui 2,401.- 
000 dolerių išėjo adminis
tracijos išlaidoms ir 3.337,
000 dolerių labdaros aptai’- 
navimui, o likusius 713.000 
dolerių organizacija padėjo 
i “atsargą,” kad užėjus bio- L‘” 
gitms laikams jie vargelio 
nejaustų.

New Yorko seimelio ko
misijoj liudijo ir vienas

65*.1.000 doleriu. Paskui iis

Perskaičius jūsų straips- vienos dalies su šaukštu ir 
“Keleivyje.” kuriame 

prašai patarimo,
rankom padarykit kriaušę, 

litui d ji C I i/vc, t mVMS. V,

Helena, butumir mano nuomone jums dus apioarsiyKii papriKa. ou- 
Kiti aukų rinkėjai pasi- vertinga. dėkit tas bulvines kriaušes

pasakojo, kaip jie iš aukųj
rinkimo pasidaro sau dau-

milionų dolerių labdaros pi
nigų patenka i žulikų kiše-1 profesionalas aukų 
nes, o po visą kraštą labda- jas. Jis sakėsi, kad pagal 
ringi sukčiai perkrauna iš reikalą jis užsivilkdavo ku-

VAIKAS VARLĖ GERIAUSIAS PLAUKIKAS

rinkė-

Eric Si\. per.kiti metu vyrukas iš Walthamstow, 
joj, yra geras plaukikas ir dar geresnis naras. Užsidėjęs 
“varliavyriu” aparatą vaikas nardo vandenyje, kaip ge
riausiai patyrę narai. Tėvas .sako. kad jis vaiką veš i 
rytinę Afriką, kur jis turės daugiau progos juroje nar 
dyli. Kampe matom vaiko fotografija be nardymo apa
rato.

giau negu riebų pragyveni
mą. Viena Kauth šeima, 
greit bus milionieriai vien 

iš aukų rinkimo biznio. 
Tie pavyzdžiai rodo, kad

ir legališki labdaros orga
nizatoriai kartais pasiima 
sau liūto dali, o labdarai 
skiria nuotrupas. O ką be
kalbėti apie tuos raketie- 
rius, kurie visus surinktus 
pinigus Įsideda i savo kiše
nę. o labdarai nieko nepa 
lieka?

Jei labdaringos organiza
cijos renka pinigus, jos turi 
samdyti pinigų rinkėjus. 
Rinkėjai už dyką negi 
dirbs—jiems reikia atlygin
ti. Bet kiek? Nagi, pagal 
susitarimą. New Y’orke kai 
kurie Įgudę rinkėjai išside
ri i savo kišenę 47visų 
aukų, arba liūto dali. Kas 
liko, tas tenka kitiems 
"labdariams,” o kas nuo tų 

i liko, tas eina labdarai. Bet 
'kartais lieka tik trupiniai, 
arba iš viso nieko nelieka.

Pasiskaičius apie aukų 
linkimų bizni ir apie “lab
darius,” kurie save aprūpi
na pirmon galvon, lenda 
galvon mintis, kad kas nors 
,su tokia labdarybe yra ne
tvarkoje. Aną dieną atši

ldavę ofiso duris ir Įėjo po- 
• n lutė, kuri pakišo man po 
inosim aukų lapą ir sakė: 
Prašom Įrašyti savo auką ir 
adresą su vardu. Aš jai 
pasiūliau 10 centų. Ji ma
ne iškoliojo, kad tai esanti 
auka neverta jos darbo—ji 
ima mažiausiai kvoterį, o 
geriausiai tai esą duoti 
dolerį ar net penkis. Aš 
papurčiau galvą, o ji, kuri 
renka aukas kasmet kokiam

Aš tamstos vietoje nieko 
nelaukus visa išpasakočiau 
dukteriai ir sunui. Tik prieš 
tai reiktų su sunum gerai 
išsikalbėti. Juk kiekvienas 
žmogus atsimena savo vai
kystę ir kūdikystę, todėl 
reiktų jo išklausinėti, kur 
ir kaip jis mažiukas būda
mas augo. Jeigu pasitvir
tins. kad jis
sunu

kad jis tikrai tamstos 
, tai pagalvokit, koks 

bus jam džiaugsmas, kad 
po visų vargų jis atrado sa
vo motiną. Jūsų duktė taip 
pat džiaugtųsi turėdama 
brolį, o tamsta jaustumeis 
laimingiausia motina. Aš 
nematau jokios jūsų kaltės, 
kad taip atsitiko Juk tam
sta savo sunaus nepametei 
kur be priežiūros, bet pali
kai savo motinai, kuri anū
ką gal daugiau mylėjo kaip 
savo vaiką. Aš iš širdies 
patariu tamstai nieko ne
laukiant pasikalbėti su sa
vo vaikais ir manau, kad 
jus jiems tik džiaugsmo su
darysimo draugų jie visad 
susiras ir galės su laiku ap
sivesti.

Jeigu jus viską nutylėsit 
ir jie apsives, kas gali pa
sakyti, ar jie bus laimingi? 
Gal jie nesugyvens ir norės 
skirtis. Tuomet tamsta pa
ti užsiginusi Į juos žiūrėda
ma ir prikaišiosi sau, kad 
nieko nesakei ir leidai 
jiems vestis. Jei tamsta da
bar viską pasakysi ir su 
stabdysi jų vestuves, tai už 
tai tamstos niekas nekal 
tins, gi jei tylėsi ir leisi 
jiems apsivesti, tai visa at 
sakomyfcė kris ant jūsų pe 
čių. Negaiškit ir viską pa
sakykit. Matysit, kaip nu
kris našta, kuri visą gyve-

ant riebalais išteptos blėtos 
ir kepkit 375 lapisnių karš
tyje, kol jos pasidaiys karš
tos ir paviršius paras. To
kias kriaušes galima iš ank
sto paruošti ir kišti pečiun 
prieš duodant stalant. 

Bulvių Pyragaičiai
Reikia paimti:

2 puodelius miltu 
2 šaukštelius kepimo miltelių

(baking povder)
2 puodelius trintų bulvių 
2 šaukštus sviesto 
šaukšteli druskos 
Saldaus pieno.

Išsijokit kartu miltus, 
druską ir kepimo miltelius. 
Šakute įmaišykit sviestą ir 
pridėkit du puodelius su
trintų bulvių. Gerai viską 
išmaišykit, pridėjus pieno, 
kad butų galima padaryti 
minkštą tešlą. Išvoliokit 
miltuose ir suplokit, kad 
tešla butų 2 colių storame. 
Supiaustykit tešlą i mažus 
apskritus arba keturkam
pius gabalėlius ir kepkit 
karštame pečiuje, kol ap- 
rus. Vieną kartą apverskit, 
kad butų rudos iš abiejų 
pusių.

Užsakė “Keleivį” Dovanų

Mrs. Anna Gustaitis iš 
Georgetovvn, Ilk, švenčių 
proga atnaujino “Keleivio” 
prenumeratą ir užsakė po 
kalendorių savo draugėm: 
Jadvygai Nargelėnas ir 
Viktorija Kazokaitis, taip 
pat iš Georgetown, III.

Palcalbinkim draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke 

Kaina met&rlis $4*

pasakyk,
ūžiamasis, kodėl man sakai paprasta mokytoja, ji pas 
“tamsta ? Tada, kai bu- tave neatvyktų, nors tavo 
vom mano tėvo mokykloj, nuopelnai butu dešimterio- 
vadindavome viens kitą paj didesni. Tu srerai žinai, 
vardais. Paskui, kai vargau kad tada nei lordai, nei kil- 
sunkiai uždarbiaudama, mingosios ponios tavęs vi- 
taipgi mane vardu vadinai. Paj nepaisytų ir net nežino- 

akai tu. kad esi šiam pasauly, 
tave reikia B‘et kadangi dabar esi labai

Kodėl man dabar 
“tamsta”? Gal 
vadinti ponu Morris?

—O ne, vadink
Jurgiu! Prašau tosušu-nOrs tikslą su tavim susiar- 
ko parausdamas. tinti, nes tai nėra moteris,

—Gerai, bet su sąlyga, kuri lankytųsi pas asmenis, 
kad vadinsi mane kaip se- nelygius jai kilme ir Įtaka 
niau—Helena. Taigi, Jur- “aukštuomenėj.”
gi, bukim draugai, kaip se- —žinai. Jurgi, esi labai 
niau. Neturiu tėvų, seserų, atviras.—tarė Helena,—bet 
brolių ir nemanau tekėt už kaip tau rodosi, ko ji nori? 
vyro. Jurgi, buk mano bro- (Bus daugiau)
lis, o tavo šeima tebūna ma---------------------------- --- -
no šeima. Girdėjau, kad Laikas užsisakyti “Kelei- 
netrukus žadi vesti ir labai vio” kalendorių 1954 me- 
džiaugiuosi, kad mane ap- tams. Daug informacijų ir 
lankei, nes parengiau tavo skaitymų. Kaina 50 centu.

turtinga, tai matyt, kad to- 
mane jj ponia Kilburn turi koki

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

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

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

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

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA. Dr. P. Jo
niko pirmasis ir vienintelis šiuo klausimu 
veikalas ..................................................... 3.00

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, M*m.
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Iš Plataus Pasaulio
ERETIKAS TARP ERETIKŲ

Jugoslavijos komunistų tarpe atsirado eretikas, ku
ris siūlo to krašto bolševikams grįžti i demokratijų, ma
žiau plepėti apie “revoliuciją” ir būti žmoniškesniems. 
Tas eretikas yra parlamento pirmininkas ir bolševizmo 
teoretikas Džilas. Sausio 16 d. susirinko Jugoslavijos 
kompartijos centro komitetas “Džilo klausimą” svars 
tyti.

KARO STOVIS EGIPTE
Egipto diktatoiius generolas Naguib uždarė “Maho

metonų Brolijos” organizaciją (fanatikų mahometonų 
nacionalistų organizacija su radikališka pasaulietiška 
programa) ir visame krašte paskelbė karo stovi. “Bro
lijos” vadai suimti ir padėti į kalėjimus. Kartu Egipto 
vyriausybė atnaujino derybas su Anglija dėl Suezo ka
nalo likimo.

DU BIČIULIAI

Aitdrew Harrison, 4 metą, ir 
mažiukė beždžionė susidrau
gavo laike vienos paskaitos 
Londono zoologijos sode ir 
abu, atrodo, lygiai nedrąsus, 
kada fotografai bando juos 
nufotografuoti.

Lietuviai Užsieniuose
NAUJOJI ZELANDIJA

• dabar turėsime iš ko prisi- 
! pirkti trūkstamo maisto, 
i Taip pat labai esame dė- 
I kingi mums nepažįstamai

Ieškau Kotnpamjuno
Paieškau apysenio vyro, rimto ir 

teisingo žmogaus. kurs turi savo 
pragyvenimą ir norėtų gyventi fer
moje. Graži vieta, visai arti mies
telio (1 blokas). Suinteresuoti ra

įi& šalies žiūrint stačiai Bilžienei, kuri mus jau
Jų asmeninių reikaliukų. O'ne kartą sušelpė, nepamirš-)
Į jie daug žalos daro 1)end-.(jama ta padaryti ir prieš
•rara darbui. Taip buvo -----------------------------------

VA • •• • v fpeinai Tikėrime kad šie-1 J | BIBLIJOS TYRINĖTOJŲKada pirmoji lietuvio ko--1™*: nors Mums> n?oUt besigydan. GARSINIMAS (8)
Įsijungs tiems, jų visų parama ypač!

Į brangi. '
J. M. Karpavičiai.

Vasiliūnas ir Raudonis ir’Naujosios Zelandijos lietu

Iš Aucnlando Lietuvių 
Veiklos

ivaua i ji . . .
ja atsistojo Naujosios Ze- ^au ne ' 1,sl> nors
llandijos žemėj, nežinau? * 18 ^usil,iaj> lf įsijungs 
'žinau tik, kad jau senokai ( aini- ^eP(ll4 Jai ją 
‘čia apsigyveno jurininkai. Sausio 3-4 d. ivvko visos

sukurė šeimas. Raudonis irlVįų atstovų suvažiavimas 
šiandien veikliai dalyvauja bendriems reikalams aptar- 
lieuyių gyvenime. Šiuo me-jti ir krašto valdybai išrink
tu jis net visus Aucklando^i, nes jos buvęs pirminin- 
lietuvius atstovauja Baltų kas Butkus iš pareigų atsi- 
Klube; tikimės ir Vasiliuną‘sakė. Atsisakė ir Butkienė,

21-a Augustdorf bz Det- 
mold, D. P. Lager, BĮ. 
57-9, Germany.

šykit:
Joe Stock,

P. O. Bo.\ 62, 
Irons, Mich.

PASAULIO PABAIGA

(3-0

(Tęsinys)
Psalmė 78:6» skelbia, kad Vieš

pats sutvėrė žemę amžių amžiams. 
Patsai Jėzus, sakydamas pamokslą 
ant Kalno, aiškiai pasakė, kad nuo
lankieji paveldės žemę. Jei tat am
žiaus pabaigoje žemė butų literiniai 
sunaikinta, tai butų visai menkas 
paveldėjimas (gal tik pelenų krū
va)? Pažiūrėję į kelis Šventajame
Rašte patiektus pavyzdžius, mes 

sek-1 matome, kad aiškus Sutvertojo tiks- 
... . .. .. . las yra amžinai palaikyti šia plana-vojos medžiai yra ypatingai di- ta įį-mę.

. deli. Ten vra vienas medis, ku- Jei butų sunaikinta, tai Die-
susigrąžinti lietuvių bend-.kuri buvo ir “Naujosios Ze-Jrio aukštis 364 pėdos, o storis vo p***™*”“* atpirkti ir 
niomenėn.

Kalifornijoj augantieji

. * J • v* T A įZ, t. VA C. Uk.' ,
landiios Lietuvio” laikraš-147 pėdos. Jie auga net kelis dėlto, kad jis yra nutaręs sugrąžinti • 1.-,. t i - . - li..i . prarastąjį rojų ir prikelti iš numi-Po {Kiškuti n 1O JO karo pirštelio redaktore. A.S Uostančius metu. rusiu Žmnnii* ir anevvendinti ė»

mieji lietuviai atvyko 1949’jame negalėjau būti, bet gal
metais. Įgalėsiu pranešti, ką jis nu-

ti žmoniją, butų visai bergždžias.

ARABŲ FEDERACIJOS NEBUS
Arabų valstybių federacija, apie kurią dažnai kalba

ma arabų kraštuose, buvo aptaria ką tik įvykusiame Ara
bų Lygos posėdyje, bet niekas iš tų kalbų neišėjo. Ira
kas siūlė sudaryti bendras karo, užsienių ir kitas minis
terijas visiems arabų kraštams, bet pasiūlymas buvo pa 
liktas “studijuoti,” kas reiškia jis atidėtas ateičiai.

Viso labo Naujojoj Ze-‘tare. 
landi jo j lietuvių yra apie 
220. Kad ir mažas skai
čius, bet, deja, krašto val
dyba nepasirūpino jų tiks-!

Beveik visi

Dubysos Žemaitis.

VOKIETIJA

Mirė Jonas Poškus

JUOKAI
PRANCŪZAI PAGERBĖ HERRIOTĄ

Prancūzijos parlamentas pasitraukiančiam savo pii 
mininkui ir ilgamečiam radikalų partijos vadui Eduardui 
Herriot’ui nutarė suteikti parlamento garbės pirmininko 
titulą. E. Herriot pasitraukė iš pirmininkavimo parla
mentui dėl senatvės. Jis jau yra 82 metų amžiaus. Par
lamento pirmininku išrinktas socialistų partijos atstova.- 
Le Troquer.

Amerikieti Paryžiuje 
Sveikina

Visi

rusių žmoniją ir apgyvendinti ją 
žemiškame rojuje. Kuomet musų 
pirmieji gimdytojai buvo sutverti, 

apie jiems buvo duotas pavyzdingas so- 
200,000 lapu, O didelis ąžuolas das “Edene į rytas,” kad tenais gy

ventų. Jiems buvo įsakyta veistis 
ir daugintis ir pripildyti žemę ir 
pavergti ją sau. Tai aiškiai parodo, 
kad Sutvertojo tiklas buvo pratęsti 
Edeno sienas sulig šeimynų pasi
dauginimu, ir italų gale padaryti 
visą žemę garbingu rojumi, pripil- 

«. - 1 įdytu tobulais ir laimingais žmonė-IVles pranešame *KaitytO-jm;s> visai nieko nežinančiais apie
jams, kada jų prenumerata nu(xiėm* skausmą, gėlimą ir mirtį; i . . . 1 ,nei aPie “Ojs tukstancius visokiąbaigiasi, bet mums daug nelaimių, kokios dabar vargina pa- , -i • • • 1 1. . ‘.vargusią ir mirštančią padermę,laiko ir išlaidų butų šutau- Faktas, kad musų pirmieji gini-_ • • • a* •• 1 •_ _ ■ e_ — - —- - !•

Stambus beržas turi

net 700,000 lapų.

NELAUK PARAGINIMO

liu surašymu.
yra susispietę į didesnius j 1953 metų gruodžio 15 d 

j Augustdorf o ligoninėj mirėmiestus: Auckland, Well-'

ligą laiką gyvenęs Paryžiaus 
viešbutyje amerikietis laikraš
tininkas tarp Kalėdų ir Naujų- 
ju .Metų turėjo ypač daug lan
kytojų, sveikintojų. Jį aplan
kė visi, kurie tarė tuo ar kituo 
jam patarnavę: stogo valyto
jas, gėlių pardavėja, pasiunti-

KANADOS GYVENTOJAI
Kanados statistikos biuras skelbia, kad Kanados 

.gyventojų skaičius šių metų pradžioje jau perviršijo re:įjo Sveikino.’’štri
15,000,000, arba yra 112,000 didesnis negu prieš tris mė-......................... .... * -
nesiūs, kada buvo skelbtas paskutinis apskaičiavimas.
Kanados gy ventojai auga ir dėl imigracijos ir dėl aukšto 
gimimų skaičiaus tarpe kanadiečių.

ington, Dunedin ir Chri&t-, jonas Poškus, Lietuvos ka- 
church, bet vienas kitas yra Huomenės savanoris kurė- 
išsimėtę ir mažesniuose jr paiaįdotas vietos ka 
miesteliuose. pinėse. Jis buvo gimęs 1895

Didžiausia kolonija yra metais Kupiškio miestely; nr»t’*7i 
Aucklande. Viso 63 asme-)sjrgO astma. '
nys (41 suaugęs ir 22 vai-! Butų gražu, kad velionies) 
kai iki 18 metų). Tuoj at-((iraugai ir pažįstami pasini-1 
vykę jie organizavo drau-)nįntų pastatyti nors kuklu 
giją, kuri šiandien persi-jįaminklėlį.
tvarkė į Lietuvių Bendiuo- Savanoris kūrėjas 
menės apylinkę, šiuo me-

pyta, jei mielieji skaityto-:?***“ Prižengė prieš dieviškąjį 
. . « « . 5 {statymą ir užsitraukė ant savęsjai nelauktų pranešimo,'mirties bausmę ir ištrėmimą iš Kde-

j laiL.< mdrih TiU00’ »»«re‘šk)a, kad Dievo nutarimui
sau jau minas nioneu. padaryti šitą žemę visą pasaulį api-S '1dėl prašome

nys, laiškanešys ir tt. Visų______ _ ___  _ ____
tikslas—gauti švenčių dovanų. bu apylinkės valdyboj yra: 

Jam atrodė, kad visi, kam,£ Liutikas (pirmininkas», 
A. Mitkevičienė ,(sekreto-

KUBOS CUKRUS
Kubos didžiausias turtas yra cukrus, kurio daugiau

siai išgabenama į Jungtines Amerikos Valstybes. Ko ne- 
išperka Amerika Kuba stengiasi parduoti įvairiems ki
tiems kraštams. Paskutiniu laiku Kuba nutarė su Jugo
slavija ir Italija iškeisti nemažai cukraus į įvairias tų 
dviejų kraštų prekes. Nuo cukraus pardavimo priklauso 
Kubos gerbūvis.

AZIJOS VALSTYBIŲ KONFERENCIJA
Balandžio gale ar gegužės pradžioje Ceilone, Ko

lombo mieste, šaukiama Azijos valstybių konferencija. 
Joje sutiko dalyvauti ir Pakistanas, kuris iki šioliai abe
jojo ar siųsti į konferenciją savo atstovus. Pakistanas 
mano dėtis į karo sąjungą su Turkija ir Iraku, o Kolom
bo konferencija gali tą sumanymą pasmerkti. Todėl 
Pakistanas ir abejojo.

dar skambutis. Atidaręs duris 
laikraštininkas sutiko frakuo
tą (taileoat) vyrą. kuris į laik
raštininką prabi lo:

—Labas rytas, pone. Sveiki
nu Naujųjų Metų proga. Ma
žos dovanėlės, jei tamsta busi 
malonui

—Atsiprašau, bet aš negaliu 
prisiminti, kad bučiau tamstą 
kada matęs.—paklausė laikraš
tininkas.

—Taip. Ponas manęs nieka
dos nesi matęs, bet aš tamstai 
tarnauju ir rūpinuos tamstos 
saugumu jau senai. Aš tepu 
alyva keltuvą (elevatori).

prenumerata'man^'u rojumi, pripildytu tobula 
, . , . . į paderme, nepavyko; nes jLs jau pa

-laukdami įspėji- tiekė atpirkimą per Kristų, ir su- 
- j teikė progą sugrįžti i gyvenimą., nw. |"Nes kaip Adome visi miršta.” sako

Visuomet prašome žymė- P°y>Įas, “taip Kristuje visi bus at- 
. . y. ‘gaivinti. (1 Kor. 15:22.) “Bettl adrese ZOniĮ., jei gyvenste kiekvienas savo eilia,** toliau aiški- 

didesniame mieste. Nepa-į 7^Knr1staSiStku-’
kanka, pavyzdžiui, rašyti atėJ'm* <j° tiabuvi-
Chicago, III., bet reik pri-J («Us daugiau)
dėti ir pašto zonos numerį.) Mylintieji tiesą, literatūros gau- 

Kai keičiate adresų, pra-!site ve,tui’ »«*ipkitės: 
šome būtinai aiškiai para-jLITHLANIA?* students

Nuoširdžiai dėkojame pp. *r sen?jį »r a<K
resa.
“Keleivio”

J. Karpavičius.

Padėka

Ar Žinote
Ką iki šiol davė republikonų administracija 

Amerikos žmonėms?
Kokios rūšies visuomenininkas yra Dr. Pijus 

Grigaitis?
Kas butų darytina su “kolchozais” išlaisvintoj 

Lietuvoj?
Ar daug paskiausių ateivių mano giižti į Lietu

vą išvijus iš ten okupantus?
Kokius sau stato uždavinius Anglijos Darbo 

Partija dabartiniu momentu?
Iš kur ir kaip atsirado “lietuviškas auksas,” kuri 

vadiname gintaru?
Kas buvo dabar jau mirę Stasys Garbačauskas 

ir Mykolas Žvingilas?
Ką veikia kongresmono Kersteno vadovaujama 

komisija Pabaltijo okupacijai ištirti?
šituos ir daugybę kitų klausimų labai rūpestin
gai gvildena tik ką išėjęs iš spaudos žurnalo 
“Darbas” paskiausias numeris. Kaina 25 centai 
kopija, metinė prenumerata $1. Jau septyni me
tai kaip tą žurnalą leidžia Lietuvių Darbininkų 
Draugija. “Darbas” yra didelio formato, 32 
puslapių, įrištas į gražius viršelius. Užsakymus 
su pinigais siųskite:
“Darbo,” 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

sakvti.l proga——J ’----

Herbstams ir p. mokytojai 
L. Herbstaitei už piniginę 
dovaną Kalėdų Švenčiui 

Džiaugiamės, kad

Administracija.

ASSOCIATION 
3444 S. Uituaniea Avenue 

Cbirago 8. III.

RAMUNĖS

111
4 /
.11
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I l •
.✓»rė) ir G. Procuta (iždinin

kas). Revizijos komisija:
Mitkevičius, Cibulskis ir 
Palubinskas.

Negalima butų
kad visa musų kolonija su-j >r»7r7 ~»7i« 77
pranta bendros veiklos) / Ai ESKOJIjIAI 
reikšmę. Yra ir “laukinių”
žmonių, bet daugumas re
mia visuomenines pastan
gas.

musų 
kitas

Dievas Buvo Rusas
Ter politinę pamoką politru- 

kas kalba apie išradimus ir at
radimus.

—Rusai išrado pirmutinį lėk
tuvą. rusai atrado Ameriką ir 
tt. ir tt.

Vienas klausytojų paklausė:
—O kas pirmas žemę išrado?
Politrukas, kiek pagalvojęs,

sako:
—Tai buvo rusas. Jo pavar

dė Jakovas.
Kitas klausytojas klausia: __
—Tai kodėl rusai leido ki- ^ya?^T^S1US 

tiems gyventi jų atrastoj žemėj 
ir dabar reikia su jais kariau
ti?

Politrukas sumišo rr sako:
—Aš dabar to neaiškinsiu, 

nes komunistų partija rengiasi 
išleisti knygą, kurioj bus ir tas 
klausimas išaiškintas.

žmogus iš po Tilto.

Kodėl Stalinui Žuvis 
Nekibo?

Kai anuomet Churchillis bu
vo nuvykęs į Maskvą, tai po 
pasitarimų jis su Stalinu išva
žiavo meškerioti. Churchillis 
vos spėjo meškerę įmesti ir 
tuoj ištraukė žuvį. Per trum 
pa laiką jis sugavo net 8 dide
les žuvis, o Stalino meškerės 
nė viena žuvis nė netystelėjo.

Stalinas nepatenkintas pa 
klausė Churchillį:

—Nesuprantu, kodėl jos ne- 
kimba?

—Kodėl tamsta nepaslepi sa

Gražiai minime 
tautines šventes ir 
reikšmingas dienas, 
praleidžiame Vasario 16 d., 
birželio tragiškųjų Įvykių, 
motinos dienos ir tt. nepa
minėję. Įžymesniųjų šven
čių minėjime visuomet da
lyvauja latviai ir estai.

Turime šeštadieninę mo
kyklą, kurios nelanko tik 
vienos šeimos vaikai. Joje 
dirba G. Procuta ir E. Liu-. 
tikienė (anksčiau Palubins-j 
kas). |

Turime biblioteką, kurio
je yra 68 knygos, suskolin- 
tos 5 asmenų.
turime ir 8 dienraščius bei 

(jų tarpe ir
“Keleivį”) ir 3 žurnalus} 
(jų tarpe ir “Darbą”). Bib- 
ioteka naudojasi visos 

Naujosios Zelandijos lietu
viai.

Musų moterys, kad ir ne
turi atskiros organizacijos, 
bet jos atskirai renkasi pa
sitarimams joms opiai 
klausimais. Nepaminta jos 
ir šalpos reikalo. Jų rū
pesčiu į Europą pasiųsta 5 
maisto bei drabužių siunti
niai ir pinigu.

Taigi negalima butų pa
sakyti, kad musų mažas bū
relis sėdėtų rankas sudėjęs, 
bet, jei visi turėtų mažiau 
fanaberijos” ir daugiau 

tikro lietuviško nuoširdu
mo, tai, žinoma, musų vi
suomeninis darbas butų kul
kas našesnis.

Čia pasakysiu, kad tokių 
ožių, kurie tik spardytis te-

Ne-

NEMOKAMA1
Pamėginkite visi tie kurie kenčia

te šiuos skausmus: REVMAT1ŠKUS, 
RANKU IR KOJŲ GĖLIMĄ BEI 
TIRPIMĄ, NEURALGIJĄ. NUO-

Jcnas ir Ona Ūseliai paieško savo:\AB^t DIEGLIUS. Jeigu jus bran- 
— - - — ginate savo sveikatą, tai tuojau at

siųskite savo vardą, pavardę ir ad
resą drauge su šiuo skelbimu, ir ne
mokamai gausite naujai pagerintos 
Deksnio Galingos Mosties. Pavar-' 
toję ją, po savaitės laiko, jeigu nesi- 
<ausite sveikesni, grąžinkite mums 

• likusią. Bet mes žinome: tūkstan
čiams padėjo, padės ir jums. Užtik
riname pasekmes! (7-1)

DEKENS PRODLCTS 
P. O. Bos 666 

Xewark 1, N. J.

• pusbrolio Alfonso Zujo (Bėrio), ku
ris lt>48 metais išvažiavo iš Vokieti
jos i Angliją ir gyvena Škotijoje. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu: (1)

J. Ūselis,
368 W. Jth St.,

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

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

Mrs. A. Basanavičienė,
1224 M t. Vernon St., 
Philadelphia 23, Pa.

(5>
Paieškau Mr. Yonixo (ar Jonikio). 

Vardo nežinau. Atsiliepkit adresu:'
Mrs. Anna Arlauski. |

230 W. 6th St..
Spring Vallev, III.

(4)

Aš. Boleslavai Astasevičius, kita.p 
Ben Stark. paieškau savo pusseserių 
Sofijos ir Birutės Banes, kurios ilgą 

Rp knv<niDa’k? gyveno Chicagoj ir buvo nur-
__  J.® tįsės. Atsiliepkit adresu: (5>

Bol. Astasevičius arba 
Ben Stark,

521—llth Avė. N.,
Seattle 2, tVash.

Greita Pagalba
Ar jūsų kojos dega. niežti, skau

da? Vartok ZAI.B ir vėl šypsokis. 
Tain pat gelbsti suminkštinti saus- 
pusles (kornus) ir nuospaudas. Sep
tynios aktingos vaistų dalys suteikia 
greitą pagailą. Prisiusk $1 (G.O.D. 
nesiunčiam). Pasiuntimu apmokam. 
Bridgeport Drng Co., Dept. 6, 461 
Gregory St., Bridgeport. Conn.

vo
-nvuei nepaslepi . -i-a
komunUt, pMtijos ženklo? "on. yra ir kitose kolomjo-

Juk žuvis bijo išsižioti jį maty
dama, — šypsodamasis atsakė 
Churchillis.

se. Blogiausia dar tas, kad 
kivirčai kyla ne dėl svarbių 
priežasčių, bet dėl smulkių,

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

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
batą. Prisiųskit mums $2.50, o mes 
atsiųsime visą svarą Ramunių. | 
Kanada $2.75.

ALEXANDER’S CO.
414 Broa 

Saoth Boston
lway
27, Mass.Tikintieji teisinasi

Daug tikėjimų, tai katro klausyti.
Kuomet Biblija buvo paslėpta, tai 
taip buvo. Bet dabar Biblija atida- Tįo” k&lendoriu 1954 mc- 
rvta? Kuris bėga nuo Dievo žodžio,’ __ . t ...
tas pats >ave žemina. S. P. ž. 24:8. tams. Daug informacijų ir 

Alik Armin (2-4)
3444 Mass. St., Gary, Ind.

Laikas užsisakyti “Kdei-

skaitymų. Kaina 50 centu.

A. L A L I O

ŽODYNAS
Lietuvižkai-Angliika* ir An^liikai-Lieturiskaa

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. Bro«fway, Boston 27, Mass.

Ieškau Pusininko
Paieškau pusininko (dalininko) dėl 

atidarymo “snaek bar” prie dideli j 
kelio ir gazolino stoties. Pageidau
jama, kad butu moteris ir turėtų 
kiek pinigu. Daugiau informacijų 
suteiksiu laišku. (3)

J. C. M.
P. O. Box 23, Cooksbtirg, N. Y.

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. Į laišką įdėk $2, 
parašyk aiškiai savo adresą ir 
pasiųsk šiuo adresu: Frank 
Lavinskaa, 4141—46th Street, 
Long Island City 4. N. Y 
Gausi minėtą knygą

SUSIVIENIJIMAS UETUVIU 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS l BENDRĄ LIETUVYBftS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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.

APDRAL'DA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta sa 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

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

DR. M. J. V1NIKAS
307 Waat 30th Street, New YoA 1, N. Y.

J

e



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SU. BOgTOfl

LABAI SVARBUS LDD Į Everesto NiųjaUtojai 
21 KP. SUSIRINKIMAS* Atvyksta į Boston#

AUKOS BALF’ui
PER “KELEIVI”

Nr. 3, Sausio 20, 1954

Lietuvių 
DRAUGUOS

Darbininkų 
21 kuopos

Vasario 3 d. į Bostoną at
vyks Everesto kaino nuga-

metinis susirinkimas įvyks’lėtojai Hillary ir Lowe (abu 
šį sekmadienį, sausio 24 d.,

Musų įstaigoje BALF’o 
vajaus organizatoriai buvo 
palikę aukų lapą. Kol kas

Du Profesoriai ir 
Šen. McCarthy

Du Haivardo Universite
to mokytojai buvo apklausi
nėjami senatoriaus McCar
thy Bostone pereitos savai
tės gale. Abu mokytojai, 
profesorius Wendell

ne visi suprato reikalą ir 
kad dar reikalinga daug pa
stangų kol išpildysime Bos
tonui uždėtą pareigą—su
rinkti $6,000. Rodos, taip 
lengva butų tą padalyti’ 
Jei tik 1,000 bostoniečių 
ka
10

Lietuvių Piliečių Draugijos 
patalpose, 368 W. Broad- 
way, So. Bostone.
3 vai. po pietų.

Darbotvarkėje 
v

pa

iš Naujosios Zelandijos) ir savo auką BALF’ui per mu- 
Dr. Evans (iš Anglijos),,sų įstaigą įteikė šie asme- 
kurie 1953 metų pavasarį nys:
kartu su keliais kitais drau-[ John Passick iš Hoqui- 
gais įkopė į aukšėiausį pa-1 am, VVashingtono valstijoj, 

kuopos!šauly kalną. j$6; V. Bakšys iš Dorcheste-

Pradžia

raldybos ir komisijų pra-J Symphony Hali jie papa-Jrio—$6; Charles Braeisca 
lošimai. pasiruošimas neuž-'sakos apie savo kelionę. Jų iš Dorchesterio—$5; V. Ka

cas savaitė skirtu BAIT’ui ilg' prasidėsiančiam vajui,1 pasiklausyti šį kartą tega-(vonLs ir
10 centų, štai jm; i i'UtųĮnau.i-s valdybos rinkimas ir lės ūk Appalaehian Moun-į Bridgeu*;

H jSiirin.kta. Visi ragino trauk-; eilė l itų reikalų.
Puiry ir Leon J. Kaniin.-tj į šalpos darbiį savo pažjs-į Visi nariai iki vienam 
pasisakė buvę komunistai, iįamus įr aukoti. raginami šiame susirinkime

iš partijos pasi-: Banketo vedėjas iš i igo Į dalyvauti. IVašome nevė-bet abudu
traukę ir abudu atsisakė se-’ia,)0
natoriui nurodyti kitus ko-'vaujamas organizacijas ir 
munistus, kurie kanu su|Dr-statė jų atstovus 
jais buvo kompanijos na
riai. Furry ir Kamin sako. 
kad jie nebenori slėptis už

skaitė bankete atsto- luoti.
Valdyba.

apie
R. Jagminas iš 

ater po $1.
tam Club nariai, kurių yra' Viso gauta $19. Aukoto- 
per 5,000. Manoma, kad jams ačiū. Pinigai perduo- 
kiek vėliau bus progos juos darni BALF’o’ vajaus ko- 
ir kitiems pamatyti ir iš- mitetui Bostone, 
girsti.

atsiranda žiurkių, dvikojų 
ir keturkojų, ir maistas pa
lengva nyksta. Bet ką da
ryti?

Vyriausybė negali savo 
maisto atsargų pardavinėti 
krašte. Mat, tas gali kai
nas numušti. Ji gali tą 
maistą išdalinti prieglau
doms ir dalija; gali gabenti 
į užsienius ir gabena; gali 
maisto produktais remti 
musų sąjungininkus ir juos 
remia iš užsieniams remti 
skiriamų lėšų. Bet krašto 
viduje ji negali maisto par
duoti.

Žemės ūkio produktų kai
nas palaiko valdžios įkurtas 
didžiulis bankas Commodi-|

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariikos Radio 
Programos

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

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

/IR. D. PILKA
nftao Valandos: I Ud t

km TIUI
846 BROADVVAY 

■O. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SOUth Boaton 1SSO

sve-

penktojo konstitucijos pa
taisymo, bet jie nenori būti 
nė “politiniais informato
riais,” o todėl savo buvusių 
vienminčių neišduos.

Šen. McCaithy jiems gra
sino kalėjimu, bet tas nepa
veikė. Dabar tų profesorių 
bylą spręs teismas, jei se
natorius jų atsisakymą per
siųs justicijos departamen- 
tui, ir tada pasirodys, ar jie 
turėjo teisę atsisakyti papa
sakoti senatoriui apie savo 
buvusius vienminčius.

BALF’o BANKETAS
SEKMAD1ENJ PAVYKO

JŲ
čiams.

Rūpestingi rengėjai, ži
nodami. kad žmogus ne 
vien duona yra sotus? paru-

Massachusetts Biudžetas
DLK Vytauto Draugijos

Komiteto Posėdis

Įsidėmėtinos Sukakties
Įdomus Paminėjimas

Gubernatorius pasiūlė ki- Likvidacinio komiteto po- 
įtu metų valstijos biudžetą sėdis Įvyks sausio 20 d.,

i Valentinos ir Stepono pino ir memnę programą. Mjnk vadovaujamų ,^u. 
Ją išpildo bostoniečiamsIk* • * IT> . - jVISKUBarmiene,žinomi ir mieli 
Gustaitienė ir Liepa. Solis
tams akompanavo J. Ka
činskas.

Dainuoti tokioj salėj— 
didelis pasišventimas. Klau
sytojo ausi joje bepasiekia 
tik maža dainininko žavin
gų garsų dalis, bet kai klau
saisi Liepos, tai susižavi ir 
tuo trupiniu, kuris tavo au
si kutena.

Pirmą kaitą iš scenos gir-5 
dėjau deklamuojant Gus- 
taitienę. Nežinau, ar ji vi
suomet taip moka užburti 
Klausytojus, ar tik šį kaitą.
Ji deklamavo šilbajorio 
“Sugrįžimas,” Grigaitytės 
“Sesei Tėvynėje” ir Stelin- 
gio “Mažytė Žemė.” 
jys kuriniai buvo 
meisteriškai pasakyti, 
tur būt. kiekvienas 
klausydamas pamiršo 
Bostono salėj ir paskendo 
tolimos nepasiekiamos tė-j 
riškės vaizdų prisiminimuo-|Ar Teismą* 
se. Taip gaila buvo. kad ji 
tiek trumpai tegalėjo mus 
žavėti.

J. V-gas.

$291,878,417 sumai, t. y.,!7:J0 vai. vakaro, B. Kontri- 
beveik 8 milionais didesni*mo ofice, 598 E. Broadvvay, 
kaip šiais biudžetiniais me-'So. Bostone.
tais, kurie baigiasi birželio

Pereitą sekmadieni BALE 
Bostono skyriaus rengtas 
banketas bus pateisinęs vi
sų viltis: ir rengėjų ir sve
čių. Jame visako buvo— 
nieko perdaug ir nieko per- 
mažai.

Svečių buvo pilna Lietu
vių Klubo salė. Mačiau ne 
tik Bostono “smetonėlę,” ne 
tik čionykščius “senuosius” 
ir “naujuosius”, bet ir Cam- 
bridge atstovus — Andriu
kaiti, Vinciuną ir kitus,
Brocktono Viščini ir tt.

Rengėjai banketui vado
vauti pakvietė gana ener
gingą ir stipi-ų Razvadaus 
ką. liet jam nebuvo kas 
veikti, nes svečiai žinojo, 
kur atėjo, žinojo, kaip pa-J Pirmą kartą ne 
dorioj vietoj elgtis: valgė ir ander išrinktas 
gėrė, ir plojo su saiku. Universiteto stud 

Gražios ir geros šeimi-.bos pirmininku.
rinkės, Tumavičienės vado------------------
vaujamos, pačios ne tik pa-Į r Advokatas ' 
gamino, bet ir suvilko viso
kių gardžių valgių tiksliai 
apskaičiuodamos, kad švy
liai nepersivalgytų, bet kad 
ir alkani nebūtų. Juk jie 
atėjo ne tarn, kad prisikim
štų. bet kad savo centu 
vargšus sušelptų, todėl gir
tinos šeimininkės, kiekvie
ną centą taupiusios. Nepa
miršo juos duoti ir “po vie
ną.” žinoma, apetitui sukel
ti. nes vėliau už “savo pi
nigus ' galėjai bare ir ginta
rinio krupniko paragauti ir 
su iš Cbicagos bene pirmą 
karią čia pasirodžiusia 
“Baltąja Meška” pasigrum- 
ti.

Svečiai visas tas intenci
jas suprato ir savo pareigas, 
atrodo, gerai atliko.

Nebuvo perdaug ir kalbų.
Kalbėjo skyriaus pirminin- 

1 as Matjoška. konsulas 
Shallna (jis perskaitė gu
bernatoriais
irimą. piic mino omo pri--panave savo pasinjymu 
dėtas ir $10 čekis), svečias] Massachusetts įvairios de- 

Brocktono P. \ isčinis legacijos lankė \Vashingto-

Visi
taip
kad.
besi-
sėtlįs

20 metų sukaktis bus pami
nėta sekmadienį, kovo 
(March) 7 d.. 3 vai. popiet,
So. Bostono Lietuvių Pilie
čių Klubo salėje įdomia jo neseną pasigvrimą,
programa—talentų ------
tis, šunim

Šių
nuoširdžiai prašo organiza
cijų tą dieną nerengti pa
rengimų. nes jie kviečia vi
sus iš toli ir arti atvažiuoti 
praleisti dieną So. Bostone 
ir kartu švęsti šių radijo 
programų sukaktį.

Dvidešimts metų yra gan 
ilgas laikas išlaikyti lietu
višką žodį, dainą bei muzi
ką oro bangomis. Ta pro
grama tamstą lanko kas 
sekmadieni, o dabar rengė-

lu30 d.
Švaistant biudžetą demo

kratų mažuma,, aišku, d uos į jos pemykščia val-
pipii-ų ir primins guberna- Hyba patenkintos, todėl pa-
t/NB-Tlll C1OTVTY1 ’l'l • l • 1 * • • • __ _

Ii Sandaros Moterų Veiklos

ty C r e d i t Corporation 
(CCC). Tai korporacijai ( 
yra leista skolinti savo ope-’ 
racijoms vykdyti 6,500,-’ 
000,000 dolerių. Dabar kal
bama, kad CCC turės gauti 
leidimą skolintis daugiau 
pinigų, gal 8 bidonus, o gal 
net ir visą dešimti bidonų 
dolerių, kad galėtų tęsti že
mės ūkio produktų kainų 
palaikymą.

Kasmet kainų palaiky-, 
mas vvriausvbei duoda di-’

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna 

628 East Broad* ay 
So»«t. IVwtnn 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Senjanun Aloore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langanv

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams

Visokie Geležies Daikta-

Staudentu Tarybos

ją prasmę—pnes nnKimus rasL ų Kiimeleričienė, 
reik pakisti balsuotojams j Pranaitienė, iždo 
saldainiuką. jglob. v Petrulis ir M. Kii

Imelevičienė.
Kodėl Juos Nesudrausti? Vasario 7 d., 5 vai. po

„ . . y ; . . ^pietų, Sandaros svetainėje
štai jau ilgiau nei savai-rengia banketą našliu 

tė ir Bostonas yra padeng-(karalienei j Budreckienei, 
tas baltu sniegu. Miestas' karaliui ir jų paly-
skaičiuoja, kad jis tuiės dorėms pagerbti 
$200,000 išlaidų, kol su

Kiek

jai kviečia radijauš kiaušy 
tojus parodyti savo prielan
kumą savo dalyvavimu šia
me parengime. Rep.

Patvirtins 
Suplėšytą Testamentą?

1952 metų graodžio 12 (L 
So. Bostone mirė John L. 

I Petrauskas. Jam mirus jo 
; pusseserė Antonia Grabian

Pirmininkas—Negras Šidlauskas, gyvenanti E.
jBroadway, So. Bostone, ra- 

Aiex-į b> velionies testamentą, su- 
62 dalis. Adv. J. 

dabar tą testa- 
; n tentą pristatė teismui pa-

n ai 
mtu

aruo; u’esvtą i
J. Grigalustarv-

ir

i
virtimi. Ar teismas jį pa- 

i tvirtins, šiandien negalima
Prokuroras Suko Mokesčius;pasakyti. Jis gali išaiškin- 

Jti, kad jį suplėšė pats velio-

sniegu “apsidirbs.” 
dėl sniego tuiės išlaidų 
šiaip piliečiai, niekas neap
skaičiavo.

Žiūrėdamas europiečio 
akimis i čionykštį “susido
rojimą” su sniegu, matai 
daug netvarkos. Tik pora 
pavyzdžių.

Štai važiuoja sniegą va
lomoji mašina ir iš vidurio 
gatvės stumia sniegą į pa
kraščius. Jei tau reik skers
gatvyje pereiti gatvę, tai tu 
ri pagalvoti, kaip tą sniego 
kalną peršokti.

Gatves valo miestas, o 
šalygatviai palikti namų sa
vininkams. Ir štai So. Bos
tono t i rita i gyvenamoj gat
vėj, kurioj pėsti žmonės be 
perstojo eina, kelios dešim
tys savininkų šalygatvius 
nuvalo, o keli tokiais nie-

Vilniečių Susirinkimas

Sausio 10 d. buvo Vil
niaus Krašto Lietuvių Są 
jungos Bostono skyriaus na
rių metinis susirinkimas, 
kuriame išrinkta šiems me

delius nuostolius. Šiais fi
nansiniais metais per pir
muosius keturius mėnesius 
(nuo liepos pirmos 1953 iki 
spalio galo) nuostoliai sie
kė 62,764.169 dolerių. Vien 
už sandėlius valdžia moka 
dabar privatiems asmenims 
po 14,000,000 dolerių per 
mėnesį. Per visą CCC vei
kimo laiką, apie 20 metų, 
CCC davė kraštui 1,100,- 
000,000 dolerių nuostolių. 
Tiek mokesčių mokėtojai 
sumokėjo duoklių, kad mu
sų duona kasdieninė butų 
brangi.

—a'b.

LIETUVOS AIDU RADIC 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 ik

Iškelta teisme 
tono advokatui

byla Bos- 
Pashall už

nis. pakeitęs savo nuomo 
nę.

valstybinių mokesčiu nusu-i Tuo klausimu yra ypač 
kimą. Per t metus jis nu-Įsusidomėję tie, kuriuos tes- 
suko $102.217 mokesčiu-tamentas liečia.
pranešdamas neteisinga a-
vo pajamas. Pavyzdžiui, 
jis nurodė turėjęs 1947 me
tais pajamų $8,120, o iš tik- 
įų.ių turėjo $47.269. ir tt.

Toks pat esąs ir Worces- 
terio distrikto prokurorą.- 
Cenedella. kuri.' apkaltin
tas nuslėpęs 1917-50 metais! 
mokesčių $9,883.

Varžosi dėl LeKtuvnešio

Trys didžiausios laivu 
bendrovės varžosi dėl di- 
žiulio lėktuvnešio statylx>s. 
Viena tų bendrovių yra 
Quincy. Mass., antra Cam- 
den. N. J., ir trečia New- 

visosn iaus laišką-sveiki-port News, Va. Jo.- 
prie kurio buvo pri-i padavė savo pasiulvn

(jis yra ir BALF’o centro 
direktorius), Namaksienė ir 
B. Kalvaitis. Visi kalbėjo 
trumpai, nes visi buvo vie
nos minties, kad reiKia ne 
kalbų. l>et darbo ir aukų:

ne pareigūnus, nuo kurių 
sprendimas pareina, ir Įro
dinėjo esant reikalinga tą 
darbą pavesti Quincy ben
drovei. nes

įkais nesirūpina.

Pagal testamentą didžio
ji velionies turto dalis ten
ka Šidlauskienei. Be to,
užrašvta $1,000 šv. Petro •>
bažnyčiai, tieK pat Putnam 
vienuolynui. $100 Brockto
no vienuolėms. šiek tiek 
gautų tetos ir vienas brolė
nas.

Jei testamentas nebus 
patvirtintas, tai artimiausi 
turto paveldėtojai yra ve
lionies du broliai, kurių vie
nas gyvena Binehamton. N. 
Y., o antras palikęs Lietu
voj.

ALT Skyriaus Posėdis

Kol snie-Įgni
gą sumini, tavo batai pilni 
sniego, o atadrėkio metu— 
vandens. Ir niekas negali tų 
juodnugarių savininkų su
drausti.

Jei visi butų žmonės, tin
kami gyventi visuomenėj, 
tai nereikėtų jokių priver
čiamųjų nuostatų, bet risi 
žmonės nėra tokie, todėl 
netvarka, jei dėl vieno ne
tinkamo visuomenei? nario 

Į turi daugelis nukentėti ir jo 
niekas negali sudrausti.

Ž-is,

SANDAROS 7 
NAUJI

Sausio 15 d. Įvyko Ame
rikos Lietuvių Tarybos? Bos
tono skyriaus posėdis, ku
riame aptarti visi klausi
mai, susiję su Vasario 16 d. 
minėjimu. Minėjimas bus 
vasario 14 d. Thomas Park 

mokyklosMassachusettsjaukštosio® 
valstija ir taip jau kenčia’

skelbta vėliau.kad Bostono lietuviai dar dėl darbu sumažėjime

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Cnhjmbia Road
Ar+J T’nKgm’e Corner

DORCHESTER. MASS.

A. 7. NAMAKS)
UAL SSTATE « INSUBANO

409 W. Bro»dway 
SOUTH BOSTON. MASS
Office Tel. SOboston 8-094*
Bes. 17 ORIOLE STRMT 

Weet Roibary, Mase.
TeL PArkway 7-0402-M.

tams nauja valdyba: pirm. i :00 valandos popiet iš stotie 
Br. J. Budzeika, vicepirm.
S. Leimonienė, ižd. Dr. P.
Galinis, koresp. A. Matjoš
ka ir sekr. P. Averka. Kon
trolės komisijon Įėjo: inž.
J. Gimbutas, V. Kulbokas 
ir Averkienė.

Vilniečių sąjunga nori 
apjungti visus Vilniaus 
krašte gimusius arba ten 
gyvenusius Amerikos lietu
vius ir organizuotai prisi
dėti prie Lietuvos valstybės 
atstatymo su sostine Vilnių 
mi. Vilniečiai nori teisin- 

informuoti Ameriko
visuomenę apie Vilniaus 
krašto tautinius bei kulturi- 
nius santykius ir atremti 
groboniškų kaimynų propa
gandą, nukreiptą prieš Vil
niaus lietuviškumą.

MAISTO PERTEKL1AI

WBET, 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiu< 
adresu:

PALL LAPENAS 
119 Wrentham SL, Dorcheste* 

Tel. CO 5-5564

RADIO PROGRAMA

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

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

Tel. SO 8-2712 arba 81 4-»0I

br. J. C. Seymoui
(LANDŽIUS)

Ueturia Gydytojau Ir Chirnr»a
Vartoja vėliausios konatrukicijo 

X-RAY Aparat«
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 nuo 7-#
S34 BR0ADWAY.

80. BOSTON, MASS.
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TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnb
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakar*

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 rii«n«

447 Broadway
SO. BOSTON. MASS.

KP.
VADOVAI

šiems metams išrinkta 
valdyba šitokios sudėties: 
pirm. A. Chaplikas, vice
pirm. P. Jankus, prot. sekr. 
P. Jančauskas, fin. sekr. J. 
Gedmintas, ižd. J. Arlaus
kas, iždo glob. J. Lekys ir 
P. Strikaitis, koresp. A. An
driulionis.

Nepamirškite: LSS 60
kuopos metinis banketas 
šiemet Įvyks kovo 21 dieną, 

Smulki programa bus pa-iSo. Bostono Lietuvių Pilie- 
jčių Draugijos auditorijoj.

(Atkelta iš 2 pusi.)
Valdžia visas tas gėry 

bes, kaip ir užstatytus uz 
paskolas produktus, laiko 
savo sandėliuose, arba sam 
do sandėlius iš privačių 
žmonių ir juose krauna že
mės ūkio gerybes. Kai pri
trūksta sandėlių, javai ir ki
tos gerybės kraunamos ne
naudojamuose laivuose ir 
kitose vietose.

Javai ir kitos geiybės 
reikalauja nuolatinės prie
žiūros. Kiekvienas ūkinin
kas žino. kad javai gali “su
degti” sandėliuose, sviestas 
ir aliejus sugenda, sėmenys 
suplėksta ir tt. Todėl san
dėliams reikia nuolatinės 
priežiūros, javus reikia vė
dinti. kitus produktus rei
kia laikyti šaldytuvuose.

Kur didelės produktų at
sargos, ten neišvengiamai

Steponas Minkus.

REIKALINGA MOTERIS 
FOTO KOLORISTĖ

Puikus uždarbis. Geriausia 
proga. Profesionalinis patyri 
mas. Kreiptis j Pbotographers

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

Dorchester Street
SOUTH BOSTON, MASS. 

TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuviš
kai. Patarnavimas mandagus, 
kainos nebrangios. Gyvenam* 
čia jau 20 metų.

Portrait Service, 
Boston.

46 Corn Hili.
(5)

Reikalingas Kirpėjas
CRsrhprys)

Porai menesių reikalinga- kirpėjas 
įbarhf’rysi. Dėl «ąlygų kreiptis pas 
Txy> Silkini fbarbernčj). 783 Main 
St., Cambridge, Mas-. (})

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoj* 
S25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis Į:

RRONIS KONTRIM 
598 East Rrnadwav 
South Boston. Mass.

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupirstėms ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo Kosuko. Greit 
oagelbsti.

Reikalaukite Šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekviena numerį $1.00. Pini
gai. čekis ar money orderis iš 
kaino. Adresuokit: (4-4)

Joseph Machinskas 
295 Siher Slreet

South Boston 27,




