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Keturi Didieji Dar Nesusitarė 
Nė Vienu Klausimu

Dėl Vokietijos Suvienijimo Susitarimas Pasirodo Nega
limas; šią Savaitę Bus Kalbama Apie Austrijos Tai- 

Ką; Vakarai Mano, kad Rusija Visai Nenori Su
sitarimo; Molotovas “Kalba į Ratą’’ Be 

Pradžios ir Galo

Keturių didžiųjų ministe- 
rių konferencija Berlyne 
posėdžiauja jau trečia savai
tę, bet dar nė vieno klausi
mo ji nepajėgė išspręsti. 
Svarbiausias konferencijos 
uždavinys buvo surasti 
sprendimą vokiškam klau
simui, liet kaip tik dėl to 
reikalo pasirodė didžiau
sias nuomonių skirtumas, ir 
Vakarų valstybių ministe
riai pradeda įsitikinti, kad 
su Rusija negalima susikal
bėti, nes rusai nenori susi-j

Trurruznos Smerkia 
Taksų Mažinimus

Buvęs prezidentas Tru- 
, manas pereitą savaitę kal

bėjo New Yorke, Ameri- 
cans for Democratic Action 
subuvime. Jis griežtai smer
kė republikonų siūlomus 
taksų pakeitimus, kaipo da
romus turtingųjų gyventojų: 
naudai. Iš visų prezidento 
D. D. Eisenhowerio siūlymų 
sumažinti taksus tiktai su-

KETURI DIDIEJI DAR NEPAJUDĖJO Iš VIETOS

Didžiųjų valstybių ministeriai Berlyne pradėjo kalbėlis apie Vokietijos suvienijimą 
sujungti, bet rusai tą pianą atmetė. Rusair tuoj pat jų nuomonės išsiskyrė. Vakar 
ų valstybės pasiūlė planą, kaip Vokietijąi pasiūlė savo planą Vokietijai suvienyti, 
bet Vakarai jį atmetė. Prie konferencijom stalo paveiksle matosi iš kairės į dešinę: 
Molotovas. Zarubinas. Douglau McArthur (valstybės departamento pareigūnas), Co- 
nant (Amerikos ambasadorius Vokietijoj) ir John Fcstcr Dulles.

Darbininkų Unijos Smerkia 
Karo Pajėgų Mažinimų

Amerikos Darbo Federacija Pasisako Už Stiprinimą
Ginkluotų Pajėgu; Siūlo Laisvojo Pasaulio Valsty

bių Konferenciją Ūkiui Pakelti; Rusijos Dikta
tūra Nėra Pakeitusi Savo Politikos; Ener

gingas Vadovavimas Laisvajam Pa
sauliui Yra Reikalingas

Prancūzai Gali
Tartis su Kinais

Amerika ir Anglija nesi
priešins, jei prancūzai tar
sis su komunistine Kinija

Amerikos Darbo Federa
cijos vykdomoji taiyba, ku
ri kalba 10,000,000 organi
zuotų darbininkų vardu, sa
vo posėdžiuose Miami 
Beach, Fla., pasisakė ir už-

sib bu nuinuiubuiie pienių politikos klausimais,
dėl karo užbaigimo Indoki- Ti galfA kaH 
nijoj. Amerika Ji sako, kad Rusijos uzsie-

, ., ?ll]nSia, P^'.niu politika prie Malenko-didintą pagalbą į Indokint-'von5ra pasikeitusii jį lieka 
ją, bet karas ten ’—~

tarti. Rusija sutiktu suvie-i^inintas mokesčių naštos 
nyti Vokietiją, bet tiktai su'dirbanooms moterims ir 
sąlvga, jei tokia suvienyta el^lmaa. daugiau
Vokietija pasvirtų i rusų gydymosi išlaidų rado bu- 
pusę. kaip jos satelitas. .vusio prezidento pntanrao, 

Jo visi kiti pasiūlymai esą 
iš Molotovo pasisakymų 'padaryti, kad padėjus tur- 

Berlyne aiškėja, kad Rusija tingiems ir uždėjus ant ne 
jokiu budu nenori paleisti.turtingųjų dar didesnę naš-

Amerika Siekia 
“Užgrobti Planetas

Sovietų rašytojas G. Ava- 
rin aiškina Rusijos žmo-

Siūlo Anglams 
$lfi()0,0Wft00 Biznį
Anglų pirklių delegacija 

Maskvoje gavo iš rusų pa-

Prancūzų Valdžia
Pakėlė Uždarbius zams

piacuzams ta pati grobimo ir maišaties 
ir anamitams.nešneka prieš ajm0 Ijtika 0 todž, ir 
Kinijos ir Rusijos remia- ,aisvarfs ,is turf ve<i
mus bolševikų partiza-, ; ir vieningą H_
nūs Amenka jau yra pa-, Uk A. D. Federacija siūlo, 
siuntusi j Indokiniją ne tik- J 
tai ginklų, bet ir karo tech- Amerika imtųsi ener-
.... , , gingiau laisvajam pasauliuinikų, kurie padeda prancu- vadovauti ir tarp kitko

prižiūrėti n.<uu tentu- J

I> mu
kietijos ir 
bet kariu

L- » i i tnū^ I Jf HItVV’ t-H-
kitų “satelitų, ”i Buvęs prezidentas sakė,

rusai šiuo tarpu kad demokratai siekė di

nėms, kati Amerika rengia- siūlymą padaryti biznį už 
JUO nnfl.noo .aterlinmitSl Lb&glUIMI l » <111 HM - -w—t

karo lėktu
vus, bet ir toji pagalba yra 
neužtenkama ir. jei Indo-

.... . . . kinijos karas ilgiau tęsis,nutarė padidinti zemiau-iAmerika lur4s len siųs
Prancūzijos vyriausybė

siu-

Sušaukti laisvojo pasau
lio valstybių konferenciją 
ūkiškiems klausimams ap- 

Tikslas bu-

dedasi taikingesni ir savo 
“taikingumą” rodo tuo, kad 
nori Vakarų valstybių vie
ningą frontą suardyti paša
liais vesti prekybą su ang
lais ir žada prancūzams pa
dėti pasiekti taikos Indoki
nijoj su kinų komunistų pa

dinti darbininkų ir farme- 
rių pajamas, o dabartinė 
vyriausybė dirbančiųjų pa
jamas mažina, bet turtin
giesiems skubina į pagalbą.

SIŪLO PAKELTI

svą- 
Ru-

kuoju “imperializmu.” Pa-'sai pirktų iš Angliojs įvai- 
gal to rašytojo aiškinimą,'riaušių išdirbinių už tokią 
visokie “muviai,” kurie ro- sumą ir mokėtų anglams sa- 
do keliones į įvairias plane-’vo išdirbiniais, auksu arba 
tas ar į mėnulį, yra daromi svetima valiuta, 
su tikslu įskiepyti amerikie-Į Daugelis anglų mano, kad 
čiuose neaprėžtą erdvės rusų pasiūlymas yra tik

ir nesitenkina čia žemiš-'rų bėgyje tnjų metų.

šiai apmokamų darbininkų ti • , ■ k T |’artl isspręsti.
uždarbiu, 15-.. Toks už-A & kel.U ««i t • i -t i-- 1 ic^iuruvcui A/. t • ▼darbių pakėlimas pradėjo
veikti nuo vasario 4 d. 

Padalytas uždarbių pa
kėlimas yra žymiai mažes
nis negu prancūzų 
reikalavo, bet

V , - , ' . . Kamąją ganąhower sake, kad Amerika R - Ja;1JV„cU 
nesipriešintų, jei į Indoki-'

masių per-— _1_2Xpaaeti ūkis- 
atrinkusioms šalims kel-

gal ha.
šios savaitės pradžioje 

slaptame posėdyje keturi 
ministeriai aiškinasi dar 
kaitą dėl sušaukimo didžių
jų valstybių konferencijos 
Tolimųjų Rytų klausimams 
spręsti. Tokioj konferenci
joj dalyvautų ir komunisti
nė Kinija. Bus dar bando
ma su rusais nevieša; aiš 
kinti ir “vokišką klausimą” 
ir bus kalbamasi apie tai
kos sutarties surašymą Aus
trijai. bet Vakaruose, jei ir 
buvo kokia nors viltis susi
tarti. dabar ta viltis jau 
nyksta ir derybos vedamos 
tik todėl, kad nepatogu jas 
staiga nutraukti.

mją
dėti

. um^3,pnes vynausybe _ 
aiškina, kad ji negali visų'
unijų reikalavimų patenkin-

vyktų savanonai pa- 
praneuzams kautis 

bolševikus.

ISPANIJOS FAŠISTAI

kkiivikmai i iT-»rtADD J imperializmą, kelti neapy- graži propaganda. Mat, Gi įr turėjo pirmon galvon 
MINIMALI UZDARBĮ y<an^ prieš Sovietų Rusijos prekiauti strateginėmis pre- susirūpinti mažiausiai už- 

ir “liaudies demokratijas” kėmis su rusais Anglijoj dirbančiais darbininkais ir „ 
ir skatinti amerikiečius, yra uždrausta, o kaip iš- tarnautojais. Maždaug pa- t 
kad jie noriai mokėtų mo- vengti, kad rusai į savo už- n2slĮ uždarbių pakėlimą ga- 
kesčius kariškoms išlai- sakymus neįspraustų strate- vo *r Prancūzijos valstybės 
doms. ginių prekių reikalavimus? tarnautojai.

-------------------------- Be to, pasiūlymas dar tik,
> _. .... i padarytas ir nežinia, kiek John Hvasta
Įspėja Kepubllkonus rimtai rusai dėl užsakymų

Būti Vieningais derėsis. Jei tušai norėjo to-
-------- kio biznio, jie galėjo pasiu- Cechų kilmės amerikietis

Administracijos vadai l.vmą padalyti ir per save .John Hvasta, karo laivyno 
pereitą savaitę įspėjo re- prekybos atstovus Anglijoj, veteranas, 1948 metais tar- 
pub’ikonus užmiršti jų ne- bet jie lauKė kol atvyko navo Amerikos ambasadoje 
sutikimus ir nepasitenkini- pirklių delegacija ir Prahoje. Jis buvo bolševi-

už'jai su didele reklama tokį fcų suimtas ir nuteistas 3 
biznį pasiūlė. metams kalėti už šnipinėji-

-------------- ----------- mą. Vėliau bausmė

Senatorius J. E. Munay' 
iš Montanos įneša i senatą 
pasiūlymą, kad minimalinis 
darbininko uždarbis butų 
pakeltas nuo 75 centų va
landai iki $1.25. Senatorius 
sako. kad pakėlimas mini- 
malinio uždarbio ir kitos 
priemonės perkamajai var- 

?_j totojų galiai kelti padėtų 
kovoti su didėjančiu nedar
bu.

Drebėjimas Sugriovė 
Keturias Meksikos Vietoves

TEISIA PRIEŠININKUS

Jau Išvaduotas

Ispanijos teismas perei
tos savaitės gale nuteisė 18 
žmonių kalėti nuo vienų 
iki 15 metų už veikimą 
prieš valdžią. Nuteistųjų 
tarpe yra 17 unijų darbuo
tojų, tikrų ar tariamų anar
chistų, ir vienas monarchis- 
tas. Darbininkų judėjimo 
veikėjus teisė ispanų armi
jos karininkai, kuriems pir
mininkavo vienas pulkinin
kas.

Įti ūkį, nustatyti žaliavų kai
nas, skatinti tarptautinę 
prekybą ir išspręsti kitus 
ūkiškus klausimus;

Boikotuoti visuose lais
vuose kraštuose prekes ra- 
'•anrrtas totalitariniuose 
^raštuose su vergų (prie
vartos) darbu;

įtraukti Italiją į Atlanto 
Sąjungos karišką vadovybę 
ir dėti pastangas suartinti 
Prancūziją su Vokietija:

Stiprinti Amerikos ir jos 
sąjungininkų karo pajėgas 
ypač tose vietose, kur gre
sia bolševikų puolimas, 
kaip Vokietija, Indokinija, 
Korėja. Mažinimas gink
luotų pajėgų, kaip tai daro
ma Amerikoje, yra “klai- 
’ingas taupumas”;

KAŠMIRAS NUTARĖ Atsisakyti nuo visų susi-
JUNGTIS SU INDIJA larimų, kurie leido Maskvai 

pavergti kitas tautas ir pa-

SIŪLO GVATEMALAI 
ATMEST BOLŠEVIZMĄ

Amerikos Darbo Federa-t 
ei jos ekzekutvvė taiyba, 
kuri dabar posėdžiauja Mi
ami Beach mieste, Floridoj, 
per pirmininką Meany krei
pėsi i Gvatemalos preziden
tą J. A. Guzmaną raginda
ma jį sulaikyti bolševikų 
įtakos plitimą toje respub
likoje ir kartu reikšdama 
pritarimą Gvatemaloje pra
vestoms socialinėms refor
moms. Amerikos darbinin
kų unijos sako, kad jos 
rems ir kitas Gvatemalos 
reformas, bet kartu pabrė
žia, kad bolševikų įtakos 
didėjimas Gvatemaloje ke
lia didelio susirūpinimo vi
suose Amerikos kraštuose.

Žemės drebėjimas pieti
nėj Meksikoj pereitą šešta
dienį sugriovė keturius 
miestelius ir padarė milži
niškų nuostolių Chiapas 
valstijoj. Pirmas drebėji
mas įvyko pusiaudienyje ir 

I tęsėsi anie 20 minučių, o 
paskui dar iš šešių kartų 
žemė virpėjo.

Brownell Žada Kelti Bvlas

Generalinis prokuroras H. 
Brownell sako, kad jis da
bar aiškina FBI pranešimus 
apie jau mirusio Harry 
Dexter White šnipinėjimą 
ir iš tų pranešimu mano iš
rankioti daugiau įtartinų 
asmenų, kurie dar ir dabar 
galėtų būti traukiami teis
man už neištikimybę kraš
tui. Pirmieji pranešimai 
apie H. D. White ir kitų 
neištikimybę buvo Įteikti 
vyriausybei 1915 metais.

mus ir vienytis visiems 
prezidento D. D. Eisenhovv- 
erio programą, nes kitaip 
gresia pavojus, kad šių me
tų rudens rinkimus laimės 
demokratai.

Viceprezidentas R. Nixon 
kalbėjo Linkolno dienos 
minėjime sostinėje ir sakė, 
kad tik susijungus visiems 
republikonams galima bus 
atsilaikyti prieš demokra
tus. R. Nixon sakė, kad 
prezidento Eisenhowerio 
programa yra taikos išlai
kymas užsieniuose ir ger
būvis, neremiamas pasiruo
šimu karui, viduje.

SOCIALDEMOKRATŲ 
SUSIRINKIMAS VAS. 12

Brooklyno LSS 19 kuo
pos susirinkimas kviečia
mas vasario 12 d.. 7:30 vai. 
vakaro. Atletu Klube (168 
M ai cv Avė.). Be ko kita 
bus drg. K. Bielinio prane
šimas.

Valdyba.

jam
a- t n i ia* buvo padidinta iki 10 metų.
Siūlys Pakelti 1952 metais sausio 2 d.

Pašto Mokesnį John Hvastai pasisekė pa-
-------- bėgti iš bolševikų kalėjimo

Atstovu rūmų viena ko-) ir jis 21 mėnesį slapstėsi
misija patvirtino

viena
pašto va-;Čechoslovakijoj nuo polici-

dovybės pasiūlymą pakelti jos. iki pernai spalio 2 d. 
mokestį už oašto patarna- jis gavo progos atvykti į 
rimą ir gauti iš to papildo- Amerikos ambasadą Praho- 
mu pajamų 240,000,000 do-.je- ten jis buvo globoja- 
lerių. Didžiausią nauju pa- mas ir kartu buvo vedamos 
jamų dali duotu pakėlimas derybos dėl jo paleidimo, 
mokesčio už pirmos klasės Pereitą savaitę cechų vy- 
siuntinius (laiškus). Laiš- riausybė sutiko J. Hvastą 
ko pasiuntimas iki vienos išleisti išvykti iš Čecboslo- 
uncijos kainuotų 4 centai(vakijos ir jis grižo i Hill- 
užuot dabartiniu trijų cen- side, N. J., pas savo tėvu 
tu. Butu pakeltas mokės- 26 metu karo veteranas v v- 
nis ir už om paštu siunčia-! ko j savo gimtąjį 
mus laiškus iki 7 centų.

Pašto įstaiga dabar kas
met turi apie 400.000,000 
doleriu nustolių. Siūlomie
ji pašto patarnavimo pa
branginimai deficito visiš
kai nepašalintų, bet jį žy
miai sumažintų.

mokyti? universitete, bet 
vietoje universiteto pataikė 
i kalėjimą ir dideles avan- 
tiuras.

Laikai užsisakyti “Kėlei 
vio” kalendorių 1954 me
tams. Daug informacijų ir 
fkaitymu. Kaina 50 centų.

Kašmiro steigiamasis sei
mas vienbalsiai pasisakė už 
sujungimą to ginčijamo 
krašto su Indija.

Virš šešių metu dėl Kaš- 
miro ginčijosi Indija ir Pa
kistanas ir tarp tų valstybių 
ėjo net karas dėl Kašmiro. 
Maždaug pusė Kašmiro da
bar yra Pakistano valdoma, 
o kita dalis, kurioje gvvena 
didelė dauguma tos provin
cijos gyventoju, dabar nu
tarė “galutinai” susijungti 
su Indija. Kašmiro gyven
tojai daugumoje yra maho
metonai.

TITO NESIDEDA J
ATLANTO SĄJUNGĄ

Jugoslavijos vyri ausybė 
nors ir pasirašė Balkanų su
tartį su Turkija ir Graikija, 
bet toliau 
šiuo tarpu

naikinti jų nepriklausomy
bę;

Pradėti derybas tarp lais
vųjų tautų dėl atominės 
megijos naudojimo taikos 
meto tikslams ir ieškoti su- 
itarimo tarp laisvųjų tautų, 

pirma negu vesti derybas 
uo reikalu su Rusija:

Pagreitinti kolonialiniu 
autu iš a’ari-"'? nustatant 
ai' a, ka ’a irs '’aufi 
utonomiją ar

mybę:
Nutraukti visokią pagal

bą Pietų Amerikos kraš
tams, kurie turi diktatoriš
kas valdžias, kaip, pavyz
džiui, Argentina. Venezue- 
la ir Guatemala.

Amerikos Darbo Federa- 
rija siūlo užsienių politiką, 
kuri išeina iš to sunratimo, 
jog Rusijos grobikiška poli-

r.epn :auso-

to nenori eiti ir tika 
į Šiaurės Atlanto,dėl

nėra pasikeitusi, o to- 
ir laisvasis pasaulis turi 

Gynimosi Sąjungą (NATO).stiprinti savo vieningumą ir 
nemano dėtis. Isavo galybę.
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Keturi Didieji Berlynpc

Didžiųjų valstybių užsienių reikalų ministeriai dar 
tariasi Berlyne, todėl dar peranksti sakyti, kad jų dery
bos baigėsi niekais. Bet kiek galima spręsti iš Rusijos 
Molotovo žodžių ir jo siūlomų planų, atrodo, kad dery
bos duos tiek pat naudos, kiek ir senesnės derybos, dar 
prieš penkis metus vestos tais pačiais klausimais.

Didžioji kliūtis didiesiems susitarti yra Vokietija. 
Vakarai norėtų, kad Vokietija laisvuose linkimuose išsi
rinktų sau parlamentą, kuris vėliau priimtų naują Vokie
tijos konstituciją, sudalytų vyriausybę visai Vokietijai ir 
paskui tokia Vokietija galėtų pasirašyti taikos sutarti su 
buvusiais savo priešais. Vokietija pati nuspręstų, dėtis 
ar nesidėti i Europos Gynimosi Bendraomenę (Europos 
Armiją).

Rusai tokios Vokietijos bijo ir norėtų, kad Vokietija 
gautų maišytą vyriausybę, sudėtą iš vakarinės ir lytinės 
Vokietijos dalių, ir kad Vokietija liktų nuginkluota ir 
butų neutralizuota. Rusai tikisi, kad Įvedę i Vokietijos 
vyriausybę savo agentus bolševikus, jie gal galėtų Įsiga
lėti ir visoje Vokietijoje.

Vokietija, dargi šiuo tarpu nuginkluota ir okupuota, 
yra didelė jėga Rytų-Vakarų imtynėse. Jei ta jėga pa
svirtų galutinai i vieną ar kitą pusę. tas galėtų nulemti 
jėgų lygsvarą ir kas nors turėtų iš kur nors bėgti. Dėl 
tokio stambaus kąsnio velta pasiginčyti, kartais net už
mirštant, kad tas “kąsnis” gali kada nors ir pats pasida
ryti didelių pavojų šaltinis Europos tautoms.

Dar nepranašaujant, kaip baigsis Berlyno derybos, 
po pirmųjų dviejų savaičių derybų jau betgi galima abe
joti, ar taikos vežimas pajudės iš vietos. Jis greičiau pa
liks Įklimpęs i Jaltos ir Potsdamo balą ir iš ten ji tik 
vienos ar kitos pusės priverstinas nusileidimas galės išju
dinti. Kol nei Malenkovas nei Amerika nemano nusi
leisti, vežimas turi likti toje pačioje baloje, kurią perga
lėtojai patys ir primindžiojo, vieni savo gobšumu (rasai), 
kiti savo beprincipiškumu (Vakarų Aliantai).

Vokietija nėra vienintelis klausimas, kuris skiria 
karo pergalėtojus. Yra juk visa eilė kitų tautų, kurių 
likimas turėtų rūpėti tiems, kurie pasisako už tautų lais
vę. Bet anie tas tautas Vakaru atstovai Berlyno dery
bose visai neužsimena, lyg tarsi tas ju visai neapeitų. 
Rusai bado Amerikai akis dėl bazių, dėl karo sąjungų, 
dėl atominių ginklų, bet Amerikos atstovai Berlyne ne
užsimena nei Baltijos kraštų, nei Lenkijos, nei Rumuni
jos. r.ei Vengrijos, nei Balkanų kraštu, nei CeChošlovaki- 
’os Tegul ši kartą žodžiais paversiu jų laisvės reikalas 
re’ utv pajudintas, bet paties klausimo kėlimas butų di
delis propagandos laimėjimas. Laisvės žodžiai plačiai 
nuskambėtų pavergtuose kraštuose ir jokia “geležinė 
uždanga” jų nesulaikytų. Deja. tokių žodžių niekas ne
taria ir iš Berlyno girdime tik. kaip Molotovas skundžia
si dėl Amerikos karo bazių, dėl jos atominių ginklų, dėl 
žadamos organizuoti “Europos armijos,” dėl Atlanto Są
jungos ir dėl panašių dalykų, kurie daromi gynimosi 
sumetimais, bet kuriuos rusai perstato, kaipo Amerikos 
“imperializmo” Įrodymą. Tuo tarpu Amerika ne tik 
nekalba apie pavergtųjų tautų laisvę, bet ir savo gink
luotas pajėgas mažina ir sakosi savo ūki pervedanti iš 
karo (Korėjos) sąlvgų Į taikos sąlygas.

Jei susitikus Molotovą akis i aki negalima iškelti 
pavergtųjų tautų klausimo, tai Įdomu butų žinoti, Kada 
tas klausimas iš viso galima bus iškelti. Argi teks laukti, 
kol Molotovas pakvies galingųjų demokratijų atstovus 
pakalbėti apie rusų pavergtųjų tautu išlaisvinimo rei
kalą?

TURKŲ PREZIDENTAS LANKO NEW YORKĄ

Turkijos prezidentas Celal Bayar su žmona lankosi Ame
rikoje ir čia matosi nutrauktas Ne* Yorke, kur jis buvo 
iškilmingai pasitiktas. New Yorke turku prezidentas 
kalbėjo apie laukiamą iš Amerikos ekonominę pagalbą ir 
bankininku paskolas savo krašto ūkiškam atsparumui di
dinti.

jami ir pinigai iš banko 
imami.

Bėgimas nuo priešo i už
sieni Smetonai nebuvo nau
jiena. Jis panašiai buvo 
jpadaręs ir per savo pirmąjį 
taip vadinamą prezidenta
vimą. 1918 metų gale bol
ševikai pradėjo plūsti i Lie
tuvą ir Lietuvos vyriausybė 
I turėjo traukti iš Vilniaus i 
i Kauną. A. Smetona jau 
(tada parodė miklias kojas 
, ir buvo pabėgęs i Berlyną, 
neva tai “pagalbos ieškoti,” 
o jo paskirtasis ministerių 
pirmininkas Voldemaras 
buvo net nusidaužęs iki Ko
penhagos ir Paryžiaus vis 
tos pačios “pagalbos ieško
ti.” Tuo tarpu Lietuvoje 
susidariusi nauja Šleževi
čiaus vyriausybė pradėjo 
karą prieš besiveržiančius i 
Lietuvą rusus bolševikus

•
Pasitraukęs nuo priešo 

(politinio ar užsienių) žmo
gus yra politnis emigrantas, 
nors jis krašte butų nešio
jęs galas žino kokius titu
lus. Tokiu emigrantu virto 
ir Antanas Smetona, bet 
pasikeitusios savo padėties 

i jis kažkaip nepajėgė su
prasti ir vis dar sirguliavo

Kas Savaite
jkaip ufcikrinti sau ramybę

. .'po mirties, kad nereikėtų
, .. , rPen /''i"kiaulės, kai vės, ar kokiokaro pajėgų vadovybe Ja- , . - , , ..... * J \ .* • Kito gyvio pavidale kentėtiponijoj atvvko Sovietų uip- .* J . • . .. x .? . uz savo nuodėmės:iOmatines misijos Japonijoj]
antrasis sekretorius, pulk.) ' Y!a

|toks: kai saule, Jupiteris ir 
mėnulis sueina i tam

Juryj Rastovorov

Sausio 24 d. i

Juryj Aleksandrovič Rasto
vorov, ir prašė duoti jam 
crieglaudos teisę, nes jis 
bijąs vykti Į Rusiją. Grižti 
i Rusiją jis turėjo sausio 25 
dieną.

Juryj A. Rastovorov bu
vo vyriausias Sovietų šnipi-

jaunas
tikrą, labai retą ir tik kas 
144 metus pasikartojančią 
poziciją, tai reikia išsimau
dyti šventojoj Gango upėj, 
kur Į ją Įteka nemažiau 
šventa Džuma upė.

nėjimo agentas Japonijoj ir' Pereitą trečiadieni apie 
Tolimuose Rytuose. Amen- milionai indų susirinko 
kiečiai ji priėmė su išskės- šventos vietos ir bandė 
tomis rankomis, davė prie- Y*'1 kartu išsimaudyti upė- 
glaudą ir išgabeno iš Japo

Apžvalga

demokratija, valstybių pa ver-j tėvynėj: nepalužkite, ištverki
girna ir ju degradavima iki ne-'te. bukite ištikimi laisvės idea- ......... TZ, . . t . . , . . didybės manija, tardama?reikšmingo admirnstibcinio ;lams. Laisvasis pasaulis su ju-. • , , . r . .• lesąs kokio tai kontinuite-vieneto padėties—nepriklauso-'mis.” . ...
ma suverenine respublika ir pa-l ... .. . 5^0 nešiotoja.-?. PietenzijOs
našiai. Lietuvių tauta, lygiai' Tavasis pasaulis su ju-j “kontinuitetą” jam davė 
kaip ir kitos Vidurio ir Rytų'^ —skamba padrąsinan- progos imti pensiją iš Lie- 
Europos tautos aiškiai ir vi- čiai. Bet kai žiūrime i di- tuvos valstybės iždo likučių 
siems laikams apsisprendė būti džiųjų ministerių pasitari- užsieniuose, bet šiaip jau 

ir nepriklausoma. Ne-, mus Berlyne, ten girdime sukėlė užsieniu lietuviuoselaisva r _
žiūrint visų okupanto pastan-. visko, tik "tautų apsispren- visai nereikalingu ginčų, 
gų ii- jo vartojamo teroro, He-'dimo principo” pavergtoms Atvykęs Amerikon A. Sme- 

svės Rytų Europos tautoms nie-jona skaitė, kad čionykščiai 
os 1 1 ka5 neužsimena. Mat, (ji- lietuviai turi ji skaityti savo 

'dieji diplomatai visam kam “vadu,” dėl ko didelė dau-

tuvių tauta 
idealų. Už 
bus gyva. 

-‘Šiandien

neišsižadės 
juos ji

prezidento
minė- tul’i savo laiką ir pavergtų guma lietuvių tik juokėsi, 

nepalau- tautų "laikas” dar nedung- Vadybės maniją Smetonos 
lai<- steįėjo i galingųjų valstybių galvoję čia anais laikais pa-

nijos Į Okinavvą. Žinoma, 
pabėgęs Sovietu šnipas bu
vo apklausinėjamas ir jis, 
pagal pranešimus, “pasako
ja viską.”

Vadinasi, naujas Igor 
Guzenko atidengia SovietUjclJa 
šnipinėjimo paslaptis Japo
nijoj ir kituose Tolimųjų 
Rvtj kraštuose!

Maskva dėl 
Dabėgimo jau

je. Beskubėdami (atlaidų 
laikas tęsiasi tik apie valan
dą laiko), per spūstį ir per 
dideli atlaidų troškimą 
žmonės galvotrūkčiais me
tėsi Į u)>ę ir kelis šimtus 
žmonių sumindžiojo. Poli- 

lazdomis turėjo atlai- 
ištroškusius atvesti Į 

griešną protą.
Pasekmėje spūsties

(du

Rastovorovo lavonų paliko paupėje,
skelbė, kad

350 
o

1,000 žmonių buvo nu
lis esąs amerikiečių pagau- gabenti Į ligonines gydytu 
tas ir kur tai išgabentas. r01a is to įvykio
Kartu rasai skelbia, kad juoktis, gerai padarys, jei
Rastovorov esąs pakrikusio 
proto. . . .

Malenkovo nelaimei, 
bar Amerikos

no ir jo skelbtų principų 
jimas stiprina musų
žiams rvžta eiti įdėtu vos__  _ _
vės keliu. Tas minėjimas yra vadu galvas. Gal kada ir laikydavo J. Tysliava. K. 
drauge ir vilties žodis jums, se- dungstels, bet šiandien dar Karpius ir jau miręs “Ame- 
Sės ir broliai, priešo okupuotoj nyku. . . . pįkos Lietuvio” redaktorius

Kybą. Karpiaus “Dirvoje” 
A. Smetona patsai, pasira- 
š y d a m a s slapyvardžiais, 
plusdavosi su kitais laikraš
čiais ir savo kontinuitetą 

metų Clevelan- priminė mums ir generolų'atsidėjęs gindavo, kariu 
nelaimėj mirė kepures, ir Plechavičiaus į teisindamas savo praeities 

pirmas bėdas kalėjime, ir visas ki-' Įvairius žygius ir niekžy-

10 Metu Po Smetonos
Prieš 10 

ce gaisro 
Antanas Smetona, 
ir paskutinis” Lietuvos pre- tas 
zidentas. Pirmuoju prezi- vis

senai 
dai

nuvalkiotas, bet 
pasa- 

ne-
vai mojamas 1

gius.

dentu ji buvo paskyrusi kas apie lietuvių tautos
tautos nerinktoji Lietuvos pribrendimą pačiai save! tonos donkichotiškus pasi- 
Taryba. o paskutiniuoju valdyti, o todėl reikalin-* mojimus susmetoninti Ame- 
prezidentu jį buvo padaręs gą "tautos vado” ir, žino-'likos lietuvius ir padaryti
karininkų perversmas 1926 ma. gerų pakalikų prie jo. 
metų gale. Ir vienu ir kitu e
atveju A. Smetona prezi-'
dentavo be Lietuvos žmo
nių pritarimo ir iš viso be

Mirtis nutraukė A. Sme-

TAUTŲ APSISPRENDIMO buvo taikytas ano meto pa- 
IDĖJA i vergtosioms tautoms ir jose

... . 'rado didžiausią atgarsį, būtent:
Minime vėl vasaiio še- teįsz tautoms laksvai apsispręs- 

šioliktąją. Lietuvos nepri- u Tai skelbdamas, preziden- 
klausomybės šventę. Mini- tas W:!sonas išreiškė idėją, kū
me ją liūdesio sąlygose, kai rios galia darė stebuklus ir ku- 
Lietuvoje šeimininkauja riai nedrįso bent viešai pasi- 
svetimas okupantas ir tvar- priešinti ir anų laikų tautų pa
ko Lietuvos gyvenimą pa- vervė.,ai. Tos idėjos palaima
gal sumongolinta “marksiz- Panaudojo lietuvių, lenkų, če- 

„ jchoslovakų. latvių ir estų tau-
x , tos. vienos ju atkurusios, kitos\ asano šešioliktosios ak- nauj#i sukunisjos nepri 

tas, arba lietuviu pa?i?aKj-(k]ausonlas valstybes. Apsi- 
rnas UŽ savo tautos nepri- sprendimo teisė įsakmiai mini- 
klausomybę, buvo paremtas ma ir 1918 metų vasario 16 d. 
tautų apsisprendimo princi- akte ir 1920 metų liepos 12 d. 
pu. Tą faktą šiomis dieno-į Lietuvos taikos sutartyje su 
mis priminė Lietuvos dip-.SoGetų Rusija.
lomatas V. Sidzikauskas,! “Prezidento Wilsono ir jo 
minint Amerikos preziden- delbtų idėjų lobynas ypač mi 
to Wilsono 30 metu mirties nčtini «iais Mikais, kada Sovie 
sukaktuves. Ta proga, kreip- ^sl’os vaIdov’ai,’ patys 1?1.9

ir 1920 metais iškilmingai skel 
|bę ir sąlygų verčiami vykdę 
; prezidento Wilsono idėjas, vė- 

“Dar tebesiaučiant pirmajam : ; u klastingai ir akiplėšiškai 
pasauliniam karui. Amerikos sutrempė jas savo nešvariais 
prezidentas \Voodrow Wilson batais, kada jie apgavimo tiks- 
paskelbė savo istoriškuosius ke-Jais kraipo sąvokas ir vergo\*ę 
turioliką punktų, kurių vienasj-’adina laisve, totalitarizmą—

damasis i I ietuvą per radio. 
n. Sidzikauskas sakė:

jokių rinkimų.
Šiomis dienomis kai kur

lietuviški fašistai minėjo 
10 metų sukaktuves nuo 
Antano Smetonos mirties. 
Tų minėjimų nebuvo daug. 
Kur ne kur buvo suruošti 
vieši susirinkimai. Kai kur 
pasitenkinta bažnyčioje at
laikius pamaldas už Smeto
nos dusią, lyg tarsi supran
tant, kad ir diktatorių dū
šioms gali būti keblumų 
aname pasaulyje surasti 
sau patogią vietelę. Brook- 
lyne Smetonos dūšios minė
jimas sukėlė šiek tiek g 
čų jaunųjų “šviesiečių” tar- 
□e; jųjų eilėse atsirado to
kių žmonių, kurie nematė 
jokio reikalo Smetonos at
mintį minėti, skaitydami, 
kad pats mielaširdingiau- 
sias darbas butų tą vardą 
visiškai užmiršti.

Brooklyne Smetonos mi
nėjimo susirinkime kalbėjo 
p. Juozas Tysliava, mano 
supratimu pats tinkamiau
sias kalbėtojas tokiai dūšiai 
naminėti. Jo aimanos ir 
plechavicinė tiesa, kad 
“mes (1926 metais) stovė
jome ant bedugnės kranto,”

Antanas Smetona mirė 
kaipo politinis emigrantas, 
pasitraukęs nuo Įsiveržian
čio i Lietuvą rusiško oku
panto. Iš Lietuvos jis pa
bėgo nepadaręs dargi pap-

juos tautininkų sąjungos 
pritarėjais. Keli metai A. 
Smetonos veiklos lietuviuo
se tautininkus čia buvo vi
sai nususinę ir vėliau jie 
džiaugėsi, kad gali vėl grįž
ti Į Amerikos Lietuvių Ta 
rybą “lygybės principu,” 
nors iš tos Tarybos jie buvorasciausio uasipnesimmo . , ~ .

zesto prieš įsiveržiantį prie- Pa?ltrauk5 Smetonos ak.na
są. Kai tik pavojus iškilo, 
A. Smetona pasiėmė čemo
danus, pinigus, šeimą ir iš
važiavo per -ieną. Tiesa, 
išvažiavo su visokiais susi- 
trukdymais. Jam vykstant 
per sieną vienas pasienio

prisimms, kokias 
mes turėdavome 
Kai vari iose, Šiluvoje

spūstis 
kadaise 

ir net
spcialistaij1na^e~r*čse šventvietėse, kur 

(šnipinėjimo) spręs apie .gaunami atlaidai buvo 
Rastovorovo nervų sveika--tuojami ne
tą. o Malenkovas turės savoji^ai 
šnipų tinklą Japonijoj per-’ 
tvarkyti iš naujo.

Pranešimai dar sako, kad: 
pulkininkas Rastovorov bu

da-

ma-
amžinybe, bet 

dienomis ar metais.

į Rusijos Javai

Plačiai pasaulyje nu-
vo Beriio?'paskirtas ir. Uį_akambėjo pačių iu?ų prisi- 
tx> Berilo? šalininkas, bijo-! i)azlniraa?’ Safi„ ■ 1U

Malenkovo ku-lu!?s. »Tena. did.?!ę kr,izę;
Krize paeina iš to, kad 

raguočių nėra, kolchozai jų 
nepriaugina.

Dabar aiškėja, kad Rusi- 
Pereitą savaitę aukščiau- J°j javų ūkis nuėjo ant 

iame šalies teisme pradėta!* ^orn- JavV žmonių
klausyti byla dėl aliejaus!duonai, ir gyvulių pašarai 
po juromis. (bolševikams verkiant truks-

Pernai metais kongresas'i’1' jie daro didelius už- 
nusprendė, kad aliejus po''pirkimus užsieniuose, o vi- 
jura teritorialiniuose van-Jdujc jie aiškinasi su žemės 
denyse” priklauso valsti-'u^i° vedėjais, kodėl tokia 
joms. Prezidentas istaty-Į?aiTnata ištiko “planinga ir

io gauti is 
lipką i makaulę.

Dar Aliejus Po Juromis

mi, nes jiems nebuvo užlei
džiamą joje vadovaujama 
vieta, ar bent tiek pat ita 
kos, kiek turėjo visos kitos 
politinės grupės kartu paė
mus.

A. Smetonos veikla čia
žandaras jam išaiškino, kad.^1*1.5’'^1 . gana !domia.!- 
“prezidentas negali apleisti^S!,?:^nk!ma,: k“™os t?«" 
rašto.“ Iš kar tas žanda-ninka\claa ^«k^™ daly
as gavo toki ‘konstitucijos!™^ Smat»"a|. j1®2'

„ •’ Ž-._______ In.’nai virsdavo skystu cirku
Tautos vadas” už

krašto 
as
uškinimą,” aš nežinau, tik 
žinau, kad A. Smetona iš 
Lietuvos turėjo bėgti nak
čia. Vienas Virbalio ad
vokatas ji ant savo kupros 
pergabeno per upeliuką Į 
Vokietija ir “Smetonos die
nos” Lietuvoje baierėsi. Ten 
prasidėjo svetimųjų oku
pantų dienos.

Porą dienų prieš bėgant 
iš Lietuvos, Antanas Sme
tona, švento Antano dienos 
"roga, dar skelbė skautams, 
kad “vadas budi” ir žadėjo 
“tėvynės neapleisti,” nors 
čemodanai jau buvo pakuo-

10 dole 
rių aukos Į tautininkų iždą 
leisdavo ir eiliniam žmogui 
paspausti savo ranką. At
sirasdavo glušų, kurie po 
tiek mokėdavo, bet kiti iš 
to turėdavo visai nemoka' 
mo juoko. Atrodė, kad 
Smetona iki pat savo mir
ties manė, jog demokratiios 
laimės karą ir po to grąžins 
jĮ i Lietuvą, kad jis ten ir 
toliau galėtų būti diktato
rių. Su tokia “idėja” ir su 
iždo likučių pensija A. 
Smetona laukė karo galo. 

(Nukelta Į 7 pusi.)

mą pasirašė ir 100 ar gal 
daugiau bilionų dolerių tur
tai atiteko keturioms valsti
joms—Kalifornijai, Louisi- 
anai. Texas ir Floridai.

Dabar “nuskriaustosios” 
valstijos, kurios yra valdo
mos ne republikonų, iškelia 
bylą aukščfausiame teisme 
ir prašo jį nuspręsti, kad 
kongresas neturėjo teisės 
visos šalies turtų perleisti 
kelioms valstijoms. kad 
kongresas neturėjo teisės 
nelygiai traktuoti Įvairia? 
valstijas, ir todėl toks kon
greso nutarimas yra prie 
šingas konstitucijai.

Byla iškėlė Rhode Island, 
mažiukė Massachusetts kai
mynė, ir Alabama. Dar 
neaišku, ar aukščiausias 
teismas sutiks bvlą svarsty
ti ir, jei jis sutiks, kaip iis 
vėliau pasisakytų. Aukš
čiausio teismo pirmininkas, 
buvęs Kalifornijos guber
natorius, kaipo dalyvavęs 
ginčuose dėl aliejaus po 
juromis, bylos sprendime 
nedalyvauja. ►4
Atlaidai ir Lavonai

Indijoj yra dievobaimin
gų žmonių, kurie norėtų po 
mirties ramiai gyventi “pa
laimintųjų šalyje” ir nebe
vargti šioje žemėje Įvai
riuose Įsikūnijimuose, kaip 
tai moko h indų tikyba. Bet,

socialistini” žemė* ūki?
Bolševikai aiškina, kad 

visi žemės ūkio trukumai jų 
viešpatystėje paeina iš to, 
kad “kadrai šlubuoja.” 
“Kadrai” vra priežiūros 
aparatas, kuris turi eilini 
valstieti prižiūrėti, kad jis 
dirbtų naujiems baudžiavos 
ponams ir neragotų. Vals
tiečiai, tiesa, ragoti negali, 
bet jie ir dirbti stengiasi 
kaip galima mažiau ir kiek 
galima blogiau. Pasekmė
je nesiskaitymo su žmogu
mi bolševikai susilaukė ir 
javų ūkio krizės ir dabar 
aimanuoja, kad reiks “kad
ras stiprinti” (daugiau pa
razitų veisti), bet nepagal
voja, kad gal gera butų Ru
sijos valstiečiams duoti 
daugiau teisių ir žmoniš
kesnes gyvenimo sąlygas.

—J. D.

Lietuvi! Iš savo uždar
bio rūpindamas save ir sa
vo šeimą, atsimink, kad 
šianden ir tavo tėvų kraštas 
priklauso rūpinamųjų skai
čiui. Atiduok jam skirtą 
dali Vasario Šešioliktosios 
proga.

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

KO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO

TAS DUONOS NEPRAAO

Kas Girdėt Chicagoje
Koncertai, Vaidinimai nę, kaip vyksta tyrinėjimas. 

Būdamas New Yorke Ta-( lucagoj ju mekad ne- , , . , - .. . , e • ..i i z>u- lalas aplanke ir musų zy-truksta. Sausio 31 d. Chi- .. • □T • , . •• mųii socialdemokratu a ***•-’cagos Lietuvių Draugija ;
savo 45 metų sukakti atžy 
mėjo gražiu koncertu, kurk/

dar
buotoja prof. J. Kaminską.

—J. V.

programą atliko Pirmyn1 
boras ir orkestras, K. Ste-’ 
ponavičiaus vadovaujamas.

HARTFORD, CONN.

Nenuobodžiaujame
Musų mieste nesnaudžia 

ma. Ši žiemos sezoną jau

L’e to solo dainavo I. Pro
tas, C. Austin, V. Žabelio,
O. Stephens, A. Snarskis,
A. Peškys. Draugijos na-1 turėjome visą eilę didesniųl 
riai ir jų bičiuliai turėjo tik-'ir mažesnių parengimų.

Šiais metais skautai ren 
gė gražų vaidinimą, nuo 
sausio

lai malonią šveut#*
Matėme “Šienapiutę’

Tą pačią sausio 
aukštosios

31 d. Ma-
10 iki 16 d. Lietu

viai dalyvavo tarptautinia- 
Mes turėjomemokyklos^me “show.”rijos

salėj “Dainava” pirmą kar-'gražių gintarinių išdirbinių, 
tą parodė M. Petrausko medžio drožinių ir kitokių
“Šienapiutės operetę.
Laukiame “Naujienų”

rankdarbių. Jie buvo tik-

Kencerto
Visi laukiame

raiI •viu
gražus ir traukė praei- 
aki.

MEKSIKOS DARBININKŲ RIAUŠĖS PASIENYJE

Sutartis tarp Amerikos ir Meksikos dėl įsileidimo meksikiečių darbininkų žemės ūkio 
darbams į JAV pasibaigė ir nėra atnaujinta. Meksikos vyriausybė nenori leisi dar
bininku vykti j Ameriką be sutarties, bet d ri.ininku ir. i n ra prie sieroj Mek,i: a i mie- 
te. kelia riaušes ir reikalauja, kad j:e butų leidžuimi vykti pr.e darbą i Kuiiforn: jos 
Imperini Vaiky sritį.

Naujienos is Kanados
MONTREAL, QUE.

Bendruomenės Rinkimai
Jie Įvyko sausio 24 d. A. 

v. parapijos

apylinkes valdybes 1 *• *
j muose. Pažiūrėsime.

rinla-

Įdomios Diskusijos
Jos vykdomos McGill 

Universitete. Čia nagrinė
jamos Įvairių partijų, net ir 
Komunistų, pi t)gra m o?.

salėje, šiuose 
linkimuose tedalyvavo lik 
237 asmenys. Reiškia, di
džiojoje Montrealio koloni
joje, turinčioje apie 10,000 
lietuviu, lik 237 asmenys Dagiausio susidomėjimo,
.-.taira.io, kurie pareiškė pa.|Sy'>ausias diskusijas šukele
'įtikėjimą bendruomenei.! plačiausioms

masėms ( (T (socialdemo
kratų i programa. Su šialai skandalingai mažas 

skaičius. Ir naujai išrink
toji valdyba, jeigu ji jaus 
bent kiek visuomenės nuo
taikas, negalės imtis didės-, 
nio, reikalaujančio platės-' l>ai limento narys, 
nes visuomenės pritarimo, s^ovas Momercon. 
darbo. Negalės ji kalbėti1 . Todėl Verdune gyvenan- 
visos kolonijos vardu, nes l*ej* lietuviai nepamirski- 

neatstovauja, ji, kaip ine’ kad kovo 22 d. Įvyks 
i i federalinj parla

menta. Reikės išrinkti nau-

programa studentus ir vi
suomenę vykusiai supažin- 

idino Kanados federalinio 
CCF at

stovas Momerc-on.

..... ,. . Kiekvieną vakaią kiek- pasižadėjo savo darbu p r i-skriaudą aš galėjau pada-rinkime Amerikai neištiki- didziulio •— - ---- -—= ~----J- 1 3 * - ► roim..K. .. „ . , ,\iena \auta turėj° Pasiro(}y-sidėti, kad numatyti suma- ryti. Kalbėjo n ponas Shar- mus žmones.
“Naujienų jubilejinio kon- ti meninėj programoj. Mu-.nyraai butų Įvykdyti. Įkey, tas pats, Kuris teisme geriau,

qUi3Si xa*aHo.-U piiigramą išpildė Mari-; šiemet kuopai pirminin-’prisiekė, kad jis niekada tume padorius piliečius,
1 d. Sokolų salėj. Jame, j(pienės vadovaujama šo-kauja a(lv. S. Briedis, Kers-'nėra ‘ Laisvės platinęs, kurie nežiūri Į Maskvą, bet

klau.-ysimes i įimvn vnoio.kėjų grupė. Be to pasiro-,eno rezoliucijos irod sukp kad koresnon-\ ra ištikimi A
ir musų retos viešnios gar- dė ir mergaitės iš Putnam. Las
siosios dainininkės Anna* '•« ' --------- -—----- J
Kaskas. Biletais jau apsi
rūpiname iš anksto.
Lietuvių Auditorijos 
Šėrininkų Susirinkimas

Jis išrinko šios sudėties 
direkciją: J. Balčiūnas, G. 
M. Chernauskas, J. Jacka, 
E. Chernauskas, A. Kaula- 
kis, W. Kriščiūnas, P. .Mi
leris, P. J. Petraitis ir J. 
Varkala

Mažas nesusipratimas ki
lo su lenkais. Mat, lenkai 
iškabino žemėlapį, kuriame 
Vilnius nurodytas priklau
sąs Lenkijai.
mas, tai pastebėjęs, subruz '

Vienas LSS III kuopos na 
rys buvo Įskųstas vyriausy
bės Įstaigai, bet, reikalą iš- 

pa-

dentas kenkia

nebūtų 
jei mes visada rink-

C
plati nęs, km n

d korėsjwfi- \ ra ištikimi Amerikai 
klubui, bet patriotingi lietuviai?

ir yra; 
Kuo

Tautinių Kapinių 
Narių Susirinkimas

Sausio 31 d. Įvykęs susi
rinkimas patviitino valdy
bos apyskaitą, išrinko Į lai 
svą trustisų vietą P. Milaše
vičių. Susirinkimas buvo 
tvarkingas, prieš kelerius 
metus nulaužus ragus mas- 
kviniams: jie ir šiame su 
sirinkime nebesmarkavo.
Važinėjo Kersteno 
Komisijos Reikalais

Kaip žinoma, Jonui Ta-' 
lalui yra pavesta tvarkyti 
visus paruošiamuosius dar
bus, susijusius su Kersteno 
komisijos Pabaltijo užgro
bimo tyrinėjimu.

Tais reikalais sausio ga
le J. Talalas lankėsi YVash- 
ingtone. Baltimorėj, Phila- 
delphijoj, New Yorke ir 
Clevelande. Visose tose vie
tose jis turėjo pasitarimus 
su asmenimis, kurie padeda 
rinkti reikalingą medžiagą.

Clevelande Talalas laikė 
viešą pranešimą. Jis pa

do protestuoti.
AJšku, turėsime Vasario 

16 d. minėjimą, o vėliau, 
rodos, kovo gale, SLA 124 
kuopa i engia pusiaugavio 
pietus. Taigi, atrodo, kad 
ir gavėnioj neteks nosis pa
kabinus sėdėti.

Luckienė.

Musų jauni-ijy^gj, Įstaiga skundą 
dėjo i

'Skundėjai be pagrindo 
turėtų žinoti, kad šiame de
mokratiniame krašte skun
dėjai yra baudžiami. Ir ši
tuo atsitikimu skundėjas 
galėjo nukentėti, bet ap
skųstasis yra gailestingas 
žmogus, todėl ir savo skun
dėjui dovanojo.

BROOKLYN, N. Y.

Įvairios Naujienos
Naujieji ateiviai social

demokratai—Kozmą Bai- 
čauskas-Balkus, Antanas J.’ 
Mačionis ir Juozas Petniu- 
nas—gavo Jungtinių Ame
rikos Y

Nedarbas šiuo metu jau 
čiamas ir Brooklyne.

EASTON, PA.

Ieško Korespondento

Musų lietuviško klubo 
narių susirinkime gruodžio 

lstybių pilietybę. 27 d. ponia Katinienė paė-

J. Y’aiaitis, socialdemo
kratų 19 kuopos finansų 
sekretorius, senai negalio
jus širdimi, buvo paguldy

ii jOS
ir buvusioji, bus parapijos nnkim
komiteto padaliniu. į

.. ---------  ją atstovą vieton P. E.
O kur to reiškinio prie- č’ote, išėjusio i teismą. Li-

žastis? Ji vi.-iems matoma,'beralai >u ruos;asp 
ik niekas , nesiryžta tos, ga-j Rinkimų dieną nepamirš- 

na skaudžios, žaizdos Lirne, kad esame darbo
J.inti.

K
vėliau ir apylinkės vai- vo ateį*j^ balsuokime tik už 

vengė l)en(lra'ląr'Į darbininkų gynėjus CCE. 
su visa kolonija.igį pailija, nors skaičiumi ir 

nedidelė, bet federaliniame

žmonės, sunkiu darbu ir 
aip pirmiau LDK as-prakaitu užtikrinantieji sa-

ir vėl nepasakė, kuo gi aš gi mano patarimas yra blo-’ (»v^a 
pakenkiau klubui. 'gas? Ir kokių priekabių ■ liauti

Nariai nutarė parašyti ieško ponia Katinienė ir/v-pr^ duoti balsą plates- 
jos daliai, nenorėjo 

nes dar nė vie- 
nesušaukė visuo- 

lietuviu susirinkimo.

j Vengė 
neplatinęs niajai
Ai tik nė-,jog išgirsti, 

Bus ra pas tuos žmones noro po pa)ta 
ą klubo užsiundyti klubą prieš laik-K^io ’ 

korespon-'rasti “Kėlei.:,” nes tas laik-S

laišką "Keleivio” redakci- tas “Laisvės” 
jai ir pasiteirauti, kas tas ponas Sharkey? 
Senas Eastonietis yra
Įdomu t.užmoti, 
nariai darys su 
dentu, kada sužinos jo var
dą, pavardę, adresą ir kito
kius dalykus. Argi jie ims 
ir keps pajų iš korespon
dento?

Kalbant rimtai apie tą 
nerimtą reikalą reikia pa
sakyti štai ką: Klubui 
kenkti niekas nenori ir nie
kas neturi tokio reikalo. 
Bet klubo nariams visada 

kad jie Į 
neįsileistų

bolševiku, nes bolševikai 
žiuri ne klubo reikalų ir ne 
Amerikos interesų, bet jie 
vaduojasi matuškos Pasė
jos interesais.

galima patarti, 
klubo vadovybę

ėmė žodį ir pradėjo skaity
ti “Keleivio” koresponden-j Musų klubo pirmininkas 
ciją apie musų klubo valdy- susirinkime aiškino, kad 
bos rinkimus. Nariai klau- mes galime rinkti
sėsi su atsidėjimu. Ponia'bą. ką mes norimeTT •“ » • » • i

Relei
rastis veda kovą prieš bol-' Praeiti niekai Kanadoje 
ševikus? Ar esate kada buvo rinkiminiai metai. De- 
girdėję, kad pp. Katinienė’ja, apylinkės vaidyba nie-

parlamente Ottavvoje yra 
aktyvi musų reikalų gynė
ja. Jai visus savo balsus ir 
paskirkime. Neapsivilsime.
Dėi Filmos ‘Martin Luther’

Sausio 29 d. ivvko viešas
° ei i i . i «/, ..p.,,apklausinėjimas. Savo nuo-u Sharkev sakvtu ką nois ko neradai e, kad pajudintų: 1 3 ... _ . ..., y r • i-- t-_x___ mones pareiškė kataliku,pi les bolševikišką "Lais-Metu\ m mausima, Lietuvos -

reiiialu, protestantų
autoritetai,
psichologai.
klausinėjimo

ir kitų tikybų 
auklėtojai ir 
Jau iš šio ap- 
atrodo, kad

vę : Ne, nesate girdėję.'bylos 
Aš žinau ir kodėl 
girdėję. Api;
oakaltėsiu, jeigu iki to lai-jgų buvo galybės, .jos visos 'i ~ i ... hL. r^-».nub.«A. a „v, j Montrealio gyventojai šiako smarkus vyrai is manęs liko neišnaudotos. ZA.ukų, < 3.•filmą netrukus pamatys.

Nedarbo Dienos

emigra: įjos
n esate Į reikalu, mokyklų, ne para- 

aš dar i>ijinių, reikalu. O tam pro- 
.Įgų buvo galybės. Jos 

manęs! liko
m i s

•vs.
ir r.esuval-;) inkimas nesutvarkvtas, nes 

1 ' ‘ ' kelis
pajau.-

S. Fasionietis. i miestas per tuos me-
: tus nepajėgta išskirstyti Newfoundlan<l
... , . ,i.i-, ,provincija turi 1<3 dienu’niais, kurie aplankytu kiek-;1 , , •.. • 1 <->, y , metuose, kurios pnpazintos,. i viena lietuvi. Spaudos pla- , ,c-.i čiurlio- ‘ i i j nedarbo dienomis. Netoli.u luinu —nieko konkretaus, . ... , _ _

C eve ando. atsil,eka ,r Q«ebec as, nes• •.e Kietos i Nepiįhlau.-omą!. . .. __ . ...orkcctiu V6DC- i • 4 4.x -i įturi 14 dienu. Bet daibo-L uu Lietuvą žinutės, nepadary- ..
vnnta.a +a Visuomenės apjungimo’

.reikalu—prieita dar dides-

CLEVELAND, OHIO 

Eus Idcm’js Koncertas
A Mikulskis 

nio choru ir 
simfoniniu 
tuoja S. Šimkau
“.Atsisveikinimas 
ne.'

• rajonus, su juose Įgalioti- Kanados

ietės jų nesilaiko. Kiek 
unija pajėgia išsikovoti, už 
tiek darbdaviai apmoka.

kantatą 
u Tėvy

Dalyvauja J. Krišto-‘rj()
š pil-paiv.tė i, Metropolitan Ope- L„t pavi'ršutiniai’"pažiurk 
>irmi-.ros foi.'ta. A. Biazis. Kan-jus> atliktę darbo “krūva.”

i valdy- 
A

skilimo. Tai ^Onia’!pav>> CJO unija turi išsiko-
tas ligoninėn, iš kurios jaulKatinienė mano, kad mano nai sutinku su pono pirmi-'
sugrižo ir gydosi namuose, korespondencija lvg ir na- ninko nuomone, kad mes tata bus pastatyta vasario pažiurėsime ka ši valdyba'
\ z ’ c"! olfl YY1ZY 1*0 F 01 llTllfl 1- i o i nlr »»i nnzln L-l • a ( ' \ T T F i *• QQ zl VA T-l Ta U1U*1_ . -

Įvojusi, ir tai ne visose dar- 
Ibovietėse, 8 dienas, o kitos

Visi socialdemokratai 
drg. J. Valaičiui greit pa
sveikti ir pasilsėjus vėl 
dirbti visuomenini darbą.

linki darė kokią tai skriaudą klu-,GALIME rinkti, bet kad ir 28 d. WHK didžiojoj audi
kui, bet nepaaiškino kokią galime, geriau visvien ne-tori joj.

LSS 19 kuopos sausio 15 
d. susirinkime naujoji val
dyba pateikė savo numaty
tų darbų planą iki liepos: 
mėnesio. Planas susirinki
me buvo atidžiai išdisku-i

informavo vietos visuome- svotas ir priimtas. Nariai I

YVORCESTERIO LIETUVIAI!
Rcmkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

1DEAL PHARMACY
29 Kelly Square, YVorcester, Mass.

Jei jums reikia vai-tu. krc’pkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. .lis išpildo medikališkus 
daktaru 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, 
šalikošės, riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.

Be to. musų vaistinėj galima gauti:
(1) Pašto ženklų; (2) lietuviškų laikr&A-

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

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pbarmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

padarys. Nors 
galim;', tikėtis,

Ar tamsta esi tas, kurs lieka pakraštyje? 
Pradek taupyt dabar, galėsi daug keliauti!

^SAVINGS BANKS
of Massachusetts

Thtrt’» er.e r.ear yta — 
Imt f ar the w^rdt 

“'SavinĮt Denk"ar 
“Intitntitn ftr Setvinp- ”

Pasaulis yra jūsų, jei jus galit ap 
mokėti kelionę. Atidaryk tuoj pat 
sąskaita Taupymo Banke, dėk j ją 
kiekvieną algos mokėjimo dieną ir 
greit jus irgi galėsit daryti tą išsva
jotą kelionę. Dividentai padeda jū
sų sutaupoms augti ir visi jusu in
dėliai yra pilnai apdrau-d pagai 
Mi ssachusetts istatvma.

is
kad ir ji 

vargu išdrįs pagrindiniai 
kei<ti ikišiolines gaires, nes 
pačią valdybą sudaro tik 
tautininkų ir krikščionių 
demokratų koalicija, kuri 
•uvo, su maža išsimtimi, ir 
ki šiol. Tik nuo dabarti

nės valdybos darbų pareis, 
.r montrealiečiams
dalyvauti dar

/ unijos tik 3. Už tiek darbi
au s °'njnĮ-aj j,, teapmokami.

J. Valeika.

DLK Vytauto Klubas
Savo laiku šėrininkus 

Įspėjome, kad prieš rinki
mus gerai apsigalvotų, kad 
nesiduotų suvedžiojami ir 
nr; asitikėtii pažadėta de- 

nuo Šero dividendų, 
7 pusi.)

reikės šimtine 
trečiuose' (Nukelta i

LENGVAS RUDAS 
I š M 0 K T A N G L l Š K .4 I

Naujas, pagerintas anglų kallx>s vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
liu. paukščių, žuvų. vabzdžiu, medž.ių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal- 
l.ėiimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
da. 5x?. arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

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

Ip* ‘v >
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Pasikalbėjimas 
Maikio su Tėvu

rašė tais laikais, kuomet siradimą žemėje jie neži- savo muzika, savo ritmiš-be perstojimo Z arina ap-'prekyvietę ir 
mokslo dar nebuvo. Jie dar nojo ničnieko. Jie parašė, kais šokiais ir dainomis. Ši- linkumą—gaudo ir naikina nemokančiai 
nežinojo, kad žemė yra ap- kad Dievas sukurė viską iš toki tikėjimą krikščionys muses.
skrita. Nežinojo nieko apie nieko. Bet šiandien mes vadina pagonišku, bet jis 
ligų mikrobus. Jei apsirg- žinom, kad jie klydo. lyra vienas iš skaisčiausių, Čia ir Rykliai Draugiški

davo žmogus 
tai sakydavo,

ar gyvulys,) 
kad velnias tu

apsėdo. Apie gyvybės at-' lysių vienas.

pagarbin- sivystęs?
—Ne, tėve, aš to nesą- 

tik noriu parodyt,

—Tegul bus 
tas, Maike!

—i akas vakaras, tėve.
- -. ei, Maik, šiandien tu

vUri išaiškint man vieną -domo, fcet išsivystė evo- 
klausimą iš aukšto mokslo. Į iiucijos keliu iš žemesnių

..au.
a_

siūlo latvęi, 
rusų .kalbos,

sakydamas-:
—Gryby . . .
Latvei grybų nereikėjo,

Olrait, Maike, dabar jam nė viena kita tikyba Dažnai skaitome, kad todėl ji atsakė saviškai: 
gali sau eit. o aš pamis-

Iš Tolimųjų Hawajų
1778—1954 vyriausias vadas. Jis ir žu-

negali prilygti savo muzika rykliai apkramtė, sužalojo —Es negobu,—tai p-a, 
nei legendų posakiais ir, besimaudančius žmones, bet “aš nenoi iu.” 
jeigu musų bočiai turėjo Hawajų rykliai nepriklauso kareivis suprato ją sa- 
pagonišką tikybą, tai jie tu- žmogėdžių veislei. Hawa- kant, kad tai nėra grybai, 
rėjo būti labai linksmaus jiečiai aiškina, pagražinda-jbet pasiūlė dar kartą: “Kak 
budo žmonės, o kad Lietu- mi legendų posakiais. kad ne gryby? Gryby!” Bet
ves kraštas yra gražus, mes;Ha\vajų įykliai yra dieviš- latvė pakartojo tą patį atsa 
tą jau žinome. jkos kilmės: jie, pagavę ma-

Vk nas garsiųjų Ameri- žą ryklį. leidžia jį atgal į 
kos sūnų, rašytojas Mark’vandenį, neima ir nevalgo,
Twain (Samuel Clemens),'esą. rvklių karalienė gvve- 
kuiis pats pirmutinis pa- na Fearl Harbor prieplau- 
skelbė pasauliui, kad Pači- koj, o karalius Kaula įlan- 

vandenyne koje, turi nuolatinius savo 
yra puikiausias salų laivy- sargus ir, kai atplaukia 
nas, sustojęs pačiame van- žmogėdžių veislė:

vo kovoje su kavvajiečiais,
Šiemet sukanka lygiai Kealakekua Įlankoje, 1779 

176 metai, kai buvo atras- metais.
tos Hawajų salos. Anglų Vargu vra kur nors kita 
kapitonas James Cook 1778 vieta pasauly, apie kurią 
metais sausio 18 d. plaukio- tiek daug skaisčių vaizdų fiko ramiajame 
damas po ramųjį Pacifiko pripiešta—gyvu žodžiu, le- 
yandenyną, pastebėjo saus- gendomis. muzika, poezija.
žemi, išlipo ant Atooi salos, tapyba ir mokslininkų raš- dens viduryje, ir kuris savo tai vyksta baisios kautynės, 
kuri vėliau buvo pavadinta a>. Daug anksčiau, negu'poezijomis, novelėmis at-piktieji rykliai visuomet bu- 
Kauai ir kurioje šiandien baltas žmogus pradėjo kreipė ypatingą Amerikos na nugalėti, išvyti iš Ha\va- 
mes gyvename. skelbti Hawajus žemišku visuomenės dėmesį, o vė-‘.»ų pakraščiu ir niekad ne

kymą.
Kareivis, aišku, supyko, 

ir turėjo pagrindo. Jis juk 
rankose laikė grybus, o čia 
sena latvė teigia, kad tai 
ne grybai. Kareivis ją vos 
mušti nepradėjo.

Arba ir kitas pasakoji- 
rvkliai,'mas.

Vėl anais senais laikais 
(taip daroma ir dabar) ka
ro tarnybai atlikti jaunuo
lius grusdavo į Rusijos gi-

Kapitonas Cook keliavo ro^u vidury, poly- liau ir pats tapo literatūros buvo atsitikimo, kad ryklys lumą. Daugumas jų rusiš-
ne vienas, su juo buvo lai
vyno ir kiti viršininkai— 
kapitonas George Vancou-L*iait.’. jau 
ver, kurio garbei Kanada 
pavadino vieną 
pakrašty prie British Co 
lumbia provincijos krantų - 
Vancouver salą ir kurioje v a a , 
šiandien yra bene puikiau-, , 
šia visame pasaulv prie-

kartu ke-zem5

žmogus atsirado ne iš,j.e||avo

-Mokslas,t ėve, šiandien1 •=*vUn“
yra suskirstytas į šimtus ša
kų. ir kiekviena šaka aiški
na tik jai priklausomą sritį.
Taigi, iš kurios srities tė
vas norėtum informacijų?

—Aš, vaike, noriu žinot, 
kai ) ilgai Adomas -su Ieva 
rojuje gyveno, iki ponas 
Dievas juos išvarė. Matai, 
šituo klausimu aš subečinau 
su zakristijonu iš kvortos 
šr.apso. Jis rokuoja, kad 
jiedu gyveno tenai tik apie 
6 mėnesius, ba tiek laiko 
išeina iki obuoliai užauga: 
o kai tik uždraustą obulį 
suvalgė, raidavei iš rojaus 
buvo išpašolvonyti.

—O kaip tėvas apie tai 
manai?

—Aš rokuoju, kad turėjo 
būt ilgiau negu 6 mėnesiai, 
i a visu pirma turėjo užaug
ti obelis, o kiek man yra ži
noma, tai obelis pradeda 
duoti vaisių tiktai po kokių 
penkių ar šešių metų nuo 
jos pasodinimo. Vadinasi 
pagal mano rokundą Ado
mas su Ieva turėjo išgyven
ti rojuje nemažiau kaip še
šis metus iki sugriešijo.
Bet aš negaliu zakristijoną 
pertikrinti, ba neturiu aiš
kių davadų. Taigi noriu,
kad tu man pasakytum, kaipj —Tiesa, 
šitą Adomo biznį aiškina 
aukštas mokslas.

—Mokslas, tėve, Adomo 
visai nepripažįsta.

—Kodėl?
—Todėl, kad tokio pada

ro pasauly nebuvo.
—Na. tai kokiu spasabu 

atsirado ant žemės visa 
žmonių pakalenija?

—Žmonės išsivystė evo
liucijos keliu, tėve. Ir apie 
tai mokslas turi neginčija
mų faktų. Tie faktai buvo 
nustatyti tiriant žemės 
s’uogsnius, kuriuose randa
mi suakmenėję senovės 
žmonių kaulai. Kuo giliau 
tie kaulai randami, kuo jie 
senesni, tuo mažiau jie iš 
sivystę. Galų gale žmogau.- 
pavidalas visai išnyksta, o 
lieka tik beždžionių kaulai.
Toliau nėra jau ir beždžio
nių, o prasideda driežų ii 
kitokiu roplių laikotarpis.

—Ar

hezijiečių, kurie
vadinami tikrais havvajie- mas Havvajų egzotišką O vandenyje čia 

buvo gausiai ap-'kraštą, 
savo gimtąjį!

Pacifiko poezija, muzika, le-
gendomis ir šiandien jie 
yra giliai įtikėję, kad Ha- 

motina
d _ _________

ugniakalnius, šildo sios į šiaurę nuo vidurio havvajiečių vyko 
ir ją puošia gamtos tropikų ciklono, kur šaltes- žaidynes ir čia ,

kės laurus. Vienas

šiandien milžinu vaizdžiai aprašvda- ką nors įkąstų bei sužalotų.; kai visai nemokėjo. Ir štai 
didelių pirmą dieną karininkas iš- 

I rikiuoja tokius naujokus ir, 
i priėjęs prie vieno žemaitu- 
įko, klausia: “Kuo pavar- 

Apie sportą prie progos de?» žemaitis rusų kalbos 
Mark Tvain, “užankeriuo- parašysiu atskirą straipsnį,’ nesuprasdamas senu papra- 

jura, o tė-tos” Pacifiko vandeny, bet-šiuo tarpu trumpai paminė-ltįmu atsako klausimu: 
dievaitė Pale gi jos tolėliau nusidrieku-siu tik plaukikus. Daugį —j^on saka?

i pasaulio: —Rašyk Konsaka,—lie- 
skynė gar-pja karininkas raštininkui.

Suktropiškas Klimatas

Hawajų salos yra, anot

i ryklių matyti dažnai.
Gabus Plaukikai

p-a

plauka. Taipgi
liavo kapitonas William S10^

" * daugelis kitų. Jie Havvajiečiuose nebuvo ir 
dviem laivais, vie- nėra mažiausios abejonės, 
vadinosi “Discov- kad sales yra ne vien žemiš-

ery,' o kitas “Resolution,” kas. bet ir dangiškas rojus.
•bet kapitonas Cook buvo jų ir ta -imteriopai apibudina 'asa1.?

nas jųM

nis vanduo srovena nuo kės laurus. vienas pirmu-:
Beringo juros ir todėl čia tinių buvo I). Kalanamoku? 1 nėjęs prie antro kan- 
oro laipsnis 10 nuošimčių dabartinis Honolulu miesto ninkas klausia tą patį klau- 
vėsesnis; dėlto ir būna to-šerifas, kuris dar 1912 me- ^ą ir gauna tą patį at- 

; kis malonus klimatas, kad tais Stockholme, Švedijoj, Kon VeI
nebūna duslaus, slė- laimėjo pasaulio plaukikų liepia jo pavardę uzra- 

giancio. įkyriai tvankaus čempiono vardą. šyli “Konsaka ”
Bill Smith, dabartinis Ladęs tokių Konsadų 

karininkas

tas atsitiko,—O kada 
.okiais m

—Evoliucija, tėve, skai- 
oma ne metais, bet tuks- 
ančiais amžių. Pavyzdžiui. 
Anglijoj nesenai iškasta su
akmenėjusių žmogaus kau
lų ir :š akmens padalytų 
rankių. Tos liekanos bu
vo tame žemės sluogsny. 

.kuris susiformavo dar prieš 
1 Didžiąją Ledų Gadynę.] 
j Reiškia, daugiau kaip mi-i 

ionas metų atgal. Kitaip! 
įasakius, prieš milioną me-j 
ų Anglijoj gyveno žmo-, 
pus, kuris dar nežinojo m-.-.' 
alų. Įrankius jis darydavo! 
š akmens ir titnago skevel-' 
Irti. j

—Tai tu rokuoji. kad pir-»

.tais? oro, o žiemą nesusikaupiai 
nepermatomų miglų. Oras'H°nolulu apskrities sporti- 
visuomet sausokas ir vieno-’ ninku direktorius, laimėjo 
dai pastovus—73-83 F laip-lvidutinio plaukimo čempio-

nasis žmogus atsirado 
Vfiglijoj, ne rojuje?

—Ne, tėve, tokios vietos.] 
aip rojus, niekur pasauly 

ir ne AnglijojE ettebuvo, 
is a 
’ėtojai spėja.

irado. Senovės tyn- 
kad pirmuti--

ike,

įė žmogaus lopšinė buvo 
’ur nors Pietų Azijoj. Ang-j 
lijon jis atsibastė iš tenai, 
vėliau.

—O ką jis galėjo žinoti., 
kur yra Anglija? Juk trei-į 
nų tada nebuvo. j

tėve, traukinių*
:ada nebuvo. Nebuvo net 
ir gerų šunkelių. Kaip pir- 
nutinis žmogus pateko ton 
ieton, kur dabar yra Ang- 
ija, šiandien to jau neišsi- 
iškinsim. Gana to, kad li- 
ę tenai jo kaulai parodo, 
ad jo tenai yra gyventa. 
Jai užklydo tenai maisto 
eškodamas, o gal kokio pa- 
ojaus vejamas.
—Maike, ar tu man ne- 

įeluoji?
—O kodėl aš turėčiau tė 

ui meluoti?
—Bet taip juk negalėjo 

uti. kaip tu man šneki.
—Kodėl np^alėjo?
—Todėl. Maike. kad 

šventas raštas kitaip sako. 
Tenai parodyta juodu ant 
"'alto. kad pirmutinis žmo 
gus buvo rojuj*' sutvertas. 
Tai nejaugi šventas raštas 
meluotu?

—Aš nesakau, tėve, kad 
tai tu nori pasakyt.'jis meluoja: bet jis klysta, 
kad a.z iš driežo iš-lJĮ rašė tamsus žmonės, ir

SUSIDRAUGAUK!! SU

L71 i 1dari;
( T A M S I V A L AI )

Gero skonio—iigų tradicijų— 

puikiausias tamsus alus. keks karia yra buvęs!

dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas 

C 'UJ, rjPFfiT unckEci:(Ft( ku aro Rimu: utes 11, c

pastovus
sniai. šventadienio 

i pelėsiais neapauga ir kan-
j — z__ nppdn.

rubai

1VS 111 .• 'T
Neapsakoma Švara

Pasauly niekur nėra to
mų puikių asfaltinių ir tiek 
daug kelių, kaip Ameriko
je. Bet niekur irgi nėra 
tiek daug nudriskusiais po
piergaliais ir visokiais skar
malais biznio reklamomis 
apkarstytų pakelių, kaip 
Amerikoje.

Havajuose niekur nema
tysi nė jokios biznio rekla
muojančios iškapos ant tvo
tos, ant telefono stulpo, ar- 
..a girioje ant medžio už
kaito: nematysi ant žemės 
popiergalių, aprūdijusių de- 
ziv.. sudužusių bonkų bei 
Kliokiu išmatų: visur neap
sakoma švara.

Čia visai nei a nuodingų 
kirminų (žalčių i»ei gy*a- 
aų). fasauly yra žmonių, 
kurie daro verslą su nuo- 
mgais kii minais, bet, kai 

jie Keliauja garlaiviu ar or
laiviu, jie yra saugojami, 
kad čia neištruktų nepagei
daujamas svečias: bet kai 
atvyksta cirkas, tai būna 
pastatyta speciali sargyba 
prižiūrėti, kad neištruktų
negeistinas gyvis.

i odai buvo atgabenti
žvejų laivais Maui salon 
ISžb metais ir buvo pra
dėję begaliniai plisti, bet 
dabar jie jau sukontroliuoti 
u veik galutinai su DPT iš
naikinti. Kiekviename na
me rasi bonką DDT ir jei 
šeimininke dieną pamatė 
arba nakčia apie auksis iš
girdo zvimbiant uodą. tuo
jau keliasi, tam tikiu prie
taisu apipurkščia visus 
kampus ir mažiausiai per 
savaitę jau nė jokio vaba
liuko nematysi.

Vorai ir maži driežukai 
skaitomi žmogui naudingi 
sutvėrimai, jie ne tik nenai
kinami, bet dar saugojami, 
kad gyventų ir veistųsi, nes 
jie nuolatos triūsia, dirba.

no vardą pasaulinėse varžy
tynėse (olympies) Londo
ne. 1948 metais. Ford Kon- 
no iš Honolulu ir Y. Oyaka- 
\va iš Hilo laimėjo čempio
no laurus plaukikų varžyty
nėse, Helsinkyje. Suomijoj. 
1952 metais.

A. Jenkins.

bent keliolika, 
tik nusikeikė.

Kitas karininkas klausi
nėdamas klausė:—Kas tu
esi? — Žemaitis vėl senu

Kas,

Dėl Žodžio Dideli 
Nesusipratimai

mDidelė dovana yra 
keti žodžiu ir raštu r 
savo mintis taip, kad jas 
kiti suprastų. Ne visi ją 
turi ir dažnas musų iš savo 
patyrimo gali papasakoti, 
saip jis buvo netaip supras
tas tik dėl to. kad neaiš- 

iai pasakė ar parašė.
Dažnai ir ta pačia kalba 

kalbantieji nesusikalba, nes 
abu tuos pačius žodžius ki
taip supranta. Sakysim, 
nusitiks žemaitis su aukštai- 
iu ir pradės kalbą:

—•Smagus tas biauiybė 
akmou,—sakys žemaitis.

Aukštaitis kraipys galvą 
ir negalės suprasti, kaip čia 
akmuo gali būti smagus. 
Mat. žeimaičiui žodis “sma
gus” reiškia sunkus, o auKš-

įpratimu jam atsakė:oar as.r
Jo pavardė, aišku, buvo 

užrašyta: Kasaraš. Sura
dęs tokių Kasaraš bent tu- 

jziną ir šis karininkas kei- 
ikėsi ir tik vėliau tepaaiškė- 
Įjo jam. kad čia butą nesu- 
Jsipratimo tik dėl kalbos.

Nelabai senai spaudoj 
buvo rašyta, kad ir atomo 
bombos buvo mestos Japo- 
nijoj tik dėl tokio “nesusi
kalbėjimo.”

Japonai buvę jau pri
blokšti ir norėję taikintis. 
Jie prašę rusus tarpininkau
ti. bet Stalinas to sąjungi
ninkams nepranešęs. Kai są
jungininkai, Potsdame susi
rinkę. pareikalavo Japoni
jos pasiduoti, japonų užsie
nių ministeris tuoj priėmė 
spaudos atstovus ir jiems 
pasakė, kad Japonija laiko
si “mokusatsu” politikos. 
Tas žodis sunkiai išverčia
mas į kitą kalbą, bet japo
nų kalboj jis turi nevieno
dą prasmę--nepaisyti, susi
laikyti. Vertėjas beskubė
damas išvertė jį “Nepaiso, 
atmeta.” Vadinasi, Jaj>o-
nija atmeta sąjungininkų 

aičiui jis reiškia “links-iultimatuma. Toks atsakv-
mas, patogus" ir tt. Tokūrmas pasklido po visą pasau- 
pavyzdžių galima parinkti
laug.

Dar dil esnių nesusiprati-

Ii. Taria imtasi japonus 
ginklu pribaigti; į»o kelių 
dienu mestos atomo bom-

mų būna. kai kalbi su tais.i bos, ir japonai gavo pasi-
kurie tavo kalbos nesupran
ta, ar tu nemoki ja gerai 
kalbėti.

duoti.
Kaip bebūtų, bet netin

kama kalba ar raštu tikrai 
rusas kareivis, radęslgalima reikalą pagadinti ir 

turėti.
Ž-tis.

Štai
miške giybų, nuneša juos nemaionumų 
anais senais laikais i Rygos

NAUJA SVEIKATOS KNYGA “BUKITE SVEIKI”
kurią parašė ir iau išleido D-r. Steponas Biežis. šioje kny
goje aprašoma suprantama lietuviu kalba svarbieji sveika
tos išlaikymo dėsniai: kaip būti sveiku ir ilgai gyventi.

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuviu <«i- 
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiunlimu. Tuojau uzsi 
sakykite. Užsakymus siuskite knygos autoriui:

111.Dr. S. Biežis, 321! W. 6Hh Btece. Chi-rgo 29. 
Telefonas: KEpublir 7-78KS.
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1918 METAIS VASARIO 16 DIENĄ VILNIUJE 
JIE PASKELBS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĘ

t. y , t* -#1

žiančių maskolių ir juos iš
rijo iš savo žemės.. Nuo to-

ŽIEMIŠKI APDŪMOJIMAI
pat naginiuotų V),rų bė-.yies surukę diedai, mes kuproti bė, dėl kurios amžiais ftina. 
ausis suglaudę \ okieti-l nabagai. atkakli kova. Jei anuomet

kai kurių valstybių teislš-
Vėl Felčeriai į Tai nėra kokia nors “bro-

Anais senais caro laikais !“kos respublikos dovana,” 
gydytojų buvo maža, todėl ka,l) « pap!astal ^į0™.3' 
buvo įsteigtos felčerių mo.K?luha‘, “iL“ sunkvezt- 

paroošdavo mlu^ ““ak«J® nustatytą 
šiek tiek Paiauodamąją kainą, kun,

apie gydymą nusimanau- kai.P PaP^stai- ,kukliai .»»- 
čius felčerius. Nepriklauso-^a^a .,naut3.!’ 
moj Lietuvoj felčeriu mo- Chrasc‘°™ Š3*8^1“- .sa
kyklų nebebuvo. ' yeaumų (taip pat ir jų da- 

Rusai, pavergę Lietuvą,'1“! arba sla*P geležėj net 
vėl atgaivino felčerių mo-į'm1nJ . ne83!,ma P“*1* “ 
kyklas nes gydytojų, ma- betkok,n?- «?
lyti, nepajėgia išmokslinti,'«au‘us P*"!^- .P’n£a,’1u? 
nors šiaip kiekviena proga kunuos toklus dal-vkus ‘T 
gieda, kad Lietuvoj įydv-'*13!3"13 P'.rkt.1’ tu,n butl ko1- 
mo reikalai labai gerai su-ukl° «auu uz valstybei par- 
tvarkyti įduotą mėsą, pieną, sviestą

Felčerių mokyklos stei- ar kiaušinius' Ir tai ne už
giamos Kaune ‘ir Klaipė-1^ mes?’ P1^.- ^stą ar 
J» • 1 kiaušinius, kūne tun būti

'atiduoti valstybei kaip pri
valoma duoklė, o tik už tą 
mėsą, pieną bei kiaušinius, 
kurie nuo tų duoklių atlie- 

slapty. Todėl apie tai ga-ika ir ‘‘laisvai” parduodami 
Įima tik spėti iš įvairių ša-. valstybei.
lutinių duomenų. Į Privalomos duoklės kol-

Rinkimams i maskvinę ūkiams dabar nustatytos to-
Aukščiausią Tarybą Lietu-’kios: mėsos 4 kilogramai 
vos teritorija padalinta į I0į (1 kilogramas -2 sv. ir 3 
apygardų. Latvijos—Į 7 ir uncijos) gyvo svorio nuo 
Estijos—į 4. Kadangi vie-; hektaro (1 hektaras-rapie 
nas atstovas renkama
300,000 
vienam

Jtyklos, kurios 
“pusdaktarius/

Kiek Lietuvoje Gyventojų?
Rusai ir šitą laiko pa

nuo;2 su puse akrų); pieno— 
gyventojų ir kiek-; 16 litrų nuo hektaro; kiau- 
išrinkt! sudaroma šiniu—-17 nuo hektaro. Už

atskira apygarda, tai gali
ma spręsti, kad Lietuvoje 
gyventojų iš viso (su rusų 
kariuomene, atsiųstais val
dininkais ir visu kitu “gyvu 
importu”) skaitoma apie 3 
milionai, Latvijoj—2.1 mik 
ir Estijoj—1.2 mil.

Tautybių Tarybos apy
gardų visose trijose respub
likose sudalyta po 25, nes 
po tiek atstovų kiekviena 
respublika į tą “senatą” tu
ri siųsti, nors gyventojų 
skaičius ir nevienodas. Tad 
Lietuvos šitos apygardos 
turi apimti kiekviena po 
apie 120,000 gyventojų.

Vilniaus mieste (be apy
linkių) yra sudarytos dvi 
tokios apygardos. Tai yra 
pamato spręsti, kad Vilniu
je yra skaitoma apie 240,- 

gyventojų. Kaunas su 
Petrašiūnais, Šančiais ir 
Aukštąja Panemune, bet be 
senmiesčio, Vilijampolės ir 
Aleksoto, sudaro vieną apy
gardą. O likuši miesto da
lis sudaro kitą apygardą 
drauge su Vilijampolės. Pa
nemunės, Vilkijos ir Jona
vos rajonais. Iš to tenka 
spręsti, kad Kauno mieste 
šiuo metu gyventojų skaito
ma 160-170 tūkstančių.

kių
go ausis suglaudę V0Kietl-j nabagai, 
jos kariuomenės paskuti-.Mes taip pat, kaip jus. ant uly- 
niai likučiai, nešė lauk sa- čių šokinėjom
vo ‘•kudašių” ir Lenkijos Ir taip jau, kaip jus. savo jau-

-

sėdi is kairės j dešinę: Jonas Viiei.ŠLs, kan. Justinas Staugai
tis. Stasys Narutavičius. Dr. Jonas Basanavičius, Antanas 
Smetona. kun. Kazys Stepas šaulys. Steponas Kairys, Jonas 
Smilgevičius. Stovi (iš kairės į dešinę): Kazys Bizauskas, 
Jonas Vailokaitis, Donatas Malinauskas, kun. Vladas Mironas, 
Myktlas Biržiška, kun. Alfonsas Petrulis, Saliamonas Banai
tis. Petras Klimas. Aleksandras Stulginskis. Jokūbas šernas 
ir Pranas Dovydaitis. Iš jų laisvame pasauly gy vena M. Bir
žiška, S. Kairys ir kun. šaulys. Rusu išvežti į Sibirą: Bi

zauskas. Mironas. Klimas. Dovydaitis ir Stulginskis. Jų liki
mas nežinomas.

■
Vasario Šešioliktoji ~
De iiio k ra t i jos Pergalė
Vasario 16 d. sukaks 36 savo nei plačiųjų darbo 

metai, kai Lietuvos Taryba sluogsnių jėga ir jau buvo 
paskelbė “atstatanti Lietu-, linkę savo žemės likimą su- 
vos valstybę.” Kadangi su- sieti su kaizerine Vokietija 
kakties diena yra viduiy sa-J—išduoti jai vekselius, ku- 
vaitės, tai daug kame ji bus rie įpareigotų atkurtą Lie 
minima šį sekmadienį, to-.tuvos valstybę surišti amži- 
dėl ir mes prisimename ją’nais ryšiais su Vokietija, 
šios savaitės laikraštyje. jTokį nutarimą jau buvo pa-

Meskime žvilgsnį atgal ir dariusi Lietuvos Taryba, 
pažiūrėkime, kokios sąly-'tačiau mažos, bet energin
gos buvo Lietuvoje 36 me- gos Tarybos narių grupės, 
tai atgal. Į socialdemokrato Stepono

Pirmasis pasaulinis karas’Kairio vadovaujamos, pa 
tęsėsi ketvirtuosius metus J stangomis tas nutarimas 
Jau ir Amerika buvo prieš;buvo atšauktas ir 1918 me- 
beveik metus į ji Įsijungusi.'tais vasario 16 d. vienu bal- 

j Vakaruose vokiečių karei- su Lietuvos Taryba paskelbė

ponų į Lietuvą pasiųsti ka
reiviai.

Apsigymę, visi kibo į val
stybės statybos darbą. Pa
tyrimo valstybiniam gyve
nimui nebuvo, bet noro 
dirbti, kurti, pasišventimo 
ir pasiaukojimo netruko. 
Tas ir nugalėjo. Tepamė
gina šiandien Amerikos 
valdžia bent vieną mėnesį 
nemokėli algų savo tarnau
tojams! Ji tuoj butų nu
veikta. 0 Lietuvos valdžia 
1919 metais neturėjo pini
gų ir 3 mėnesius savo val
dininkam.- nemokėjo algų. 
Visi dirbo pilvus susirišę ir 
nė žodžio nesakydami.

šventėm 
sulaukę rudenį

ną vasarą
Ar tikėjomės, 

kumpą.
Taip ūmai nusidovyt irgi pa- 

blokt taip greitai?
Ak, kaip veikiai žmogiškos nu

tyla dienelės ’
Kožnas viens žmogus, taip 

pons, taip burs. prasidė- 
dams

Ir

,Ik

kai, sakysime, ir politiškai 
visiems žmonėms buvo pri
pažinta lygybė, bet ūkinia
me gyvenime jos iki šiol vi
sur pasigendama.

Geriausi mokslo vyrai, 
šviesios asmenybės ieško 
būdų ir kelių, kaip tą lygy
bę įgyvendinti, kad iš pum
puro kopdamas galėtų kiek-

vargingai užgimdams, tikt j vienas žmogus parodyti 
pumpurą rodo, Ikaip aname žiede paslėptą

po tam tikrai, kaip dusia
reik. prižindęs,

Auga be rūpesčių, kasdien
pumpuro kopdamas.

Ale su viena diena žiedelis dar
nesirodo.

Bet reik daug dienų, ik pum 
purs jo prasilukštin

Ar tas nėra pasiaukojimo 
ir pasitikėjimo geriausias 
pavyzdys?

Sunkiausią Lietuvos at
kūrimo naštą ant savo pe
čių pakėlė darbo žmogus, 
bet vėliau jis buvo pamirš
tas, į šalį nustumtas, o spar 
čiais šuoliais kylančio kraš
to gerybių šaltinius apspi
to kiti, apsukresnieji sluog- 
sniai. Valstybės gyvenimo 
vairas iš plataus ir gražaus

Į Ir savo pus lėpta grožybę 
parodo.

O vei, silpnas vos 
pradėjo.

tai mokamas atlyginimas 
(dabar didesnis negu pir
ma buvo) toks: mėsos gyvo 
svorio kg—1.50 rublio, pie
no litras—55 kapeikos, o 
atlyginimas už kiaušinius 
visiškai neminimas taisyk
lėse. w________ _____ _ ____

Tokiu budu vidutiniškas j vis tvirtai stovėjo apsikasęs; “atstatanti nepriitlausomą
kolūkis (apie 1,500 hekta-;Prancūzų žemėj. Rytuose! demokratiniais pamatais su- 

caro kariuomenė buvo su- tvarkytą Lietuvos valsty 
triuškinta, caras nuverstas, bę su sostine Vilniuje, 
valdžią į savo rankas pa- ir tą valstybę atskirianti 
grobę bolševikai ant kelių nuo visu valstybinių ryžių, 
atsiklaupę prašė vokiečių kurie yra buvę su kitomis

Tokios Yra “Broliškų 
Respublikų Dovanos”

Sausio 23 d. iš Gorkio 
(buvusio Nižni Novgorodo) 
į Lietuvą atvežta 65 auto- 
sunkvežimiai (trokai). Jie 
paskirstyti į Vilkijos, šakių, 
Smėlių (Ukmergės II) ir ki
lų rajono kolūkius (rajone 
yra vidutiniškai apie 28 
kolūkiai).

rų) turi atiduoti tomis že
momis kainomis 6 tonas gy
vo svorio mėsos, 24 tonas 
pieno ir 25,500 kiaušinių.
Už mėsą ir pieną toks kol
ūkis gauna 22,000 rublių.
Už tuos 22,000 rublių sunk
vežimio nenupirksi, bet, jei 
ir galėtum, neparduodama.
Reikia dar turėti mėsos, 
pieno ar kiaušinių daugiau, 
negu privalomoms duok- paskutinį 
lems užtenka, ir tą liekaną 
‘laisvai” parduoti valsty
bei.

Už taip parduotą “per
teklių” valdžia moka dau
giau. negu už privalomas 
duokles, bet vistiek mažiau, 
negu butų galima gauti tik 
ai laisvai parduodant. Bet 

reikia parduoti valdžiai “sa 
yanoriškai.” nes kitaip ne 
bus galima net ir vinių nu
sipirkti. Už tą “perteklių” 
kainos mokamos žymiai 
aukštesnės, būtent: už jau
tienos ar avienos gyvo svo
rio kg—4.10 rubliai, už 
kiaulienos—7 rubliai, o už 
paukštienos gyvo svorio kg 
net 88.50 rubliai, t. y., nuoJti 
3 iki 8 kartų brangiau neguį Tas

taikos.
Lietuvos žemę 

spardė vokiečių 
batas. Vokiečio
balsas viską lėmė. Lietuvė 
turėjo atiduoti vokiečiui 

kiaušinį, sviesto

privalomosios duoklės. Už 
pieną irgi moka 1.20 rublio, 
t. y., daugiau kaip dvigu
bai, o už kiaušinį moka po 
pusrublį! Bet tai vistiek 
yra kainos dar gerokai že-

^oeeeeeosocooecoiscosioooooioosoooooeoooeeooeeoooeeeoeir' 

A’uo Caro Rublio iki RoKševiku Červonco
rasi Jono K. Kario ĮMiošnioje “NE
PRIKLAUSOMOS LIETUVOS PI
NIGAI“ knygoje 1915 1941 m. 
Lietuvoj kursavusių įvairių pinigų 
istoriją, numizmatiką ir natūralaus 
•lydžio banknotų bei monetų foto
grafijas.

Reto įdomumo knyga ir pinigu 
albumas vienoje vietoje! Anglų

knygoje daro ją įskaitomą ir nemokan- 
Ir visa tai—tik už 3 dolerius!

kalKi
tiems

santrauka
lietuviškai.

Užsisakydami rašykite: J. K. Karys, 45 Park Terrace. 
Bndgeport 4, Conn. (4-4)

savo grožį. Tiesa, viena 
diena žiedelis nepasirodo— 
tenka ilgai ir kruopščiai 
dirbti, bet čia reikalingos 
tokios gyvenimo ūkinės są- 

_ lygos ir politinės laisvės, 
kad kiekvienas žmogus ga- 

visą lėtų savo gabumais pasi
reikšti, kad jis vargo nebu

vus žydėti itų nustelbtas ir kitų išnau- 
J dujamas.

is

4!štai. jau ir 
pradeda

Žinom juk visi, kaip 
biedniems pasidarė,

Kaip mes. vaikesčiais glupais 
dar būdami, žaidėm.

Ak. kur dingot, ak, jus, jaunos 
musų dienelės!

Rudenis ir žiema grožybes jūsų 
sudarkė,

O mums, diedams, jau vainiką 
žilą supynė. . . .

vargai tuojaus 
stumdyt. *

mums
Tokiomis ir panašiomis 

mintimis K. Donelaičio 
“Metai” yra sunkte per
sunkti. Tuo jie mums bran
gus, skaitytini ir prisimin
tini.

j. Vilk*..

NELAUK PARAGINIMO

vieškelio buvo pasuktas į i Taip prasmingai ir gra- 
šuntakius, todėl ir valstybi-įžiai K. Donelaičio “Metuo- 
nis režimas nebegalėjo taipJse” žiemos metu susirinkę 
greitai važiuoti, bet neabe-įbūrai šnekasi apie žmogau? 
jotina. kad demokratijai gyvenimą, jo rūpesčius ir 

pradėjus

J tautomis” ir pareiškė, “kad 
mindė ir jos santykius su kitomis 
kaizerio'valstybėmis privalo gal uti- 
žandaro vai nustatyti kiek galima 

greičiau sušauktas steigia-

vėl pradėjus atgauti savo 
pozicijas, butų ir musų dar 
bo žmogus ištraukęs valsty

vargus bei jaunystės grožį.
Visiems suprantamais žo-ITj

binį vežimą į platųjį vieš- dzIais 'ienas būrų, prieš (Iu ;
lodė Rot \ * s,mtu didelę tiesą yra ‘

pasakęs, kuria vėliau buvo 
pagrįsta JAV konstitucija:

kelį. Bet
Užplūdo svetimieji ir sve-

timais keliais pasuko musų žmonės gimsta visi lygus!
Kitoje vietoje toji mintis 

dar taip yra išreikšta:
“Juk ir ponų vaikesčiai 

taipjau per subinę gauna,

krašto likimą. Netrūkus jau
bus 10 metų, kai lietuvis sa
vo krašte nebeturi spren
džiamo balso ir dar neaiš
ki diena, kada jis tą teisę’ kad

rnasis seimas, demokratiniu laisvi ir mes. Nenurimki-'

(---- jie, kaip kiti vaikai į
atgaus. Tačiau neturime patalą meža.” 
nusiminti ir vilties netekti! Bet šit, kai vargai prade- 
—ateitis priklauso lais-Įda žmogų stumdyt, tai 
viems žmonėms, busimejdingsta ir toji žmonių lygy-

budu visų gyventojų išrink- 
svarelį, o lietuvis savo lau- tas.”
kų derlių, savo numylėtą Vadinasi, nulėmė Lie- 
žirgelį ir tt. Jam pačiam tuvos grynų demokratų, ku- 

nuti’upėjoj je pasitikėjo ir rėmėsi plabeliko tas, kas 
nuo vokiečio stalo.

Lietuvos žemė buvo su-'stangos.
' ciųjų sluogsnių jėga, pa

raižyta mažais gabalėliais 
—apskritimis—ir iš vieno 
apskrities į kitą lietuvis ne-

Musų nepriklausomybė 
tikrai yra demokratijos lai-

galėjo pasijudinti. Spauda!rneJ,rny vaisius. Jei caro ir 
žiaurios cenzūros suvaržy-paizerio sostai nebūtų gnu- 
ta. Vadinasi, nei susieiti, v?. nebūtume ir mes buvę 

nepriklausomi, ir vėl josnei spausdintu žodžiu susi
kalbėti. Lietuviai gyveno 
kaip akliname maiše.

Bet . \ . neužtvenksi bė
gančios uj)ės . . . neužgesin-j ps
si tautos gilumoje rusenau-įjos laimėjimu yra susijusios] 
čios ugnelės—troškimo bu- musų viltys atgauti pa-' 

.ai. savarankiškai. Ig™btą musų krašto laisvę, 
lietuviu troškimas

anuomet jau buvo gana 
stiprus. Žinojo tą ir vokie
čiai. Rusų revoliucijos iš
kelti laisves Šukiai ir dar 
nežinomas karo galas vertė 
ir

psooeeoeeoooooocoooooccoooooooooMoooooooeoeoooooeooo

me ir kovokime!
Šiemet Vasario 16 d. su

kanka 10 metų. kai musų 
Vyriausias Lietuvos Išlais
vinimo Komitetas (VLIK) 
paskelbė savo pirmąją de
klaraciją, kurioje įsiparei
gojo kovoti ir laimėti lais
vę ir nepriklausomybę. Tą 
kovą jis veda ir iki šios die
nos. Čia Amerikoj jam 
nuoširdžiai talkininkauja 
Amerikos Lietuviu TarybaI1VĮH IMdUM Hlli, H \U1 .............. .... - . . . .

netekome, kai Rusijoje į|Į tą talką turime stoti ir\isi 
sostą įžengė “caras” Stali-įmcs ir kuo tik galėdami jų 
nas, o Vokietijoje—“kaize pastangas remti.

Hitleris. Su demokrati-

Lietuvi! 
siaukojanti 
augino ir 
lygink jai 
neapleisk

J. V-gas.

Tėvynė, lyg pa
moti na, tave

globojo. Atsi- 
kaip motinai— 
jos dabartinėje

Jei demokratija laimės pla
čiame savo kovų lauke, at
gausime ir mes savo laisvę.
Kas tiki demokratija, ^a'|ne|ajmčje ir varge, aukok 
nenustoja vilties išvysti n ij<>5 ,,isvė, va|,ndai p.^;. 
laisvą Lietuvą. Todėl visų

vokiečius susirūpinti pa- musų pareiga remti demo-Į 
ripti lietuviu pasirvžima kratijos pastangas, savojkreipti lietuvių pasiryžimą 

sau palankia kryptimi, bet 
grabus vokiečių politikai to 
nemokėjo padaryti. Jie sa
vo elgesiu lietuvius vis la-

tinti.

kratijos pastangas, 
tarpe skleisti 
pradus, aiškinti juos ir ko-j 
voti tiek su raudonais, tiekį 
su juodais ar kurios kitos

(lemokratijosįSKA,T^ K GYV4 
ANGL1AKASIV ISTORIJA

biau prieš save kiršino, ne- spalvos demokratijos prie-
gu juos palankiai nuteikė. 
Teisybė, ir musu tarpe bu
vo lokių, kurie netikėjo nei

mesnes už kainas, moka
mas visiškai laisvai parduo-

sais..
Kai mes

J;i paraše Krank I-jvinskas 
ir A. J. Kanišauskas, abu seni 
angliakasiai. Tai 500 puslapių 
;knyga. kurioj vaizdžiai aprašy-

minime Vasario'd*15 angliakasių gyvenimas ir
daup kitu dalykų. Kas skaitė 
tą knyga, visi ia patenkinti. P. 
Adomaitis iš Barre. Mass.. sa- 

Puiki knyga.“ Tą pat į ra-

16 d. sukaktį, musų mintys 
skrenda į tą pirmąjį musų 
nepriklausomos valstybės, 
ujAenimo laiKotarpj, kuris T Tama;uiufkas « 

mus savo jaunatvisku-
I
i žavidant. i

Tik už šiuo budu parduo- mo, kūrybingumo, didvyriš-
tus produktus kolūkiai ga- kūmo pavyzdžiais. Galima 
vo minėtus 65 sunkveži-,sakyti, su šakėmis
mius. Tokios 
kų respublikų

ir dal-

T. J. Kučinskas iš Chicagos ir 
tt. įdėk i laišką $2. parašyk 
aiškiai savo adresą ir pasiųsk:
Krank Lavinskas. 1111—4t»th 
St.. Long Island City I. N.vra “brolis- Riais jauni vyrai, basi ir al- 

dovanos.” -kani, ėjo pa-itikti besiver-'jr gausi ta knyga ti.n

Mes pranešame skaityto
jams, kada jų prenumerata 
baigiasi, bet mums daug 
laiko ir išlaidų butų sutau
pyta, jei mielieji skaityto
jai nelauktų pranešimo, 
kad jau laikas mokėti. To- 

prašome prenumeratą 
nelaukdami įspėji

mo.
Visuomet prašome žymė

ti adrese zoną, jei gyvenate 
didesniame mieste. Nepa
kanka, pavyzdžiui, rašyti 
Chicago, III., bet reik pri
dėti ir pašto zonos numerį.

Kai keičiate adresą, pra
šome būtinai aiškiai para
šyti ir senąjį ir naująjį ad
resą.

“Keleivio” Administracija.

Pabandykite užsisakyti bendruomeninį, laisvą nuo bet 
kurios partijos, savaitraštį

NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ
kuri duoda labai daug visokios informacijos iš visų 
gyveninio sričių—technikos, mokslo, meno, politikos, 
tikybos, darbo, socialinės srities, visokių išradimų, at
radimų ir naujausių sumanymų l>ei pastangų, kokias 
tiktai įstengia žmogaus protas ir valia. “Nepriklau
somoje Lietuvoje” jus rasite visa. kas tiktai jus gali 
dominti.
Kaina: Metams Kanadoje S5. Amerikoje $5.50, visur 
kitur—$6. .Metine prenumeratą galima mokėti ir da
limis. Adresas:
Nepriklausoma Lietuva. 7722 George St., Ville Lasalle, 

.Montreal, P. ().. ( anada

PASTABA: Netrukus |>o Nauju .Metu bus spausflina- 
mas tik ką is Lietuvos at Įsegusio “N. L.“ redaktoriaus 
ĮKizįstamo pasipasakojimas apie dabartinę Lietuvą— 
platus ir išsamus.

c cosc >&*s<ccososo<seooo909oeoow
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JAU ATSPAUSDINTAS IR GALIMA 
UŽSISAKYTI

Keleivio" Kalendorių 1954 Melams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” išleido 
dideli 1<K> puslapių kalendorių 1954 metams. 
“Keleivio” I alendoi iu įe 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 56 
centų. Pinigus ir užsakomus prašome siųsti 
šiuo adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay Su u Ui Boston 27, Mass.
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T autos s ventė

viespata-

Amerikiečiai savo
lolrzklausomybę iškovojo ne is 

svetimųjų, bet iš savųjų

nepn- .,* •• sidarvti

Gyvendami Amerikoje, lietuvių tauta galėjo 
mes visi švenčiame Ameri- kratyti svetimųjų 
kos tautos šventę. Liepos vimo ir pasiskelbė nepri-; 
Ketvirtąją. Tai didžiausia klausoma. Po paskelbimo' 
šios šalies šventė, jos nepri- nepriklausomybės dar teko, 
klausomybės diena. Ame- nelengvai kovoti, bet paga-' 
likiečiai ta dieną švenčia su liau lietuvių tauta iškovojo 
didelėmis iškilmėmis ir sau laisvę ir tvarkėsi savo, 
kartais su nemažu triukš-* krašte taip. kaip ji sugebė-’ 
mu. Ir su pagrindu ameri- jo. o jei kada darė klaidas, 
kiečiai pagarbiai mini tą tai pati už tas klaidas ir 
svarbią dieną, nes kas gali mokėjo, 
būti tautai svarbesnis, kaip. Lietuvių tautos nepri-J
nepriklausomybė? Įklausomybė davė progos

lietuviu tautai ne tiktai pa
savo krašto šeimi

ninku. bet ir ugdyti savo-
n • • ~ kultūra, kelti savo ūki ir-žmonių. Pnes nepriklauso- 

mvbę ' amerikiečiu niekas:Sg^ntl sav0 gyvenimu, ne- 
nespaudė, niekas jų neve.tė Pl.lkl?!lsant. n“° KainiyniJ 
kalbėti svetima kalba, nie- !?** 
kas jų rašto nedraudė, nie. klausomybę niekam
kas jiems net plačiausios e' , * "j ,
savivaldybės nesikėsino at- "onukentej0 dėlto, ka- 
imti. Bet jie visvien sukilo
prieš nekenčiamą karaliau- 
Jurgio Trečiojo valdžią ir 
prieš Anglijos parlamento 
be amerikiečių sutikimo 
jiems uždėtus mokesčius.
Sukilo, iškovojo savo nepri
klausomybę ir gyvena sa
varankiai. patys tvarkyda- 
mies. kaip išmano ir nori.
Dėka nepriklausomybei, su
kilusi kolonija šiandien yra 
galingiausia pasaulio vals
tybė.

Lietuvių tautos nepriklau
somvbės šventė vra Vasa 
rio šešioliktoji. Ji mums 
visiems, kur mes begyven
tume, yra taip pat brangi, 
kaip amerikiečiams Liepos 
Ketvirtoji.

Lietuvių tautai nepriklau
somybė buvo daug reika
lingesnė. kaip savo laiku 
amerikiečių tautai. Po ru
sų valdžia lietuviai neturėjo 
nei savo mokyklų, nei savo 
Įstaigų, nei per ištisus 40 
metų neturėjo nė savo spau
dos. Lietuviai negalėjo net 
savo gimtąja kalba susikal
bėti su valdininkais, ku 
riuos jie savo mokesčiais 
maitino. Lietuviai savo 
gimtajame krašte buvo Įna
mių padėtyje ir priklausė 
nuo maskolių atėjūnų, ku
rie buvo siunčiami į Lietu
vą lietuvius rusinti,

nenukentejO reito 
tuviai pati s buv< 
krašto tvarkytojai, 
kė Lietuvos neprikla 
bė nė milžiniškai : 
kuri, rodos, yr 

’ iju i s imu i 
gali sau laisvai gyvi 
vo žemiu nlatvhėse.

Deja. tai; 
kaip tik rus. 
jie vėl užpl 

pajun 
letena ir

ja vėl

patys, 
valia’ 

,l

a.

r.epn-
neken-
imvnasi

savo
Neken-Į

-

Bet 
progos 

Lietuva

e

iriie

jungi
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«e!c\:zijo' artistas, komediantas .iackie (Jleason, anądien 
'U'aii'ino gana skaudžiai iuokin»a -vena visai nepasiruo-.. . * . ..... isęs. .jjs nugriuvo nuo scenos "ana žemyn ir įssinarmo 
sm koją. Puolimas be repeticijos yra "ana retas atsiti
kimas bet kokioje, o ne tik iekvizijos scenoje.

Nr. 6, Vasario 10, 10F.4

įrirėra miręs nė todėl, kad ru- gų pavergėjų ir visi

Prašant per laik- L. BAILLEUL: 
vaščius aukų nedaug ko ga
lima atsiekti ir ligonės vis
vien nepagydysi, tuo la
biau, kad nežinia, kiek tų 
lėšų susiaukos. Turėtu tuo 
reikalu susimpinti ne vie
nas žmogtfs, bet koks nors 
organizacinis vienetas (ko
dėl ne bendruomenė? ), nes 
liga nelaukia. .

Viena Diena Be Melo
(Tęsinys) , Policininkas, Įspėtas Jur-

Helena pasilenkė prie jo’gio tetos ir apgautas Jurgio 
ir tarė tyliai ir mnmsai: 'išvaizdos, kuris vis su nuo-

— Ar Helenos meilė su- stata žiurėjo, atsargiai pri-
ranuns tave po 
iių, kuriuos šiandien tarė

Sveikų ir darbingų lietu
vių Amerikoje yra daug, o 
paliegėlių ir sergančių ne
daug ir jais tikrai galėtume 
geriau pasirūpinti, jei tuo 
reikalu ką nors dalytume 
organizuotai. Negalime 
laukti, kad svetimtaučiai 
rūpintųsi musų ligoniais.

Luckienė.

jai.

■ŠEtMlNINKEH

—Ar tai galimas daiktas, 
Helena?

Užuot atsakius, Helena 
nusišypsojo tokia laiminga 
šypsena, kad abejonių neli
ko. Paduodama Jurgiui 
ranką, ji privertė ji atsisto
ti. Kas aprašys Jurgio lai
mę, jo iškalbingumą, kai 
galų gale, po tiek metų pa
slėptos meilės, apie kurią 
pats gerai nenumanė, paju
to turis glėbyje savo idealą. 
Pasakojo jai visus savo iš

vis1?. neošto- si?.įtino ir. nespėjus Jurgiui 
pagalvoti apie gynimąsi, 
surišo jo rankas. Įpykęs 

pradėjo šaukti:J urgb
— -vas tai

ri^a y
yra r 
Leisk

Už ką 
tamsta 
paskui

mane
mane tuojau, nes 
gailėsies savo elgesio!

Viskas tas dar daugiau 
kenkė jam, nes visi daugiau 
Įsitikino, kad jis yra bepro
tis.

—O vargšas, vargšas, 
mielas vaikelis!—šaukė te
ta.—Vis daugiau dūksta! 
Jurgi, Jurgi, vaikeli, pra
šau tavęs, maldauju, buk

Jąptiencs Šulinys su Kaulu’gyvenimus, nuo to laiko, ramus ir eik su tuo geru po-
Mažai darbo paruošti 

pietums jautienos šutini su 
kaulu. Nupirkit 2! ■_> svaro

kai jiedu išsiskyrė vaikystėj, nu! Jis tau nieko blogo
Ji taipgi jam papasakojo, Į nepadarys, jis tau nori tik 
kaip ji ji visados mylėjo ir-gero.

jautienos su cukriniu kau-'lkalP..n“are uz vy’ , .-Rk gcras

gražiai aprus

ro, išgirdus, kad Jurgis ve-’kė Jurgis, smarkiai tąsyda- 
da: kaip ji Įmokėjo Blancjmasis.—Tai drąsuolis, ku- 
Noir & Co. 5,000 frankų,’ris Įžeidžia Įstatymus, kuris 
kad Jurgi priimtų dalinin-j naudojasi valdžia, kokios 
ku. 'neturi, bet jis atsiims savo!

Ilgai kalbėjosi apie vis-! —Vargše Jurgi, tai vis 
’ką, iškilmingai pasižadėda-jdėl tavo labo! Kad tu sau 
mi. kad tarp jų visados; ko blogo nepasidarytum,—

lu (shinbone stew). Tokios 
porcijos užteks 4 asmenim.

Alėsą pakepkit karštame 
svieste iš abiejų pusių, kol 

Po to pripil-
verdančio vandens arba 

lieso buljono, kad mėsą da-, 
linai apsemtų, gerai užden
kit puodą ir šutinkit apie 2 
valandas, kol mėsa pasida
rys visai minkšta. Prieš 
baigiant susti sudekit 4 
puodelius piaustytų daržo
vių. Tai gali būt morkos, 
svogūnai, saliem kotai, bul 

ir kt.Jle,•erge ne anksčiau ar vėliau subyrė- vės, tomeitės 
■ .- .Liktai vieną Lietuvą, ne tik-'jo. o pavergtos tautos atga-jPašutinkit, kol daržovės bus 
•• .. tai šešis milionus Baltijos vo .-avo laisvę. Atgaus sa- minkštos.

••vi.-ni kraštų gyventojų, bet turi vo laisvę ir musų tauta. Tik 
i Ru-ri)avei'gę virš šimto milionų nenusiminkime, nenustoki-

siandien turi oav<

ioKio begėdiško 
ir užtiksime.

gali uždrausti gal

viai 
laisva 
siją!
!o ret 
ka
Rusijai meluoti? 
meluoja, o laisvasis 
lis klausosi ir nors ru

I ---- __ _ _ nmiron nv» iu£umu,•••> JuVetihiU tautu Ziriuniu,I-VI f 4, £7

o-rių tų pavergtu tautų žmo-1 perstokime reikalavę iš ga
gai

Rusai
naša - 1
-u me

viešpataus teisybė. Nes ar-!kalbėjo teta. stengdamasi 
gi ne teisybei jie turėjo bu-'perdaug prie Jurgio nepri- 
ti dėkingi, kad viens kitą siartinti.
galų gale surado. j —Kad sau ko blogo ne-

—Lai gyvuoja teisybė! pasidaryčiau? Ar jus iš gal-
Nuo šiandien visados jai iš- vos visi išėjote? 
tikimas busiu!—sušuko —Visi tie nelaimingi tą

Dar Jur£is atsisveikindamas. į pati sako,—tarė teta.—Vi- 
VI sus jie laiko bepročiais, iš-

•Jurgis, spinduliuodamas skyrus save.
džiaugsmu ir laime, iššoko, —Lygiai kaip girtuokliai, 
is autobuso, tik staiga i jo pa t v i r t i n o policininkas, 
ausis atsimušė pažįstamas gtengdamasis savo auką

Įtetos balsas:................... .Įsodinti i vežimą:—pasigė-
štai, štai, saukė ji, —, ,.ę visados sako, kad kiek-

ELIZABETH, N. J.

Alkoholio Aukakad jie ne tik pa- 
bet ir griežtai sto- 
utų apsisprendimo kartu su 

rusiška vergi-, principą ir už pavergtųjų Visi trys 
ne_ ja. niekas neguli pasakyti, ta :tų laisvę, ir Lietuva bus 

Daug pasaulyje buvo galin- laisva.

nes 
mesti 
gauti

laukia 
i rusi?
savo

tik
ta

Kada grius
laisve.

progos nu- lmgvjų.
at- sisakvtu.ijunsra ir

j tų uz t:

lams netiki, bet nieko 
mano daryti, kad mažai pa
vergtai tautai grąžinus bis- 
vę. Gerai nors tiek. kad ne 
visi laisvieji kraštai ori pa-j 
žista rusų užgrobimą ir. pa
vyzdžiui. Amerika, dar ir 
dabar pripažįsta Lietuvą 
nepriklausoma ir leidžia 
pavergtai tautai laikyti čia 
savo pasiuntinį.

Lietuvos laisvės reikalas 
nėra betgi miręs. Jis nėra 
miręs todėl, kad lietuviai, 
tiek pačioje Lietuvoje, tiek 
išsiblaškė visame pasauly- 

NIEKADA nesutiks su

P ri «. t: u a o n o s G ė i e s
Ne rudenio lyto šalnų pakąsta 
Nudžiūvo žalioji mergelių rūta.
Ne juodbėris žirgas išmynę žalius 
Broleliu aptvertus ereliu darželius.
Ne jaunas bernelis pro šalį prajojo. 
Kad vystančių rūtų mergelė raudojo.
Užpuolė mus’ kraštą siaubūną 
Ir
ir

baugus
plėšė, niokiojo derlingus laukus.

įsnau-ije,
doti ir laikyti paklusnybėje savo gimtojo krašto paver- 
caro valdžiai. ’ Įgimu ir dės pastangas vėl

1918 metais, po 123 metų atgauti nepriklausomybę, 
įusų viešpatavimo, pagaliau Lietuvos laisvės reikalas

M TOMOBILIS TINKA ŠFNIMS VEŽIOTI

Mrs. Jane Thompson automobilio užpakalyje gabena savo 
šunis. .Ji iš Detroito juos nuvežė i Pinehurst, N. i 
sunn parodą, kur žinovai spėriausiems šunims iš 12 vals
tiją duos dovanas.

iuto. ir maudėsi kraujo klane.
Tai bėgo išalkusi vargšų minia 
Iš savo sodybų i tolimą šalį.
Varge keikdama savo skaudžiąją dalį.
t) paskum gaisravo ir kaito dangus.
Ii- liepsnos švytravo pro juodus rukus, 
Gaisrai raudonavo pašvaiste niūria.
Ii- žemė dejavo ir ošė giria,—
Iš tolo per klonius dundėjo perkūnai 
Ir staugė mirties plačiažiočiai siaubūnai.
Pajuodo laukų musų plotai žali.
Bet žemė krauju atgaivinta—derli.
Ir štai. kur tarp klonių glūdėjo tam-iai 
Kapų kauburiai ir juodi degėsiai. 
Beauštant, pražydo raudonosios gėlės,
Ir gailiai blizgėjo žieduos ašarėlės.

PUTINAS.

Pas Butėną gyveno rusas 
dviem lietuviais, 

jau buvo peržen
gę 60 metų, nevedę, lietu
viai pensininkai, o rusas 
geležinkelio darbininkas. 
Visi mėgo svaigiuosius gė
rimus. todėl jų kišenėse pi
nigai nesilaikė.

Namo savininkas paprašė 
rusą sumokėti nuomą ir pa
grasino nebeduoti maisto ir 
iškelti iš kambario. Pinigų 
rusas neturėjo ir sausio 22 
d., nuėjęs Į prieplauką, nu
siskandino.

Be saiko alkoholio gar
bintojų čia turime daug. Jų 
na tiek senųjų, tiek naujų
jų ateivių tarpe. Tai liūd
nas reiškinys.

Tremtinis.

radom galų gale vargšeli.!vienas, kuris i juos prašne- 
Vargšas vaikelis! Dieve tu ka vra girtas; ' 
mano, kaip jis ypatingai* —Niekše, drąsuoli, pri
žiūri. Manytum, kad ren-.siekiu, kad ma‘n brangiai 
giasi šokti! Vargšas. Ga-uį taj užmokėsi, ir tu taip 
na i ji pažvelgti, kad su-(pat tetule.—šaukė Jurgis
prastum, jog yra sumišęs.!vi? daugiau siusdamas. 
Jurgi, vargše Jurgi,—pridu-Į
rė žiūrėdama jam i akis.—' —Vargšelis, pats nežino, 
ar pažįsti savo tetą? :^ą kalba,—tarė liūdnai po-

jnia Morris.—Ir skaudžiau- 
Nusistebėjimas, kuri toks;sja, kad de nelaimingieji 

klausimas sukėlė. bu\o la-!daugiausia pvksta ant savo 
bai natūralūs, bet. susimai-’artimu ir drauęu. 
šęs su laimės spindėjimu jo
akyse, pridavė Jurgio vei- —Tai labai paprastas da-
dui tikrai savotišką išraiš- lykas. Jeigu jie yra nenor- 
ką, ką jo teta ir pastebėjo.jmaliam stovyje, tai tas pats 
Jurgis paėmė tetos ranką I pasidaro ir su jų jausmais, 
ir bučiuodamas ją atsakė: !atsakė jai policininkas, ku- 

j ris, nežiūrint visų pastangų,
—0 kodėl gi aš turėčiau 

tavęs nepažinti, miela te
ta? Ak, kad žinotum, koks 
aš laimingas!

negalėjo Jurgio priversti 
sėsti i vežimą.

—Ak, pone!—sušuko te
ta,—pasišauk ką nors i pa-

—Ką, esi laimingas, galbą! Vežėjau, pagelbėk

/;/t NEGALIMA ;taiP -via ir Ghicagoje. Chi- 
KZ ~TV 4 cayoje juk irgi yra džiovos
oi i r/4AA/ / i. lPanator]-jų. Kiek man ži-

ir<ma, Į tokias sanatorijas 
Jau ilgokas laikas “Nau-' priima neški stant, ar ser 

jienose pasirodo žinutė gantysis yra senas Ameri- 
apie Marijoną V alaitytęg kos gyventojas, ar naujai 
kuri serga džiova, neturi iš atvažiavęs. Musų apylinkė- 
ko gydytis ir net iš ko gy-He jau keletas atvažiavusių 
venti. Paskutini kartą bu-(serg<i džiova ir gydosi vai
ro rašoma, kad jos padėtis, diškose sanatorijose. Negi 
ypač bloga dabar, nes ji vi-'fhicagoje butų kitaip? Jei 
sai pristigusi lėšų. [kurį laiką dėl vietos stokos

Skaitant tokias žinias, ir negalėtų patekti sanato- 
tikrai graudu darosi, bet aš.rijon, tai kas nors turėtų 
manau, kad kaip yra visur, susirūpinti reikalą greičiau

TIRIA KAVĄ

Edward F. Howrey, Federa
linės Verslo Komisijos pirmi
ninkas. pradėjo tyrinėti ka
vos kainu kilimą. Po pirmų
jų tyrinėjimų jis sako. kad 
galimas daiktas, jog kainas 
kelia spekuliantai.

vargše?—liūdnai sukuždė
jo teta, stengdamasi būti 
nuo Jurgio protingam at
stume. Paskui, atsigręžusi 
Į policininką, pratarė:

—Kalba vis daugiau nei 
ši nei tą. Man rodosi, kad 
atsargumas liepia mums 
laiku pasaugoti, kad nepa
darytų ko blogo sau ar ki
tam. Tik tamsta apsieik 
su juo švelniai, labai tams
tos prašau. Juk tai ne pik
tadarys, niekados nieko pa
našaus musų giminėj nebu
vo. Nelaimingas vargšas! 
Tik meldžiamasis, tamsta, 
dabok, kad jam kas blogo 
nepasidarytų.

Ar Jurgis užmiršo, ką 
jam Dawy sakė apie Beri
lam, ar jis netikėjo draugo 
žodžiam, gana to, kad nu
stebusiom akim dairydama
sis aplinkui, Įsitikino, kad 
jis, sprendžiant iš jo vienos 
dienos poelgių, laikomas 
pamišusiu.

tamsta!
—Negaliu, ponia, — ra

miai atsakė vežėjas, kuri ta 
scena labai džiugino, ir jis 
nenorėjo jos sutrumpinti.— 
Negaliu paleisti vadelių, 
nes arkliai pabėgs.

—Greičiau tas namas pa
sibaidys, negu arkliai!—su
šuko ponia zlorris.—Kaip 
tai, nejau neatsiras nė vie
no, kurs pagelbėtų Įsodinti 
tą nelaimingą vaikiną i ve
žimą,—dar pridūrė ji.

•—Jei tik liepsit, tuojau 
pat,—tarė prisiartindamas 
tas pats elgeta, kuriam iš 
lyto Jurgis davė tokią gau
sią išmaldą.

—Vargšas ponas!—sušu
ko elgeta, pažinęs Jurgį.— 
Aš iš lyto dasiprotėjau, kad 
jam galvoj ne viskas tvar
koj, kai davė man visą sva
rą, nors prašiau jo tik ska
tiko. Pagalvojau, kad tas 
nieko gero nerodo.

(Bus daugiau)
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—Iš kietos darbininkijos 
o praeities mes ži-j 

nome,—sako išleistame at
sišaukime Amerikos Darbo

Reikalauja Pakelti
Mažiausią Atlyginimą
Miami, Fla., posėdžiavo . ....

Amerikos Darbo Federacijos*^u<
Taryba ir nutarė reikalau
ti pakelti mažiausią vaian-„ , .. ....
dini atlyginimą iki $1.25,I*ede.acijos pirmininkas
bet' sunku tikėti, kad tai Meany.-kad hezuviu zmo- 
reikalavimas bus išpildytas '^aus 
nes nesenai
senhovver patarė atstovų

teisių neiškovosi. Tam
• . ♦ v reikalinga sunkaus darbo,i prezidentas Ei-; , . u , ’. - _ , nuolatinio budėjimo.►atarė atstovų ru-} J

mams palaukti patogesnio’ Meany sako, kad Ame- 
laiko atlyginimui pakelti, likos Darbo Federacija jau 

Darbo sekretorius pakėlė 70 metų yra pirmose, eilėse 
mažiausią atlyginimą iki tų, kurie kovoja už visokių 
$1.20 tekstilės fabrikų, ku-*rasinių, tautinių ir kitokių 

suv a r ž y m ų panaikinmą, 
[kad ji, skiepydama broliš- 
’ kurną, toleranciją pačių 
darbininkų tarpe pasiekė

rie vykdo valdžios 
mus, darbininkams.

KELEIVIS, SO. BOSTON
GAISRAS SIAUČIA ALIEJAI S VAfcVKMH • j tolerancijos elementai try-įžmonių ir pažadėjo pilną

--------  j nė rankas* iš džiaugsmo dėl'paramą skyriaus veiklai.
Nemalonus Reiškinys 'tokios “veiklos” ir net vie- —bds.

Šiomis dienomis Toronto^*. Pareikšdavo simpatijų
mieste atsitiko nemalonus, socialdemokratams dėl jų.
ivvlrk dėl kurio oorok-n’graŽlOS laikysenos. ... Ar jūsų kojos depą, niežti, skau-
Į\\Kls, Ciei KU11O geiOKJl » “ . QJda? Vartok ZALB ir vėl šypsokis,
nukentėjo viena lietuvė mo- Šiais metais, sis hbes Taip pat gelbsti suminkštinti saus- 
teris. Ta moteris persišal-įSkyrius numato praplėsti
dė ir susirgo Jai nradėio savo veiklą, didžiausią dalį greitų pagalbų. Prisiusk $i (C.o.d.
skaudėti krutinę ir nugarą.} skirdamas referatų paiuo-, Bridgeport i>rug c®.. Dept. 6. 4«i 
Skausmams savaime neina- Šimui ir jų diskusavimui bei Gregory su Bridgepon. r«nn. 
einant, ji kreipėsi i vieną1 idėjinės-organizacinės veik-į giBLLIOSTYRINĖTOJŲ 
jauną lietuvį gydytoją, kad lavinimosi klausimams. ęičFi rima<; nu
suteiktu reikalingą pagal-'Užsimojimai gražus, lauk-
bą. Bet gydytojas pavir-JsĮme, kol naujoji valdyba 
utiniai apžiūrėjęs ligonę išjudins veiklą, 

pareiškė, kad jis jai nieko į Džiugu pažymėti, kad su- 
negali padėti, nes jos širdis virinkime dalyvavo 
esanti taip silpna, kad dėl*

TORONTO, ONT.

Greita Pagalba

SKELBIMAS (11)
PASAULIO PABAIGA 

"žemė" Ne Visuomet Literinė

HH

Nerimauja dėl Nedarbo
Amerikos Darbo Federa- to, jog šiandien gauna dar- 

cijos Taryba, susirinkusi'bą ir tie, prieš kuriuos se 
Miami, pareiškė dideli su-lniau buvo nusistatę tiek 
sirupinimą dėl vis didėjan-’darbdaviai, tiek darbinin- 
čio nedarbo (jau iš kiek-Įkai.
vienų 20 darbininkų vienas

Aliejaus valykloj, Trainer, Pa., įvyko sprogimas, pa kurio 
iškilo gaisras ir visa dirbtuvė skęsta liepsnose. . Sprogi
mas išgąsdino visą apylinkę ir artimiesiems namams pri
darė nuostoliu.

kiekvieno menko kūno su-Į 
trėtimo galima numirti. Be,i 
to patarė ko skubiausiai' 
gulti į ligoninę, nes tik ten’ 
gali pasisekti širdies 
mą prailginti, okius gydy > 
tojo žodžius išgirdus, mote-Į 
ris labai išsigando. Kiek

PAIEŠKOJIMAI
Paieškau Jurgio Botyriaus sūnų, 

A. Botvriaus ir J. Botyriaus. Be 
to, paieškau A. Pietario ir K. Pet- 

Veiki-’rausko. Visi iš Suvalkų Mariam- 
• polės. Atsiliepkit adresu: 
i A. Botyrius,

845 W. Dale Avė., 
Muskegon, Mich.

(Tęsinys)
Apaštalas Povilas, 2 Timotiejui 

,2:15, pataria mums “teisingai dalin- 
naUjų'ti tiesos žodį.“ Vienas būdas tai
______ įdaryti yra pastebėti kuriose vietose

; Biblija vartoja prilyginimo prasmės 
{arba simbolinę kalbų, ir kuriose pa
sakyta tiesiog žodinėje prasmėje. 
Mes visi žinome, kad Biblijoje sim
boliškai kalbama apie literines avis 
ir ožius; kitose gi vietose Biblija 
kalba apie tas pat avis ir ožius pa
naudodama tiesioginę arba tirkrųjų 
žodžio prasmę. Tos pačios taisyk
lės laikomasi Šventajame Rašte, 
kuomet kalbama apie "Žemę.”

Kuomet mes skaitom, kad “žemė 
stovi per amžius,” aišku, kad tuo-

20
yra bedarbis). O vyriausy
bė tik ramina pažadais ne
darbą sulaikyti, bet nieko 
apčiuopiamo nedaro. Tary
ba reikalauja pakelti darbi
ninkų atlyginimus, išplėsti 
socialinį draudimą, skirti 
lėšų viešiesiems darbams, 
žodžiu, imtis priemonių 
kiekvienam užtikrinti dar
bą.

Patys Sutinka Tedirbti 
Dienas

Pasak Meany, nenurim- 
sime kol visi musų nariai, 
nežiūrint jų rasės, kilmės ai 
spalvos, nesidžiaugs lygio
mis teisėmis.

Pramonės Organizacijų 
Kongreso (CIO) pirminin
kas Reuther taip pat savo 
atsišaukime pabrėžė reika
lą padalyti galą rasinei ii 
kitokiai diskriminacijai.— 
Neliaupsinkime apie ameri-

Rupshis, La Porte, Ind.; K. 
Rimkus, Hamilton, Canada; P. 
Krušas, Montello, Mass.; K. 
Venclauskas, Montello, Mass.; 
Mrs. O. Račkauskas, C2nton, 
Iii.; Geo. Kool, Pittsburgh. Pa.; 
Mrs. II. Sadowskas, Brooklyn, 
X. Y.; Mrs. L. Sholtman, Hart
ford. Conų.; F. Shamonsky, 
Scranton, Pa.; D. Dailida, Pat- 
erson, N. J.; John Wish, Eli- 
zabeth. X’. J.; Mrs. Mary Re- 
mench, Brooklyn, N. Y.; G. 
Kriaucheliunas, Montreal, Can
ada; U. Petrushunas, Bridge 
ton. X. J.: Mrs. A. Stellmach, 
St. Louis, Mo.; K. Skužinskas,

turėdamas tam normalėse

.----- ---------------------------------------- ------ met kalbama apie literinę žemę;
, . -i,-- „ •• , - 1 Paieškau Uršulės Kagarienės, po j kuomet gi Jeremijo 22:29, mes skai-atsipeikejus, JI nutarė gy- tėvais Kiasčiutės, gyvenančios To-itome: “Žemė, žemė, žemė, išgirsk 

vvbe frplhėti ii’ nanra«ė ič-Lonte, Kanadoj. Ji pati ar jų ži- i Viešpaties žodžius,” mes tuojau su- 
vcti ase _ nantieji atsiliepkit, nes turiu svar-j prantame, kad šitoje vietoje žodis

UUOti SVeikatOS !3HŽVmėii-'bi4 žinią apie gimines. i žemė” vartojamas simboliškai, ir
, . ,.l Mrs. Olga Caffen, reiškiamą, kuri 1-eikejo pristatyti. 23 Mace Avė.,

sąlygose reikalingų gabu-Rietės k* /-—z-
mų. Diktatūroje jis pasiro-®’d£mos‘ “keistų
dė gana gabus apgaudinėti, *>rbo.-. Gydytojas ir j pa- «^-i ajajag rng

■žymėjimą įraše tą pati, ką Pa
buvo pasakęs žodžiu. Pa- ieško Ane Hajerienė (Maslauskikė) 
- -- , - iš Tauragės. Atsiliepkit adresu:žymėjimas, žinoma, tuojau, 
buvo pristatytas darbovie
tės vedėjui. Sekantį vaka
rą moteris, pasiėmus paly-j 
dovą, kad gatvėj nenumir 
tų viena,
kanadieti

laužyti savo “garbės” žodį, 
spiaudyti į priesaikas ir ki
taip rodyti vado nekasdie
niškus gabumus būti politi 
niu monelninku.

Jo valdymas Lietuvoje 
buvo carizmo ir fašizmo 
mišinys. Jo valdymo rams
tis buvo karininkija ir či- 
nauninkija. prie kūnų vė-

Mrs. A. Hajerienė, 
3 Howard St., 

Dolgeville, N. Y.
d)

Nash bendrovės (Keno- 
sha, Wis.) darbininkai nu
tarė tedirbti savaitėj 4 die
nas, kad nereikėtų atleisti 
dar 1,700 darbininkų. Šiuo
metu ten dirba 4,300 dar-JsM 
bininkų, o praeitų metų bir-įteisingumo ir pakantos

žmones, kurie ant jos gyve
na. Gerai žinomas dalykas, kad li
terinė žemė negali girdėti Viešpa
ties žodžių, žmonės gi gali.

Danielio 7:7, 19, 23, mums pasa
kyta apie “labai keistą ir baisu žvė
rį”, kuris prarijo visų žemę. Iš tik
rųjų čia nekalbama apie literinę že
mę, lygiai kaip ir ją praryjantis 
žvėris nėra literinis. šitame sky
riuje Dantelis pasako ia mums apie 
keturius žvėris ir aiškina, kad tai 
iyra keturios karalystės. Su šitokiu 
kalbos vartojimu juk mes visi esa
me susipažinę. Net ir šiandien įvai
riose žemės dalyse žvėrys simboli
zuoja karalyste- Turime Rusijos 
meška, Britanijos liūtą, Kinijos sli
binų (smakų), ir tt.

Sakyti gi, kad tokios rūšies žvė
rys praryja visą žemę, reiškia tik 
tiek, kad tokia galinga valdžios or
ganizacija kontroliuoja pasaulio 
-žmones, pasisavindama ju turtus sa
vo saumylingam naudojimui. Da
bar mes galime priderančiai pasa
kyti. kad Central Lnės Europos dik
tatoriai stengiasi pagriebti savo 
kontrolėn visa žeme- netinka sa- 
,kyti. kad jie bando pakeisti šios 
planetos žemės kelia arba besisuks

imą erdvėse. Tolygiai, kaip mes ne- 
| trukus pamatysime, sakytose pra
našystėse nenurodoma į literine pla
netų, kuomet kalbama apie pasau
lio pabaigų.

(Bus daugiau) ,

į Paieškau savo tetos Julės čeplins- 
kienės (Fedrakunaitės), kuri kilus

Jau 40
Ieško

Alfonsas Dubauskas,
291 Columbia St., 
Cambridge, Mass.

iš Žagarės. Šiaulių apskr. nueio nas Viena metų gyvena Chicagoje.
gydytoją, žinomą 

širdies ligų specialistą, kad 
šis paguldytu ją ligoninėn.

liau pradėjo šlietis naujai Bet kada tas gydytojas nuo- 
kiečių gyvenimo būdą,—jBrooklyn. X. Y.; W. Gudonis, išdygusi stipinai alkana tau-Įdugnai apžiurėjo ja, tai ne
sako jis,—bet pasistenkime,• VVaterbury, Conn.; A. Judicki. tiška buržuazija ir kaimųjrado nė mažiausio širdies 

liepėkad visi be skirtumų turėtų 
reikalingą pastogę, darbą, 
butų aprūpinti ligoje ir ki
tokių nelaimių atveju. Vi 

pirma igy VendinKiirn
pra

želio mėnesį dirbo 9,500. Įdus savo tarpe.

KAS MUMS RAŠOMA

Nashua. X. II.; K. Merkevi- šimtamargiai, 
čius, Montreal. Canada; J.
Yurkstas, Montreal, Canada; Mirusiojo diktatoriaus as- 
J. Kulionis. Longlac, Canada; J. menį geriausiai apibudina 
Verba. Chicago. III.; A. Ander-1927 metu rugsėjo mėnesio

S\. tvrirlsirtl zT Lt Z-! !•., - . ivynicii. 1 <xvia,' jvt uai
Iii.; A. Sp>.-atsimena, ivvko Tauragės 

Chicago. III.; V Mar suki|imas kGris 
Manistee. Mich.; B. ...

Oakville Canada-maįintaS ir *)0
a /<t l\ » 1 llvš« v. <XI 1x1 vt « • v — 1mo kannmkai sumose sker-

»n \Vs U n,

Grabas. Chicago.

sutrikimo ir liepė eiti į dar
bą. O kai ji nuėjo į darbą, 
tai darbovietės vedėjas pa
reiškė, kad ji iš darbo yra J 
atleista, nes darbo vietovė-i

(7)

Aš, Emilia Kvedaraitė (po vyru 
Kalėda), iš Birklainių kaimo, paieš
kau Barboros Grinskiutės (po vyru 
pavardės nežinau), iš Girklainių 
kaimo. Biržų apskr. Atsiliepkit ad
resu: (7)

Mrs. E. Kalėda.
1014 So. 49th Avė.,

Cicero 50, III.

APSIVED1MAI

Kur Dingo Inteligentai? |
Kitiems tas klausimas gal; 

yra aiškus, liet aš esu privers
tas gyventi viename Anglijos} 
ubagyne. mano akiratis čia la-' 
bai siauras, todėl man ir kyla 
tas klausimas.

. . . mes maža ką tei.šleidžia- 
me, o ir išleista knyga pelėja 
knygą lentynose!

DŽIUGAS.

Maikio ir Tėvo Kraitis

kauskis 
tinaitis. 
Bedarfa: 
Mrs. B. 
Conn.; 
Mass 
Mass
A. Xaglis, 
rauska?

M
C

Musų skaitytojai, atsinaujin- 
Kai vaikščiojau Vokietijoje darni prenumeratą ir užsisaky- 

stovyklose. ten mačiau galybes į darni kalendorių. prisiuntė 
inteligentais besivadinančių. ;Maikiui su Tėvu dovanų.
‘‘Keleivio’’ turiningame kalen
doriuje perskaičiau Įdomų Ig. 
K. straipsnį “Skaičių Kalba.” 
•Jame surašyta, kiek kokių pro
fesijų. kokio išsimokslinimo 
žmonių buvo tremtinių tarpe. 
Jei kas to straipsnio neskaitė, 
tai pasakysiu, kad ten profeso
rių, daktarų, inžinierių, moky
tojų, teisininkų, agronomų, ku
nigų. karininkų ir panašių tūk
stančiu tūkstančiai sužymėta.

Po S2.50 prisiuntė: A. Bace
vičienė iš Philadelphia. Pa., ir 
A. Butkeraitis iš Philadelphia. 
Pa.

Po $2 prisiuntė: F. Jankaus
kas. Akron, Ohio. ir A. Jan
kauskas. Rockford. III.

PoS 1.50 prisiuntė: V. Kau- 
pis. Hanover. N. H.; J. Darži
ninkas. Mt. Clemens. Mich.; K. 
Musteikis. \Vinnipeg, Canada;

buvo nu 
numalšini-

Parkins. So. Windsor, . _ ]ima
. Urbonas. Lawrence. dzvniU puotą Tauragės apy- įai , 

VVidunas. Uawrence, Hnkėse. Pats ‘vadas tuo 
-Juška, Cicero. Ilk; laiku skaitė visai pritinka- 

Chicago. III.; A. Ba- ma suruošti labai puošnias 
Ville La Šalie. Cana- ir girtas savo dukters vestu-

da: F. Vaivill, Dunville, Cana- ves, kurios nustebino Kau- 
da; A. Gaidukas. Chicago. III.; na savo dideliu išlaidumu. 
■J. žibąs. Sioux City. Iowa; Geo. Tokia ta i.tautos vada5- 
P.nsKys, Otthon Canada; J. Ja- TauragėS suki-
nuskis, Stoughton, Mass.; J. x
Tamošiūnas. St. Charles. III.; ’ell« ,laV0RU " • mato-ai, 
•J. Kavaliauskas. Pittsburgh. Jautėsi tuo ptlien tintus.

J. Spurgis. Branch. Mich.:
F. Kaupis, Brooklyn, N.

Stanley Cotton. Detroit/ 
Joe Butch. Cleveland? 

I^apinskas, Mont-

Pa.:
Mrs 
Y.;
Mich.
Ohio. ir A. 
real. Canada.

Mrs. C. Casil 
Ohio. ir Mrs. R.
Hop Bottom, Pa.
25c.

Visiems, atsiuntusiems 
raščiui aukų. nuoširdžiai 
jame.

iš Cleveland. 
Sanauskas iš 
prisiuntė po

P. E-tas.

Žinios iš Kanados

bet

V. Kulaginas. Sierra Madre, 
Anie 30.000 tų inteligentų Calif.; J. Baranauskas. Bronx. 

dabar gyvena Amerikoj ir kiek X. Y., ir A. Baginskas. Bridge
water. Mass.

Po $1 prisiuntė:
čius. Amsterdam,

iš spaudos ir laišku numanau, 
neblogai įsikūrė. Kita vertus, 
vėl iš tos pačios spaudos ir laiš
kų žinau, kad leidžiamų lietu-jMacejunas. Southington. Conn.: 
vių knygų vos tūkstantėlis eg-’(J. Stanker, Piapat. Canada; 
zempliorių per kelerius metus Mrs. S. Pazukas, Baltimore, 
teparduodama. o Lietuvių En-tMd.: S. Jokubinas, Benton. Ilk; 
ciklopedijos prenumeratorių, N. Trumpickas, Akron. Ohio;

A.
X.

Radzevi- 
Y.; P.

je numirus sudarytų daug 
nemalonumų. Kol reikalas 
buvo išaiškintas ir pristaty-įi visus rimlusTlaiR^ / 
tas kitas sveikatos pažymė- _ j3 Niagara b..’

moteriai teko gero
kai privarginti kojas, pada
ryti nereikalingų išlaidų ir 
pabūti keletą dienų be dar
bo

Vedybų tikslu noriu susirašyti su 
rimta mergina. Esu 30 metų, ra
maus budo. negirtuoklis. Atsakysiu 

Rašykit:

Fort Erie, Ont., Canada.

NEMOKAMAI
(7)

Pamėginkite visi tie kurie kenčia 
,te šiuos skausmus: REUMAT1ŠKUS, Pasirodo, kartais ir gv-'BAN’KU ir kojų gėlimą bei 

, . - . , • !,• • ITIRPIMĄ. NEURALGIJĄ, NUO-dytojai gerokai suklysta n ivargį, dieglius. Jeigu jas bran
daus ne-'K'nate savo sveikatą, tai tuojau at- 

jsiųskite savo vardų, pavardę ir ad- 
įresą drauge su šiuo skelbimu, ir ne
įmokamai gausite naujai pagerintos 
įDeksnio Galingos Mosties. Pavar- 
{loję ją. po savaitės laiko, jeigu nesi 
' au.-ite sveikesni, gražinkite mums

padaro žmonėms 
malonumu. .1. Mikalauskas.

(Atkelta iš 3 pusi.) 
rinkimuose balsuotu

taip, kaip šėrininkų ir klu-1

HAMITLTON, ONT.

Nauja Skyriaus Valdyba

Hamiltoniečiai socialde , 
mokratai, susirinkę drg. J. j 
Baranausko namuose, sau-j 
šio 23 d. apsvarstė veiklos 
gaires ir išrinko naują sky
riaus siu asmenų valdvbą:

likusią. Bet mes žinome: tūkstan
čiams padėjo, padės ir jums. Užtik- 
rir.ame pasekmes! (7-4)

DEKEVS PRODUCTS 
P. O. Bot

Newark 1. N. J.

Mylintieji 
site veitui.

tiesa, literatūros 
Kreipkiiėš:

gaa-

LITHUANIAN BIBLE STUDENTS 
ASSOCIATION 

3444 S. Lituanica Avenue 
Chicago 8, III.

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

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

ALEXANDER’S co.
414 Broadaay 

South Boston 27, Mass.

A. L A L I O

tokią didelę propagandą prave
rtus, tesurinkta 1,500.

Štai kodėl aš ir klausiu, kur 
pasidėjo musų inteligentai? Ką 
jie skaito, jei neperka ir ne
skaito lietuviškos knygos? At
sakykite. nes ubagyne man, pa
prastam žmogui, sėdint ir ma
tant tokius reiškinius, dar šiur
piau darosi.

Anais senais laikais musų so
džiaus bemoksliai pusberniai ir 
pusmergės, išėjusios Į Ameri
ką, pajėgė išleisti daug storų 
knygų, jų tarpe ir, rodos, 8 to
mus Vinco Kudirkos raštų. Iš
leido ir išpirko, o šiandien čia 
suvažiavo tūkstančiai Lietuvos 
darbo žmonių uždirbtais pini
gais išmokslintų inteligentų ir

Mrs. A. Markūnas. Rockford. 
III.; K. Bielevičius. Chicago, 
Ilk; J. VVaitkus. Rahvvay. X. J.; 
V. Juzukonis, Hyde Bark, 
Mass.; Mrs. Silver, Philadel 
ph ia. Pa.; Mrs. S.hertick. South 
Boston, Mass.; J. žekas. Man- 
chester, Conn.; K. Kaminskas. 
Bayside, X. Y„ ir Mrs. B. Tuv- 
nell. Los Angeles, Calif.

Po 50 centų prisiuntė: M 
Valikonis, SioUx City, Iovva; D 
Rūke. Clinton, Ind.: J. A 
Green. Orange, Conn.; L. Mer
kelis, Toronto, Canada; \Vm 
Kishkis. So. Boston: D. Traki
mas, VVoodbury Heights, N. J.; 
P. Kasper, Emsvvorth, Pa.; D.

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliik&s ir Angliikai-Lietuviškas

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

gus siųsti kartu su užsakymu.
DR. D. PILKA, 546 E. Broadway, Boston 27, Mass.

į K. Lukoševičius, 
įgis ir J. Stonkus.

S. šešel-
bo interesai reikalauja. Na 

jaik. ir turite. Štai, tik Įsidėmė- 
dėko- sausio 17 d. šėrininkų

'susirinkime pirmininkas
Kaip įprasta, senoji val

dyba su B. Ereliu priešaky, 
Gargasas pranešė, kad klu-} prieš kurį laiką atsistatydi- 

• bas praeitais metais turėjo no.
10 METU PO SMETONOS «101.00<». Darbi-' j . me(ai ?ocialdemo.

ninkams išmokėta $9,000', . , ....i n o-io oaa • \kratams buvo nevaisingi irnelno liko tiK $12,000, o m- . .1 ’ - to pasėkoje

Administracija.

(Atkelta iš 2 pusi.) come tax reikės mokėti už 
sus lūkesčius ir apie mirusį $21,000. Na, ir mažas val
gai ima butų visai nieko ne- ^as sul)lanta- Lad mcome 
sakvti, jei čia nesiskelbtų ^ax mokamas tik nuo pel- 

“kontinuiteto” šalinin- no- ^r jau pirmininkas 
mus skaito tokia,s kvailu- 

nieko nesuprantan-

Netikėta mirtis nutraukė vi-

kiti
kai, kurie 
nauninkų” 
taturos, arba graibosi, kaip 
giltas tvoros, kokios nors 
“nepartinės” linijos ir, ne
sant nieko kito, nusitvėrė 
už kontinuiteto.

ar tai ilgisi “či 
ir karininkų dik- ciais, kad pelno liko tik 

dvylika tūkstančiu. Na to
tai turėtų būti garui.

Bet šėnninkai nevisuo- 
■met susigaudo, nes jie ta- 

• me pačiame susirinkime pa-
Apie Smetoną, kaipo as.- skiria pirminink ii riebią 

meni, galima pasakyti tiek: “turkę,” $100, bet senam 
Jei likimas jam butų leidęs šėrininkui Masnickui išei- 
mirti 20 metų anksčiau, jis nant iš valdybos, ilgamečiui 
butu miręs padoriu žmogų- kasininkui, nepa.-kiria jo- 
mi, nors ir prieš savo dikta- kios dovanos. T; i nė “ge- 
toriavimą jis jau buvo pasi- rasis” pirmininką jo nepri

Dumsha, Los Angeles, Calif.; žymėjęs kailio mainymu ir simena. 
J. Gudas, Kewane, Ind.; J.Į užgaidomis vadovauti, ne-( Tomas Jackaon.

visa skyriaus
veikla sustojo. Socialdemo
kratų priešai ir neturintieji

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

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

tančių virš 3D medi.
ŠIODYKAI SKAITYTOJAMS 

LAIKRAŠČIO 
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Pakiškite atsiųsti 
jums siutini 24 TABI.ETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas crannonia pagalba, grąžin
kite likusia dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo va rdų ir ad
resą greitai į:
Roese Products Co.
2708 Farwell Avė.,

Dept. X-9 
Chicago 45, III.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS 1 BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga,

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

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

DR. M. J. VIN1KAS
307 W«t 30th Street, New York 1, N. Y.
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SOCIALDEMOKRATAI 
APTARĖ SAVO 

REIKALUS

.MATYSIME 
TUŠČIAS PASTANGAS

Kovu
Vasario G d. įvyko LSS Lietuvių 

6<j kuopos narių visuotinis 
susirinkimas. Jis patvirti
no valdybos apyskaitą, pa
sidalino nuomonėmis dėl 
atstovų Lietuvių Kongrese,
Lietuvių Taryboj, BALF’e 
veiklos ir aptarė kitus rei
kalus. Šių metų valdybon 
išrinkti: pirmininku J. Jan
kauskas, sekretorių J. Son- 
da. finansų sekretorių V.
Anesta ir ižd. P. Brazaitis.

Kovo 21 d. vakarienei 
ruošti išrinkta komisija: P.
Brazaitis, V. Anesta ir J. V.
Stilsonas.

Amerikos Lietuvių Tary
bai vasario 1G d. proga nu
tarta paaukoti $20. Be to 
dar gauta aukų iš šių asme
nų: J. Jankausko ir .J. Son- 
dos po $10, L. Garlauskai- 
tės, V. Anestos ir J. Januš- 
kio po $5 ir M. Strazdienės
$2.

Didvsis Kultūrininkas

"Vienybės" konkurse 1953 
metais pasižymėjusioms as
menybėms išryškinti prof. 
Vaclovas Biržiška pripažin
tas labiausia pasireiškusią 
kultūros srityje asmenybe.

Nauja Lietuviška Šeima

Jurgis Laurinaitis 
Brocktono susituokia 
bostonietė Ona 
te vasario 20 d.
bus Athol. Mass.

Mirė Jokūbas Čygas

is 
suT.* 1 1 ’rūiZiauSKUi- 

Jungtuvės

LAVVRENCE, MASS. IF.

Lietuvos Šventė* Minėjimą*'

mėnesį Bostono 
Dramos Būrelis, 

aktorės Gustaitienės vado
vaujamas, rengiasi vaidinti 
P. Vaičiūno “Tuščios Pa-’ 
stangos.” Vaidins ir dabar’ 
New Yorke gyvenąs 
scenos senas vilką- Henri
kas Kačinskas.

RAMANAUSKAI 
VYKSTA FLORIDON

šiaLietuvių Piliečių Klubas , 
bendrai su Amerikos Lietu-'/. 
vių Tarybos skyrium .
giasi minėti Vasario šešio- nmi Alrna 
liktosios 36 metų sukaktį.
Minėjimas įvyks sekmadie
nį. vasario 14 d.. 2 vai. po 
pietų, Lietuvių Piliečių.
Klubo svetainėj, 41 Berke- 
ly St.

Kalbėtojais yra pakviesti 
ir tikimės, kad dalyvaus:

1 kongiesmonas T h o m a si 
musuh . „L m.,.. ............ . visenatorius M.

Mirė Petras Molis

Vasario 4 d. mirė senas 
So. Bostono gyventojas Pet
ras Molis. Laidotuvės iš 
Zalecko koplyčios Įvyko 
vasario 8 d. Velionis pali
ko žmoną Agnę (Jonaitytę) 
ir sūnų Petrą.

Dorchesterio 
Degė,

Klubas
Bet Nesudegė

mo sukakčiai atžymėti ir 
poilsiui. Smagaus poilsio!

Svarbu Brocktoniečiamssavaitę nor\voodietis 
F. Ramanauskas su

Pranciška ir duktė- Vasario 16 d., 8:05-8:35 
vyksta į Flori- vai. vakaro WBET radijaus 

dą, kur keta praleisti apie stotis (1460 klc.) duos spe-
mėnesį laiko. Kelionė da- cialią Lietuvos nepriklauso-
roma draugų Ramanauskų mybės paskelbimo sukak- 
40 metų vedybinio gyveni- čiai paminėti programą.

Lar.e. M a.- (
Flanagan. miesto majoras į 
John J. Buckley ir kai ku-Į 
rie aldermanai. " Keleivio”* 
Štabo naiys S. Strazdas, 
vietiniai LPK pirm. J. Ur
bonas ir ALT skyriaus pir
mininkas J. Stundžia.

Meninę programą išpil
dys lietuvių katalikų tautiš
kos parapijos choras ir cho
ro narių kvartetas, M. Pau- 

; Bukaičio vadovaujamas.
Po miuėjimo žemutinėj 

svetainėj rengiama vaka
rienė, kurioj kviečiame vi
sus dalyvauti.

M. Stakionis.
ALT Skyriaus Sekr.

REMTI
DRAUGIJOS SEIMAS

Pereitą ketvirtadienį, va
sario 4 d., 2 vai. iš ryto 
Dorchesterio Lietuvių Pilie
čių Klul>e. 1910 Dorchester 
Avė., buvo iškilęs gaisras.
Kaimynai pakvietė gaisri- LIETUVAI 
ninkas ir gaisras buvo už
gesintas. Gaisrininkai ma
no, kad gaisras galėjo kilti Seimas įvyko vasario 7 
iš elektros ričių susijungi-Įd. So. Bostone. Išrinkta

Amalgameitų Unija
Renka Pareigūnus

Siuvėjų unijos visi •ky
liai šį ketvirtadienį, vasa
rio 11 d. renka biznio agen
tus ir joint boardo mana- 
džerį. Rinkimai vyksta vi
gą dieną, nuo 9 iki 6:30 vai. 
vakaro. Patartina lietu
viams siuvėjams dalyvauti 
rinkimuose. Rep.

Dalyvaukime Lietuvon Nepriklausomybės 
36 Metų Sukakties Minėjime

kuris ivvks

Sekmadienį, Vasario 14 Dieną, 2 Valandą Popiet 

SOUTH BOSTON HIGH SCHOOL (Thomas Park)

Kalbės

Studentiškas Savaitgalis

• •
• t• < • • • »
• • • •

• e• • • • « ■
- • ::

Vasario 27-2$ dienomi? 
Bostone įvyks studentiškas 
subuvimas. Programoje yra 
numatyta turėti koncertą, 
šokius, studijinio pobūdžio 
diskusijas, arbatėlę ir kt.

J šį parengimą kviečiame 
visus studentus, gyvenan
čios rytiniame pakraštyje. 
Nagvynės bus parūpintos. 
Registruotis per savo skyrių 
valdybas arba tiesioginiai 
pas I. Jurgelevičiūtę, 30 
Pleasant St., Dorchester, 
Mass.

;•

mo šaldytuve. Klubui pa
daryta apie 3 ar 4 tūkstan
čiai dolerių nuostolių. Klu
bas buvo apdraustas.

Klubo biznis dėl gaisro 
nėra nutrauktas, todėl na
riai kviečiami lankytis, 
kaip įprasta.

Sausio 29 d. mirė Jokū
bas Čygas, gyvenęs Roxbu- 
iy. 3 Corliss St. Į laidotu
ves iš New Yorko buvo at
vykęs ir jo giminaitis kun. 
I)r. Petras Dagys.

Velionis paliko nuliudu- 
sią žmoną ir dukterį.

Lankėsi Dr. Petras Dagys

Bostone ištisą savaitę 
praleido kun. Dr. Petras 
Dagys. Praeitą sekmadienį 
jis laikė pamaldas vietos 
lietuviams protestantams. 
Dr. Dagys buvo atsilankęs 
ir “Keleivio” redakcijom

Lankėsi Bostone

Lietuvai Remti Draugi
jos seimo proga Bostone 
lankėsi vorcesteriečiai J 
šalaviejus. J. Dvareckas. J. 
Krasinskas, P. Aukštuolis ir 
kiti, iš Brocktono K. Jurge
li unas.

penktadienį, vasario 
12 d., klubas laikys savo 
eilinį nariu susirinkimą. 
Pradžia 8 vai. vakaro. Vi
si nariai ir norintieji įstoti 
Į klubą prašomi atvykti.

Rep.
____________________ Į

“SHOWER PARTY”
SENKEVIČIUTEI

Musų bendradarbio J. 
Krasinsko sūnaus sužadėti- 
nei Julijai Senkevičiutei! 
vasario 2’* d. Wnrcesterioį 
Lietuviu IBliečių Klubo sa
lėj rengiama “shoveri 
Daily.” Senkevičiutė prieš 
kelerius metus buvo išrink
ta Naujosios Anglijos gra-Į 
žuole: ji vadovauja vietosi 
lietuvių "tiram corps.”

Turi Laisvas Rankas

Praeitą trečiadienį įvy
kęs American Woolen ben
drovės šėrininkų susirinki
mas davė laisvas rankas di
rekcijai. O ši, kaip žino
ma. yra nutarusi net 11 
įmonių parduoti, nes jos 
esančios nuostolingos.

Švęsime Pirmadieniais

SU

Iš Australijos j Bostoną
Massachusett.-

nauja valdyba, paskirta au
ka Amerikos Lietuvių Ta
rybai $300 ir vargo mokyk
loms $100. Seime dalyva
vo ir ALT iždininkas M. 
Yaidyla.

Kitą kartą parašysime 
plačiau.

Vyskupas Vincas Brizgys,
amerikiečių, latvių ir estų atstovai

Meninę dalį išpildys:
Lietuvių mokyklos mokiniai (vaidinimas)
O. I VAŠKIENĖS tautinių šokių grupė
Šv. Petro bažnyčios choras, muz. JERONIMO

KAČINSKO vadovaujamas 
Bostono Lietuvių Vyru Choras, muz. JULIAUS

GAIDELIO vadovaujamas

Visi lietusiai—seni ir jauni—kviečiami dalyvauti minė
jime ir tuo budu dar kartą parodyti musų vieningą pasi
ryžimą kovoti už pavergtos tautos laisvę.

Amerikos Lietuvių Tarybos Bostono Skyrius.

enatas nti- 
Birtli- 

Mcino- 
Dav ir

tarė Washingotn's
--------  j day, Patriots’ Day.

Iš Australijos atvyko Jus- rial Day. Columbus 
tas Vaičaitis, buvęs Austra-Į Armistice Day švęsti pirma- 
lijos Lietuvių Bendruome-; dieniais, jei taip mitais ii 
nės pirmininkas. ‘atstovų rūmai.

ST. VALENTINE BANQUET
Ateikite ir atsiveskite savo “duselę” į Sandaros 

metinį banketą, kuris įvyks
Šį Sekmadieni, Vasario 14 Dieną 

South Bostono Lietuvių Piliečių Draugijos svetainėj

Banketo pradžia 6 vai. vakaro, po apvaikščiojimo 
Lietuvos nepriklausomybės šventės.

Bus ir meninė programa.
Rengėjai.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariško* Radio 
Programos

Sekmadienio rytai* nuo 11 
iki 12 vai. iš stotie* WH1L, 
1430 klc.

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

StttCRs aSfe.4 ik.

DR. D. PILKA
5
i

•a
$

I s
i
U

Ofiso Valandom: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8 į

546 BROADVVAY
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas: SO 8-1320___ __2

Tel. A V 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir ti-8 
Nedėliom:.- ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham'a Corner 

DORCHESTER, MASS.

8 ■■■■■■i
LIETUVOS AIDŲ RADIO 

PROGRAMA
Sekmadieniais nuo 12:30 ik 

1:00 valandų.-' p< piet ii stotie* 
WBET, 1460 klc. Vedėjas: Po 
vilas Lapena?.

Biznio reikalais kreiptis siu*
adresu:

PAUL LAPENAS 
119 V.renlhatn St.. ijorvheslei 

Tel. CO 5-5561

RADIO PROGRAMA

programaLietuvių Radio 
iŠ stoties WBMS, 1090 kt- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perdv.vdainoš lietu
viškos dainos, muzika it 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę. 5<’2 Kast 
Broafhvay, So. Bostone. 
Te!. SO 8-04S9. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

Namai Pardavimui
Dviejų šeimų namai parduo

dami tuoj pat. Vienas butas 
<5 kamb.) hisvas. AKejaus 

šilima, naujai nudažytas, nauji 
įrengimai, ki« to medži > grin
dys. Kaina $7.500. Kreiptis 
telefonu : SO 8-5256.

f
ia1

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Sarįninka- A. J. Alekna

625 East Broadway 
Sonth Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-1148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

=Š
5

5sr2£*
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A. J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOtTH BOSTON. MASS. 

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

Vest Rovbury, Ma»>.
Tel. PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietoris Gydytoja* ir Chirnręa* 
Vartoja valiausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4. nuo 7-8 
-.34 BROADMAT 

SOI Tll BOSTON. MASS.

See how the pieture has changed
This Is The Story of Scores of Massachusetts Towns —

. . . 'Trifaze yout

Nauju namų statyba uždeda sunkią naštą ant Mas- 
..... sachusett? miestų ir miestelių. Reikia vis daugiau

keliu, vandentekių. mokyklų ir apsaugos nuo gaisrų. 
Reikia daugiau ir telefonų taip pat.

Me< sunkiai dirbame, kad galėtume patenkinti tuos. 
kurie neturi telefono, kaip ir tuos, kurie nori papildo
mo aptarnavimo arba nori pakeisti savo telefono ap- 

.tarnavimą.
Kiekviename naujame namų projekte, kuris tik buvo 

statomas Massachusetts valstijoj po karo. pilnas tele
fono aptarnavimas turėjo būti naujai įrengtas. Daug 
nauju eentralinių reikėjo pastatyti ir įrengti, kitos tu
rėjo būti praplėstos ir papildomai įrengtos. Kai ku 
riuose atsitikimuose visas telefono aptarnavimo planas 
atskirose vietovėse turėjo būti pakeistas nuo vienos 
centralinė- į kitą. Medžiaga ir viskas kitas, ko reikia 
telefono įrengimui, turėjo buti parūpinta laike didelės 
infliacijos, kas reikalavo didelių iskašciu.

Bet. nežiūrint iškasėki, tai yra musų darbas parū
pinti gerą telefono aptarnavimą visiems. Jus galit 
buti tikri, kad telefono darbininkai, vyrai ir moterys, 
dirbs sunkiai ir ilgai . . . iki kiekvienas turės tokį 
telefono aptarnavimą, kokio jis nori.

NEW ENGLAND TELEPHONE AND TELEGRAPH COMPANY

Parduodamas^ Pianas
Geras pianas parduodamas 

skubiai ir pigiai. Kreiptis:
636 E. Broadway 

So. Boston 27. Mass.

PARDUODAMI NAMAI
Geri. trįjp šeimų namai, 1-5-5 

kambariu. Jamaica Plain. 34 Gold- 
smith St.. parsidui da tnoi pat. Kai
na 19,000. pčl apžiūrėjimo skam
binkit telefonu: JA l-toO3.

Išnuomuojami Kambariai
Pavieniam- a .•n:--tim. - isnuomuo- 

jami šilti kambariai. Galima nau
dotis virtuve. Kreiptis 86e E Sixth 
St.. So. Boston, pim-a- aukštas.

PARDUODAMA
Mėsos, vaisiu ir daržovių krautuvė 
Cambridsre. ,Gern vieta, dauc pre
kių. išdirbtas biznis. Darbo dėl dvie- 
iq žmonių. Kama $2.500 Rendcs 
$29.00 per n’ėnesi. Kremti#: (10)

574 Cambridyfe Street. 
Cambridsre, Mass.

Tel. ELIiel 4-3783.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gaus: ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais in.« ;ran e reikalais 
kreiptis i:

BRONIS KONTRIM 
598 East Brnadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

} J. L. Pasakomis |
rtr'rrtMr'rm a o

S

CPTOMETRISTAS
Valandos:

Nuo 9 ryto iki 7 vaikaro 
5 Seredomis;

Nuo 9 ryto iki 12 dieną

447 Broadvvay 
SOt TH BOSTON, MASS.

^^tXkSC3C9SC<SOSCC<9OSOS0Či
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Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT 

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinto vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

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

mo, pirštams, tarpupifštems ir 
papirštoms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosuEo. Greit
pagelbsti.

Reikalaukite Sitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar rri<wy orderis i* 
kalno. Adresuokit: (4-5)

Joseph Maehinskas 
295 Silver Street 

South Bostoo 27, Mass.




