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Kaina 10 Centų 49 METAI

Prezidentas Siūlys Senatui 
Patvirtinti Sutartis

Senatas Susirenka Lapkričio 8 McCarthy Klausimą Svar
styti; Ta Proga Prezidentas Keta įteikti Senatui Pa

ryžiuje Pasirašytas Sutartis Patvirtinti; Tuoj po
Naujų Metų Senatas Sutartis Galės Patvir

tinti; dėl Sutarčių Patvirtinimo Ne
abejojama

Ateinančios savaitės pra- 2V .F. Rinkimai 
tižioje susirenka senatas se-! 
name sąstate apsvarstyti 
“McCarthy klausimą.” Se
nato komisija, vadovauja-

Įdomus Bandymas
New Yorko rinkimai 

-•geras rodyklis, kiek
bus 

Ameri-1ma senatoriaus Watkins is. . ... . - . . ,. .
l'tah valstijos, pasiūlė se?k.°Je .as.me!nskl y^’.Pūldme-
natui pasmerkti senatorių ?mal lr kaItin™a‘ veikia 

i - Republikonai

SEPTINTASIS LAIVYNAS SAU<XMA EORMOZOS VANDENIS

/.menkos septintojo kuro laivyno laivai pia imo a 
kinu bolševikai i ją nebandytu Įsiveržti. Paieik.« 
prūpinami įvairiais reikmenimis prie For-.nozos.

apie Formozos salą 
k matosi keletas

dabodami, kad 
karo laivu, kurie a

Pikta Rinkimų Kampanija 
Baigėsi Netikrumu

Rinkimų Pranašai Labai Atsargūs; Kraštas Renka 435
Atstovų Rūmų Narius, 37 Senatorius, 33 Gubernato

rius, Vietinius Seimelius ir Daugybę Kitų Parei
gūnų; Rinkimų Kova Vietomis Buvo Labai

Pikta; Daug įtarinėjimų ir Asmeniš
kumų, Mažai Politinių Skirtumų

Griežtai Peikia 
Dixon-Yates ‘Dylą

McCarthy už jo netikusi el
gesį su vienu liudininku 
(gen. Zvviękeriu) ir dėl to,
kad jis paniekino senatą ne 
atvykdamas liudyti i vieną 
senato pakomisiją, kuri ty
rinėjo jo Įvairias pinigines 
operacijas.

Ta proga prezidentas D. 
D. Eisenhovver keta pasiųsti 
senatui Paryžiuje pasirašy
tas sutartis patvirtinti. Se
nato užsienių reikalų komi
sija turėtų laiko iki šių me
tų galo sutartis apsvarstyti, 
o susirinkus naujam kon
gresui sausio mėnesio pra
džioje sutartys galėtų būti 
patvirtiptos.

Amerika, kaip ir kitos 
Vakarų valstybės, skubina 
Paryžiuje pasirašytas sutar
tis patvirtinti, kad paskui 
galėtų vesti derybas su Ru
pija dėl ginčijamų klausimų 
išsprendimo be baimės, kad 
tokios derybos sutrukdys 
pasirašytųjų sutarčių pa
tvirtinimą.

Amerikos senatas pasira
šytas sutartis neabejojamai 
patvirtintis. Dargi jei se
nato vadovavimas pereitų ir 
i demokratų rankas sutar
čių patvirtinimas yra už
tikrintas, nes tame klausi
me tarp demokratų ir re
publikonų nesimato 
mų.

INDIJOS VADAS
GRĮŽTA IŠ KINIJOS

žmones. KepuoiiKonai per 
savo kandidatą Į guberna
toriaus vietą ir per patį gu- 

’ bernatorių Devvey iškėlė
Į prieš demokratų kandidatąw. A. Ha.-rin.an apie g GaOO ^£€008 i«

Įvairių kaltinimų (kyšius' \obellO i remiįtį', GyUOS lt C KUllUS
davęs, žmonių sudėtus pi-' -------- Į -------
nigus pražudęs, unijas ar-J Amerikietis rašytojas Er-. Lenkijos bolševikų vy- 

jidęs, atsisakęs rezidencijos nešt Hemingvvay gavo šių riausybė pereitą savaitę pa-
New Yorke, o todėl neturįs metų Nobelio literatūros skelbė, kad Herman Held,
teisės balsuoti ir būti renka- premiją. Kartu su ja eina vienas iš Field šeimos suim-
mas, sužlugdęs vieną biznio $36,000 piniginė dovana. j tų narių, yra Lenkijoj ir pa-
Įstaigą ir nunešęs žmonėms' Rašytojas Hemingvvay jau leidžiamas is kalėjimo po 
daug pinigų ir kt.). į greit 30 metų yra žinomas'penkių metų kalinimo. Jis

\Y_ A. Harrimanas visus Amerikos literatūroje. Jo esąs visai nekaltas žmogus, 
tuos kaltinimus v a d i n a svarbiausias veikalas skai-Lenkijos vyriausybė sako,
“melais” ir sako, “kad Hit-Yomas “The Old Man and 
leris ir bolševikai su “dide-'the Sea,” bet rašytojas yra 
lio melo” taktika turėjo pa-1 parašęs keliasdešimt įvairių o 
sisekimo, bet kaip seksis su veikalų. Rašytojas yra gi-lbar gyvena Amerikoj, 
melais laimėti rinkimus męs 1899 metai.s
Amerikoje,
antradienis.

tą parodys šis Hemingvvav vra
amerikietis 
riam tenka

j Buvęs per 20 metų T VA 
į (Tennessee Valley Authori- 
jty) viršininkas Gordon 
jClapp liudijo senato vienoj 
| pakomisijoj apie Dixon- 
! 1 ates

Prezidentas Lankė 
Keturias Valstijas

Indijos ministerių pirmi
ninkas J. Nehru lankėsi ko
munistinėj Kinijoj ir grįžda
mas sakė spaudos atsto
vams, kad, jo įsitikinimu, 
Kinija siekia taikos ir nori 
išvengti karo.

Tuo tarpu kinų komunis
tų lėktuvai šį pirmadienį 
pirmą kartą bombardavo 
Formozos salą. Vienas ru
sų darbo lėktuvas buvo nu
šautas.
VOKIETIJOS VADAS

GRIŽO NAMO

Rinkiminė kova priėjo 
galo. Mūsų laikraštis spaus
dinamas prieš rinkimus, bet 
daugumas skaitytojų jį 
gaus, kada jau bus žinoma, 
kas laimėjo rinkimus ir kas 
vadovaus 84-jam kongresui.

Balsuotojai šį antradienį 
renka 37 senatorius, 435

sakė, kad kongresmonus, 33 valstijų 
\ynausybė.^uį)el.natOj.įUg> vietinius sei- 

užsmaugti 1 \ A elek-:meĮjus jf (jaUg įvairių vals- 
traines ir stiprinti privačias tijų pareigūnų.

83-me kongrese partijų

sutarti ir 
sutartimisu ta 

siekia

elektros kompanijas.
Atominės Energijos Ko-

Pereitą penktadieni prezi
dentas D. D. Eisenhowei 
lankė lėktuvu keturias vals
tijas ir keturiuose miestuose |ta]
pasakė rinkimines prakal
bas. Prezidentas kalbėjo 
Detroite, Clevelande, Louis- misijos 
ville ir Wilmington miestuo-jtrVs 
se.

misija senato tyrinėtojų už
klausta pranešė, kad Dixon- 
Yates sutarčiai patvirtinti 
toje komisijoje balsavo tik- 

du komisijos nariai, o

jėgos buvo veik lygiai pasi- 
skirsčiusios. Senate repub
likonai turėjo 49 vietas, de
mokratai 46 ir 1 senatorius 
buvo nepriklausomas. Per
renkami 37 senatoriai, jų 
tarpe 22 demokratai ir 15 
republikonų. Atstovų rū
muose republikonai turėjo 
219 vietų, demokratai zi5 
ir 1 atstovas nepriklausė nė 
vienai partijai. Iš 33 gu
bernatorių, kurie šį antra
dienį perrenkami, 22 yra 
republikonai ir 11 demo
kratų.

Rinkimų pranašai visą 
laiką spėjo, kad demokratai 
laimėsią rinkimus. Bent at
stovų rūmuose demokratai 
turėsią daugumą. Bet visi 
pranašai yra labai atsargūs 
ir visus savo pranašavimus 
apstato visokiais “bet” ir 
jeigu. Tas ir suprantama, 
nes po 1948 metų visuotino 
“nusipranašavimo” visiems 
yra aišku, kad rinkimų iš 
anksto išpranašauti negali
ma.

Rinkimų kova šiais me
tais vietomis buvo labai

kiti arba susilaikė arba ne
dalyvavo balsavime. Ko- 

daugumą sudaro 
tnrlpl uht>inia_ 

ma ar pritarimas sutarčiai 
yra legališkas.

Tyrinėjimus apie Dixon- 
Yates sutartį veda senato 
pakomisrja, kuriai pirmi- 

valstijas telankė ir kodėl tas ninkauja repuhlikonas se-

kad už Herman Field areš-Į Daugelis republikonų kan
tą esąs kaltas Amerikos'didatų norėjo prezidento pa- 
agentas Svviatlo, kuiis da- ramos rinkimuose, bet kodėl 

prezidentas tiktai keturias
Herman Field dar vra

. Penktas. Lenkijoj, jis esąs sanatori 
13S. KU-. • - • • _ •rašytojas, ku 

Nobelio premi-
Siunčia Pagalbą 

Potvynių Aukoms
Amerika pradeda siųsti

pagalbą nukentėjusiems' [)ahar
nėms. Pagalba eina į Samdomi per Partiją 
ševikiškus ir laisvuosius
kraštus. - Čechoslovakija “Washington Post” pa-
gauna 20,000 tonų kornų,

nariai

joj ir nori 
" sveikatą po

pataisyti savo 
ilgo kalinimo,

keturias, tikrų žinių nėra. 
Kiek prezidento lankyma-

natorius W. Langer. Kitas 
veiklus tos komisijos narys

ja. Kiti buvo šie rašytojai :,o jau vįljau A /
Sinclair Levus, Eugene O - & '
Neill, Pearl Buck ir Will- 
iam Faulkner.

skelbė prezidento įsakymą
Vengrija gauna 10,000 to-jkad ateityje visos valdiškos
nų kviečių, 10,000 tonų kor- 

’nų, 1,000 tonų valgomo 
aliejaus ir 1,000 tonų pupų.

Jugoslavija gauna 10,000 
tonų kviečių ir 760 tonų 
sviesto. Rytinė Vokietija 
gauna 2,032 tonas komų, 
1,742 tonas miežių, 235 to
nas ryžių, 750 tonas kviečių 
ir 500 tonų ruginių miltų.

Vakarinė Vokietija gau
na 7,400 tonų kornų, 1,000 
tonų kviečių, 175 tonas ry
žių ir 415 tonų valgomo 
aliejaus.

LĖKTUVAS SU 42 
VYRAIS DINGO JŪROSE

Dr. K. Adenauer, kuris 
pereitą savaitę lankėsi VVa
shingtone, sekmadienį iš
vyko namo, kur jo laukia 
nemaži sunkumai valdan
čios koalicijos tarpe. Vo
kiečių tarpe jaučiamas di
delis nepasitenkinimas dėl 
Dr. Adenauerio sutarto su 
Prancūzija vadu Mendės-
France Saaii klausimo', vakaro 
sprendimo.

Karo laivyno lėktuvas su 
42 vyrais įgulos ir keleivių 
dingo Atlanto vandenyne 
pereitą sekmadienį. Daug 
lėktuvų ir karo laivų ieško 
dingusio lėktuvo tarp Azo
res salų ir New Jersey pa
kraščių. Lėktuvas pakilo 
skristi šeštadienio vakare iš 
Patuxent karo lėktuvų ba
zės, Maryland valstijoj. į 
Azores salas. Jis pasiskel 
bė paskutinį kartą 

šeštadienį ii
apie jį jokios žinios nėra, parpė

Buvęs lenkų politinės po-

sis bus padėjęs Michigan,<yla sen Kefauer, demokra- 
Ohio, Kentucky ir Delavvare- tas 
kandidatams, skaitytojai ži
no iš antradienio balsavimo.

licijos pareigūnas Swiatlo, į Vokietijos Vienybė 
nabėe-es nas amerikiečius. . D__J.

ANGLIJOS UOSTAI
PRADEDA DIRBTI

pabėgęs pas amerikiečius, 
sako, kad jis areštavo Her
man Field Lenkijos prezi
dentui Bierut įsakius. Bet 
jis sakosi gavę: 
kad Herman Field nėra
joks šnipas. Dėka S\viatlo .. . ., . TA
Amerika ir sužinojo, kad pasrtanmo su prezidentu D. 
H. Field vra laikomas Len-

Taikiu Budu'’
. „ Amerikoje pereitą savai-!

įsakius, bet lankėsi Vokietijos kanc- gr}ztl pne 
ręs įspūdžio,* f lan*esi Vokietijos kanc

1 , lens (ministerių pirminin- *
kas) Dr. K. Adenauer. Po

vietos būtų užpildomos val
džios įstaigoms susitarus su 
republikonų partijos nacio
naliniu komitetu. Tam par 
tijos komitetui valdžios įstai 
gos turi daryti ir pranešimus, 
kaip valdininkų vietos yra 
užpildomos.

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower tą savo patvarkymą 
gynė pasikalbėjime su 
spaudos atstovais ir sakė, 
kad patvarkymo tikslas yrajSalemo, Italijoj, 
gauti valdžios vietoms ge
riausius darbininkus.

Valdininkų unijos ir kai 
kurie laikraščiai protestuo
ja prieš tokį vienos partijos 
vadovybės įjungimą į valdi
ninkų rekrutavimo darbą.

kijos kalėjime ir pasiuntė 
protestą Lenkijos valdžiai.

Herman Field brolis, bro
lio žmona ir jų duktė dar 
vis tebėra bolševikijoj ir, jei 

i dar jie gyvi, tai yra grei- 
! čiausiai laikomi Vengrijos 
kalėjime.

D. Eisenhovveriu Amerikos 
prezidentas ir vokiečių 
das paskelbė bendrą prane- 

jšimą, kuriame sako, jog 
Vokietijos suvienijimas yra 
visai teisėtas vokiečių tau
tos reikalavimas. Abu va
dai tikisi, kad Vokietijos 
suvienijimas bus pasiektas 
taikiu būdu, kada Londone 
ir Paryžiuje sutartos ir pa
sirašytos sutartys bus įgy-

ITALIJOS KOMUNISTAI 
KELIA PROTESTĄ

11 val.|abiej< 
po to nistai

Anglijos uostų krovėjai 
spalio 30 d. nutarė baigti 27 
dienas užsitęsusį streiką ir 

darbo lapkričio

Streikas Anglijos uostuo
se buvo iškilęs prieš darbi
ninkų unijų norą ir buvo

va-is^a^omas laukiniu strei-' kalbėjo apie savo priešinin
ku, kuriam būk tai vadova-L;iu.>į pikta. Kandidatai daugiau 
vę komunistai prieš unijų! ku netinkamuTną ir jų as- 
vadu norą.

Skraidančios Lėkštės
Sukėlė Nemažą Paniką

Potvyniuose Daug Auki. sendintos ir Vakarų valsty- 
______  tbių jėga taip sustiprinta,
cavaitp nipiinėi'kad Rusija norės taikiu bū- sauanę piet.nej rfu patenkintj vokiečių tau. 

tos siekimą.
stolių. 35> žmonės žuvo-.^°b’e^ 'adas aptarė su
potvynyje. Tūkstančiai žmo-; va.f ais. 11 (*auK’au
niu paliko tie pastogės. |ab. salis liečiančių klausimų 

j ir draugiškoje dvasioje leš- 
Pagalba nukentėjusiems kojo tiems klausimams 

sprendimo.

Pereitą
Italijoj išsiliejo upės ir pn 
darė žmonėms dideliu nuo-

Amerikos vyriausybė at
šaukė maždaug 25 milionų 
dolerių užsakymus duotus 
Palermo (Sicilijoj) laivų 
statymo jardui ir vienai 
Milano dirbtuvei. Užsaky
mai atšaukti todėl, kad 

ose dirbtuvėse komu-
vyrauja darbininkųf munistu 

i ta.

jau siunčiama iš Amerikos. 
Neapolio uoste italų polici
ja suėmė italų komunistų 
pasiųstus nukentėjusiems

JORDANIJA SAKO
“NEBUS TAIKOS”

šiaurinėj Italijoj, Trada- 
te mieste, pereitą savaitę 
kilo panika dėl “marsionų 
įsiveržimo.” 15 pusbernių 
susitarė “pagąsdinti” mies
telio gyventojus ir pradėjo 
leisti gandus, kad jie matę, 
kaip iš vienos skraidančios 
lėkštės išlipę keli “marsio- 
nai.” Pagaliau jauni mela
giai atsidūrė teisme, o mies
te grįžo ramybė.

Prancūzu Parlamentas
Pradeda Posėdžius

meniškus trūkumus, kaip 
apie politinius klausimus.

šių metų rinkimų kovoje 
darbininkų unijos dalyvavo 
labai aktingai ir iš abiejų 
didžiųjų unijų centrų, Ame
rikos Darbo Federacijos ir 
CIO unijų, praneša, kad 
unijų nariai gyviau įdoma- 
vosi rinkimais, kaip seniau.

Iš viso abu unijų centrai 
rinkimams išleido šiais me
tais apie du milionų dole
rių. Tie pinigai buvo su
rinkti iš unijų narių rinki
minei kovai paremti. Uni
jos indorsavo visą eilę kan
didatų,. daugumas unijų 
kandidatų yra pažangesnie
ji demokratai ir tik keletas 
republikonų.

nuo potvynių drabužius ir. Jordanijos karalius Hus- 
juos sudegino. Policija sa- sein iškilmingai pažadėjo, 
ko, kad komunistai pasiun-Jkad “su žydais nebus nei 
tė senų drabužių su utėlė- taikos, nei derybų.” Taip 

imis ir kitokiais parazitais, karingai karalius kalbėjo 
Sveikatos sumetimais ko-, siūlydamas Jordanijai įsi-

‘dovana” sudegin- gyti karo lėktuvų, kurių 
dabar veik visai neturi.

Ji

Prancūzijos parlamentas 
renkasi posėdžiams šį ant
radienį. Vyriausybė tuoj
pat patieks parlamentui Į Berlyną per spalio mė 
svarstyti Paryžiuje pasva- nesį atbėgo iš rytinės Vo- 
šytas sutartis ir laukiama, kietijos 221 bolševikinio re- 
kad dar šiais metais parla-Jžimo policininkas. Pabėgu- 
mentas balsuos dėl sutarčių šių policininkų
patvirtinimo. |yra 11 karininkų.

Vokiečiai Bėga

skaičiuje
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Paryžiaus Sutartys
Londone buvo sutana, o Paryžiuje pereitą savaitę 

jau ir pasirašytos sutartys dėl Vokietijos ginklavimo, dėl 
jos Įtraukimą i Briuselio panktą ir i šiaurės Atlanto paktą.
Pasirašyta sutartis ir dėl grąžinimo nepriklausomybės 
Vokietijai. O Prancūzija ir Vokieitja pasirašė sutarti 
dėl Saaro klausimo išsprendimo “iki bus surašoma galu
tina taikos sutartis” (tarp Vokietijos ir kitų prieš ją ka
riavusių valstybių).

Visos Paryžiuje pasirašytos sutartys turi tą pati tiks
lą—sujungti Vakarų valstybes i dar stipresnę ir galin
gesnę koaliciją taikai Europoje saugoti. Vokietija dėsis 
i Vakarti bendrą karišką frontą su 500,000 vyrų. i

Atrodo, kad Paryžiuje Vakarų vienybė laimėjo visu 
frontu. Vokietija padaroma nepriklausoma, ginkluoja
ma ir Įtraukiama Į karišką sąjungą su kitomis Vakarti 
valstybėmis. Anglija glaudžiai Įsijungia i Europos gyni
mą ir pasižada ilgus metus laikyti savo kariuomenę Eu
ropoje. Vokietija su Prancūzija susitaria net dėl seno 
ginčijamo klausimo, kaip Saaro krašto tvarkymas. Di
desnio laimėjimo, rodos, vargu ir begalėtų būti.

Bet, arčiau pažiūrėjus. Paryžiaus laimėjimai keliai 
visokių keistų minčių. Vokietija Londone ir Paryžiuje 
iškilmingai pasižadėjo, kad ji savo naujai atkuriamos 
kariškos galios nenaudos Vokietijai suvienyti. Vadinasi, 
vokiška armija turima tiktai “taikai išlaikyti” ir niekam 
daugiau.

Tuo tarpu visi vokiečiai skaito, kad Vokietijos su
jungimas yra svarbiausias Vokietijos uždavinys. Kadan
gi Vokietijos sujungimas derybomis pasirodė negalimas, 
tai vokiečiai dėl to ir dedasi i karišką Vakarų sąjungą, 
kad tą tikslą pasiekus ginkluotų jėgų spaudimu (jei tik’ 
ne karu). Nuo Vokietijos sujungimo vokiečiai, atstatėkaip iš kairių galima 
savo kariška iėsa, tikrai neatsisakys. Bet kaip jie to ^Paus'1 su mokslo pagalba

FFOTVT3, FH. gUTm*
PREZIDENTAS REPUBLIKONŲ SĄSKRIDV’E

Prezidentas D. D. Eisenhovver ir Penasylvanijos guberna
torius John S. Fine dalyvauja republikonų darbuotojų są- 
skridyje prezidenlo farmoįe prie Gettysburg. Pa. Prezi 
dentas. kalbėdamas partijos darbuotojams, rekomendavo 
išrinkti republikonų kandidatus Pennsylvanijos valstijoj.

anglių kasyklos. Jos ir su
daro to krašto pagrindinį 
turtą ir dėl jų varžomasi. 
Skaičiuojama, kad ten yra 
apie 9 bilionus tonų anglių 
(palyginimui primintina, 
kad Lenkijai tekusioje Sile
zijoje anglių tėra apie 5 bi- 
lionus tonų); 1952 metais 
anglių*ten iškasta apie 17 
milionų tonų.

Prancūzijai anglių kaip 
tik tiūksta, todėl Saaras yra 
ir jai taip svarbus. Bet ir 
Saaras ūkiškai yra susijęs 
su Prancūzija. Jis turi di
delę metalo apdirbimo pra
monę, jame plieno pagami
nama apie 3 milionus tonų

Kas Savaite
Moterys Diplomatijoj įr užsienių po-

Tarp Rusijos ir Amerikos litiką, jos vingius, blofus ir 
iškilo nepaprastas konflik-1 netikrumus. Opozicija ly
tas dėl moterų. Dviejų'gino republikonų pažadus 
Amerikos diplomatų žmo- 1952 metais farmeriams ir 
nos Maskvoje ėjo gatve ir visam kraštui su jų padary- 
norėjo fotografuoti būrelį tais žygiais ir nurodinėjo, 
gatvėje dirbančių moterų.'kad pažadai liko neištesėti. 
Bet moterys nesutiko. Dip
lomatų žmonos, po trumpo Bet ir opozicija ne ką 
pasikalbėjimo su ‘̂ri.jnaujo teturėjo pasakyti bal
iais, ėjo toliau. Tada pn'suotojams apie užsienių po- 
ju priėjo koks tai civilis vy-|link«- al,le sugyvenu^ 

su suir beveik tiek pat geležies, j ras" ir pasiūlė joms eiti su *u- •bovietlJa’.. api® clvll,M 
bet reikalingos rūdos jame juo, jis parodysiąs idomių! ^lsių saugojimą ir pana- 

dalykų fotografavimui. Va- S1US svarblus dalykus, 
nuvedė tie-’

nėra, ją reik atvežti iš gre
timos Lotaringijos, kuri pri
klauso Prancūzijai. Be to 
Saaras negali pasigaminti 
užtenkamai maisto, o jo yra

dovas moteris nuvedė tie-j Svarbiausieji opozicijos 
šiai Į koki tai politinės po- argumentai buvo tie, kad 
licijos klubą, kur diplomą- republikonai glosto stam
bų žmonos buvo sulaikytas biąsias biznio korporacijas 

kiek tik reikia Prancūzijoj, pusantros valandos, nors abiem rankom ir užmiršta 
štai kodėl, kaip vienas laik-Į jos ir rodė savo diplomati- kitus gyventojų sluogsnius.

pridėti, panaudoti mokslui žino- vikai SU savo “didvyrėmis 
rną selekciją, pasirinkimą." melžėjomis” ir primelžia 

Toliau A. Gilmanas aiš-' nemažai pieno. Kur bolše- 
galima'vikai rado nusususias karves, 

ten jie su visomis savo mel 
daugiau pieno ir nurodo i žėjomis nepajėgia pritam- 
atranką (selekcijai daromą pyti daug pieno. Taip yratikslo galės siekti, jei jie iškilmingai pažada nenaudoti

savo karo pajėgti \ okietijai sujungti. t pieningesnių karvių,1 Rusijoj, kur tik retose vie-
I ritą mįslę at>ak\mą gal turi tik patys vokiečiai, kurios poruojamos su pie- tose buvo rūpinamasi karvių

I

raštininkas išsireiškė, Saaro 
gyventojai yra sunkioj pa
dėty: jų jausmai juos suka 
Vokietijos pusėn, o kišenės 
traukia i Prancūziją.

Kiek anksčiau išspren
dus Triesto, dėl kurio gin
čijosi Italija su Jugoslavija, 
o dabar Saaro klausimą. 
Vakarti pasauly sumažėjo 
pavojingi nesantaikos židi
niai. J. V-gas.

mus pasus.
Diplomatų moterų sulai

kymas sukėlė visą audrą. 
Amerika protestuoja, kad 
rusai laužo diplomatinius 
papročius. Rusai irgi pro
testuoja, kad, girdi, viena 
moteris pasižymėjusi “chu
liganizmu” (užvažiavusi ru
sų policininkui per snuki)

Toks republikonų vienaša
liškumas pasirodęs mokes
čių Įstatymą priimant, ati
duodant kelioms valstijoms 
aliejaus šaltinius po jūra, 
remiant didžiąsias elektros 
kompanijas viešųjų elek
trainių sąskaiton.

Kiek opozicijos argumen
tai bus paveikę balsuotojus 
skaitytojai jau žinos, kada

o kitiems žmonėm? tenka tik spėlioti. Daugelis ir spe-' ningos veislės buliais ir taip.1 pieningumu, 
lioja, kad apsiginklavę vokiečiai arba Įtrauks visas Va-.per ngą laiką ar net per ke-'gyrimų su 
karti valstybes i karą dėl vokiečių žemių sujungimo ir net lias gentkartes gaunama -mažiau girdisi, 
dėl Lenkijos ir Čechoslovakijos išparceliavimo, arba jie, Į pieningos karvės, kurios Bolševikai, atėmę iš “buo- 
atgavę kariška? jėga?, ramiausiai susikalbės su Rusijajduoda daug pieno. A. Gil-(žių” ir net iš visai mažų 
dėl kokio nors naujo Rapallo ir prieš Vakarų valstybes'■ manas pabrėžia, kad taip ūkininkų karves, negi dėkos 
vėl iškils Hitlerio-Stalino pakto šmėkla. Tai bus ne,^ar0 “progiesyvūs Ameri- jiems už karvių pieningu- 

Jie negali dėkoti nė 
nežinodami iokio leninizmo tiems “Lietuvos mokslinin-

ne'daro “progresyvūs Ameri-'jiem?
šiandien ir ne ryt. bet po dviejų trijų metų. kada 500.000 kos ūkininkai. Jie daro mą.
vokiečių karių bus ginkluoti moderniškais ginklais ir su
darys naujos galingos vokiečių armijos rimtą pagrindą.

Gal ir Rusija numato galimybę kada nors atgaivinti 
Hitlerio-Stalino paktą ir todėl dėl Paryžiuje pasirašytų 
sutarčių labai nesijaudina. Tiesa, rusai siūlo derėtis dėl 
Vokietijos sujungimo ir dėl svetimų kariuomenių iš Vo
kietijos ištraukimo, bet jokių ypatingų nuolaidų rusai 
nesiskubina daryti, lyg vokiečių ginklavimas jų labai ne
baidytų.

Pasirašius Paryžiaus sutartis lieka dar jas patvirtinti
Įvairiuose parlamentuose. Įvairiuose kraštuose opozicija
jau skelbiasi. Ji itin garsiai skelbiasi Vokietijoj, kur 0 melžėjoms ačiū tik už ge

ra karvių išmelžimą.
A. Gilmanas galėtų

Ten ir pasi-
“melžėjomis”

ĮVAIRENYBĖS
Šiemet sueina:
57 metai nuo pirmojo ra

dio telefono aparato išradi- gal. 
mo, kuri išrado Marconi. ’

57 metai nuo pirmojo die- 
selinio motoro išradimo, ku
ri išrado inžinierius Diesel

ir reikalauja, kad ta mote
lis, Mrs. K. E. Sommerlatte, jje skaitys šias eiĮutes. 
apleistų Sovietijos žemę. * w
Protestai ir kontrprotestai D . c -
lyja, kaip lietus. Pnejo
prie to, kad nei rusai nei J Leonas Prūseika girdėjo 
amerikiečiai protestų notų kadaise apie Gogolio unter- 
nebeima ir grąžina jas at- oficieriaus žmoną, kuri pati 

j sau kaili išpylė. Panorėjo
Kaip matome, “sugyveni- ir ponas kailiamainis tą pat 

mas” klesti ir žydi. O kas padaryti ir rašo “Vilny” ši
čia sakė, kad Malenkovas (taip:
yra džentelmonas ir skina; “Stebėdamas‘Vilnies’vie-

6< metai nuo pirmojo au-įj^. 
tomobilio pasirodymo. kurĮĮ

botago. kams.” kurie “buržuazinėj
Tai kokia prasmė aukš-; tvarkoj” karvių veislę geri- ....................

tinti karvių melžėjas už pri-ino. nes tas dar buvo prieši pagamino įnzimei iu> Deim- senos pasakos 
melžimą daug pieno? Pa-!’ūsų atėjima, kada Lietuvai '

gėles pravažiuojančioms lei- tos žinių 
randu ten

K
gal Gilmaną. kreditas rei
kia atiduoti tam. kam jis 
priklauso. Girdi, jei Lietu
voje kur nors karvės duoda 
daug pieno, tai ačiū Lietu
vos mokslininkams (zoo
technikams) pirmoj galvoj.

nemažas skaičius žmonių yra priešingi susitarimui su 
Prancūzija dėl Saaro klausimo išsprendimo, o daugelis 
yra priešingi Įvairiais sumetimais ir ginklavimuisi.

Jei visos kliūtys bus nugalėtos ir Paryžiaus sutartys iš 
popieriaus pereis i gyvenimą, tada bus Įdomu atydžiai 
sekti Vokietijos gyvenimą ir jos nuotaikas, kaip naujai 
atgauti ginklai veiks i vokiečių galvoseną ir i jų pažiūras 
Į kaimynus.

Paryžiaus sutarčių patvirtinimas neužglušins nė de
rybų šalininkų balso. Pagunda ieškoti taikaus susitari
mo su Rusija dėl ginčijamų klausimų visada yra ir bus 
didelė. Kalbama, kad net Įvairios vyriausybės mano. 
jog po Paryžiaus sutarčių pasirašymo ir patvirtinimo ru
sai gali pasidaryti sukalbamesni, o todėl tada ir reikėsią 
su jais kalbėtis dėl ginčų išlyginimo. Įdomu, kad visose 
tokiose numatomose deiybose niekas nesirengia kelti 
rusų pavergtųjų kraštų likimo. Tiktai dėl Vokietijos ir 
Austrijos demokratijų vadams galva skauda, o dėl kitų 
tautų pavergimo ir pavertimo i rusų kolonijas viskas ra
mu ir net kartais kėlimas tokio klausimo yra skaitoma 
blogo tono ženklu.

A pz vai ga
APIE KARVES 
BOLŠEVIZMĄ

IR

Lietuvių bolševikų spau
doje dažnai skaitome apie 
didvyres karvių melžėjas1 
Lietuvoje. “Didvyrės” tos 
melžėjos todėl, kad jos pri
melžia daug pieno iš kar
vių. Apie tas “didvyres” 
skaitė ir A. Gilmanas ir nu
tarė jas nuvainikuoti. Jis 
prabilo bolševikiškoj “Lais
vėj” šitaip:

. Visas tonas tų aprašymų 
skamba, būk pieno kiekybė pri

skyrių, kartais 
privatinių parių 

aprašymus. Ką ten valgė, 
ką gėrė ir kaip uliavojo.... 
Tą madą reikia išnaikinti, 
nebent ji turėtų visuomeniš
ką pobūdi. Bendrai imant, 
vietos žinios turėtų būti 
trumpos. Ir i vietos žinių

87 metai nuo dinamito iš-į Rinkimų kova pasibaigė, 
radimo, kuri išrado inž. No-.žodi vienai dienai ima bal

suoto jai.
„jas. .yg ių, nuo aliejinių' Bendrai paėmus, apie šių

• •* i i dažu išradimo kuriuos iš- rnctų įinkiroinę g<Aii-| , . .. _ ±meizejų pastangomis is kar- eazų įrfaaimo. Ru uos i! h„vn skyrių nereikėtų dėt. straip-
viu tešmenų pritampoma .a'0 nz’ reiKin— . . i . . . • , r
daugiau ar mažiau pieno.l 1#! meta* nu0 b
Kai kurios tokios melžėjos! rotacinės masinos ir žiba- tikl»oJ

•linės lempos išradimo. i kovos seselių.

“buvo atsilikusi.” Užtat 
bolševikai savo propagan
da ir kelia Į padanges kar
vių melžėjas, lyg tarsi tu

belis. 
97

kad ji buvo 
nuobodi ir buvo 
metų rinkiminės 

Jokių naujų
patenka ir į “didvyres." kas - • ijdėju . rinkimų rfnka neS

. .................. pa-A. Gilmanui. du metus pa- 117 metų nuo Morse tele-‘nešla. Patys svarbiausieji
sakyti amu ir tiems uk.n.n- c.am tamp.UM.rn karaųjgrafo aparato išradimo. kražt0 klausimai paliko ne- 
kams. kurie dar prieš rusų tešmenis, atrodo keista ir, 127 metai nuo pirmojo’aptarjami
bolševikų atplūdimą Į Lie-'melaginga. Jei Gilmanas | dviračio pasirodvmo. ' i Republikonai per savo 
tuvą rūpinosi turėti pienin-į pažiūrėtų giliau, jis panašią! 73 metaį nuo pirmojo te-į vyriausia kalbėto ia kėlė

karves. Iš tų tai. iš ūki-japgaulę rastų ir kituose bol-lefonu pasikalbėjimo, kuri aįkšten demokratu valdžios 
ninku atimtų, karvių bolse- ševikų pasigyrimuose. ‘padarė telefono išradėjas .nuodėmes, kaip korupciją.

------------ į prof. Aleksandras Bell su Korėją, “komunistai val-
avo asistentu P. Westou. 1^210ja,” ūkio kontrolę.

Kas Yra Tas Saaro Kraštas
Kas atidžiai seka spau-

Tas pasikalbėjimas ĮvykOjPrieg tas praeities šmėklas 
1876 metais kovo 10 dieną viceprezidentas R. M.

zinių gabumų, o ne nuo zoo
technikos mokslo.

“Gamta karvei davė galimy
bės tiek pieno savo kūnu pada- 
daryti. kiek jai reikia savo ver 
ši išauginti iki to laiko, kada 
jis pradės živintis savo jėgo
mis. žole. Tas užima apie aš 
tuonis mėnesius. Į tiek laiko 
veršiui užtenka apie 500 kilo
gramų. arba 1.000 svarų pieno 
(kilogramas sveria virš dviejų 
svarų), čia gamta pilnai ir 
patenkina, daugiau ji karvei 
pieno ir neduos, nes nereikia.
O jeigu kas nori iš karvės gau- SU 
ti daugiau pieno, tai turi savo.UŽ

dą, tas dažnai sutinka Saa
ro krašto vardą ir žino. kad 
dėl jo senai Prancūzija var
žosi su Vokietija: tas ir 

Keleivio" paskutiniajame 
numery skaitė, kad Prancū
zijos ir Vokietijos ministe
rių pirmininkai visai nese
nai pasirašė sutarti, pagal 
kurią Saaras iki taikos su
tarties
bus
žiūroj, ūkiškai pasilikda- vienu 
mas prancūzų muitų sieno
se.

Minėta sutarti dar turės

kiek daugiau, beveik milio-
nas. Vadinasi, kraštas tirš
tai apgyventas. Jo gyven
tojai yra vokiečiai. Iki pir
mojo pasaulinio karo jis 
priklausė Vokietijai. Pagal 
Versailles sutarti jis buvo 
pavestas valdyti Tautų Są
jungai, o jo anglių kasyk
los buvo perduotos naudoti 

; prancūzams. 1935 metais 
ies galutino surašymo-turėjo įvykti gyventojų at- 

Vakarų valstybių prie-,siklausimas. Jis Įvyko ir 
balsu

savo prieš)

Bostone.
Dabar pasaulje yra dau-

(tik 47 tebal- 
buvo nutarta

vėl susijungti su Vokietija. 
Po paskutiniojo karo Saa-

patvirtinti abiejų šalių par- ro kraštas pateko i prancū- 
lamentai. Tikimasi, kad tas.zų okupacinę zoną. 1947 
Įvyks ir tuo būdu bent lai-j metais daugumas gyvento- 
kinai bus pašalinta dar vie-i jų pasisakė už ūkinę sąjun- 
na didžiųjų kliūčių, kuri'gą su Prancūzija, 1948 me-
trukdė Europos valstybėms 
susitarti ir organizuoti ben
drą frontą prieš komunistų 
pavojų.

Saaro kraštas yra prie

Rhode Island valstiją, 
klauso nuo melžėjos, nuo jos fi- žinojimą ir gabumus prie jos bet gyventojų jame gyvena

tais buvo sudalyta net au
tonominė Saaro vyriausybė, 
1950 metais jos teisės dar 
kiek buvo praplėstos ir su
rašyta nuomos sutartis, ku

giau ( 
aparatų, iš kuriu virš 43 mi
lionai yra Amerikoje. Skai 
tomą, kad kasdien Ameri
koje Įvyksta apie 170 milio
nų telefono pasikalbėjimų. 
Amerikos farmose yra apie 
28 milionai telefono apara
tų.

Dabar pasaulyje yra dau
giau nei 75 milionai telefonų 
vartotojus su 80 kitų šalių. 
Daugiau kaip 5.600 priva
čiu kompanijų yra JAV te
lefonų sistemų savininkai, 
kurie samdo per 600,000 
darbininkų.

Didžiausia Amerikos te
lefonu bendrovė yra Bell 
Telephone System, ji ope
ruoja beveik 82r; visų Ame
rikos telefonų.

on kvietė tautą i kovą.
Kita administracijos šali-

5 milionų telefonuivalkiojama tema bu-

Prancūzijos sienos. Jis vi-lria anglių kasyklos išnuo 
ketvirtadaliu mažesnis muojamos Prancūzijai 50

metų.
Kaip matote, vis minimos

Pirmieji guminiai batai 
(kaliošai) Europoje pasiro
dė 1834 metais. Kiniečiai 
panašius batus mokėjo pasi 
daryti prieš 1,500 metų is 
jaučio pūslės ir vaškuotos 
drobės. —P. B.

vo taika. Girdi, republiko
nai davė kraštui ir net vi
sam pasauliui taiką ir Ko
rėjoj ir . . . Indokinijoj. 
Kalbant apie taiką betgi 
buvo užmirštama, kad ir 
Stalino mirtis prisidėjo šiek 
tiek prie taikos atstatymo 
Korėjoj. Stalino Įpėdiniai, 
beskelbdami Beriją, skaitė 
naudingiau turėti Korėjoj 
ramybę ir todėl sutiko pasi
rašyti taikos paliaubas. Bet 
rinkimuose kažkodėl nieks 
nepasirūpiho atiduoti kre
ditą kam jis priklauso. Šia
me atsitikime kreditas pri
klauso giltinei, o gal ir pa
tiems Stalino Įpėdiniams, 
kurie nuvarė Džugašvili 
velniams žabų nešti

Opozicijos Skundai
Opozicija rinkimų kovoje 

mušė Į esamą krašte nedar 
bą ir Į vyriausybės tikrą ar 
tariamą nebojimą parūpinti 
žmonėms darbų. Opozici-

snelių, kurie nieko bendra 
neturi su vietinėmis žinio- 
mis.

Ponas L. Prūseika yra 
“Vilnies” redaktorius ir ga
lėtu rodos patvarkyti, kad 
“nrivatiški baliai,” i ku
riuos L. Prūseika nėra kvie
čiamas, nebūtu aprašinėja
mi. Bet ne. Jis viešai spa- 
viedojasi iš grieku ir lupa 
sau kailį visų bolševikų di
deliam pasitenkinimui.

O gal taip “savikritika” 
reikalauja?

Už Lietuvos Laisve

Kongreso komisija, kuri 
ilgai tyrinėjo Sdvietų agre
sijas Europoje, vedama 
kongresmono Kersteno, per
eitą savaitę pasiuntė savo 
nutarimą valstybės sekreto
riui .John Foster Dulles. 
Komisija siūlo, kad Ameri
kos valstybė iškeltų Jungti
nių Tautų organizacijoj rei
kalavimą, kad Rusijos ka
riuomenė būtų ištraukta iš 
Baltijos kraštų — Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos.

Kongreso komisija po il
gų tyrinėjimų ir Įvairiausių 
liudininkų apklausinėjimų 
priėjo išvados, kad Baltijos 
valstybių Įjungimas Į Sovie
tų Rusiją buvo gryniausias 
smurtas. Surinkti Įrodymai, 
pagal kongresmoną Kers- 
ten, “neginčijamai ir galu
tinai Įrodo, kad Estija, Lat
vija ir Lietuva buvo prie
varta okupuotos ir nelega- 
liškai Įjungtos j Sovietų Są
jungą.”

—J. D.
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Kas Naujo Brooklyne
LDD 7 Kuopos 
Pokylis Puikiai Pavyko

i Prie durų stovėjo P. 
(Kriaučiukas, J. Rimavičius

Spalio 23 d. Lietuvių Dar-Į ir A. Svvingle. Alutį pilstė
bininkų Draugijos (LDD,!?; S|,“y%° ’ stah? išn,e/ 
7 kuopa turėjo metini po- ,A' Ramanauskas, V..

•v * p; ‘Kalvelis, J. Rimavičius, A.lAUO a 1“ i q • « t> ir • *• i *1

tuopa turėjo 
kylį Lietuvių Amei 
liečiu Klubo name, 
Union Avė.

2grp3wingle, P. Kriaučiukas.' 
įj. Buivydas pridabojo tvar-j

... A _ik?. Vienu žodžiu, visi LDD
Kaip paprastai, LDD 7?7*kuopos nariai dirbo gra- 

kuopos pokyliai yra puikus,!-
ge-

nariai dirbo 
žai ir drausmingai.turima gražios į ublikos, 

ro maisto ir užkandžių me
tu gražių kalbų. Toks bu
vo ir šis pokylis.

J. Buivydas, pradėdamas ford. 
vakaro programų, pabrėžė,; 
kad LDD organizacija yra j —:—
Ameiikos lietuvių komunis- B i mb i n inkai Bijo Teismo 
tų Vidujinės kovos pasėka.! Ma|w b ,a su bimbinin. 

pasireiske ypae griežta. kajs da sumuHmo jr vė,
! atidėta. Spalio 25 d. į teis
mą atėjo tik jų advokatas 
ir prašė bylą atidėti ilges
niam laikui, nes esą jo gi
namieji nori važiuoti į Flo-

Svečių buvo ir iš netolimų 
\ietų, kaip tai: Newarko, 
( liffsidės, Bridgeport, Hart-

LDD 7 Kp. Narys.

Ji
forma 1930 metais. Nieksj 
iš lietuvių čia Amerikoje,! 
gal būt ir Lietuvoje, neišsto
jo tokion griežton kovon su 
komunistais, kaip LDD na-!
riai. Iki 1930 metų visur! rfd Tejsėjui paktausus 
gindavosi nuo komunistų, kada išvažiuoj jis at.

sake, kad gruodžio menesį.
• Tada mano advokatas pra- 

paskirti bylą prieš jų iš- 
i važiavimą. Teisėjas pasky
rė lapkričio 30 d.

I Matyti, mūsų bimbinin-į 
j kai bijo teismo ir visais bū-j 
'dais stengiasi bylos spren- 

Po tos savo kalbos jis per-'dimą nutęsti.

o jiems pulti, 
mūši mūsų 
dirvonuose, organiza 
grupės nebuvo. Per tuos 25 
metus LDD organizacija ve
da kovą su komunistais ir 
ją ves tol. kol jų nei vieno 
neliks Dėdės Šamo žemėje.

jiems duoti 
lietuviškuose I

įjosep^

JOHN GUSTAINIS

per kelerius metus paaukojo Baliui daugiau nei 3,000 
doleriu, šiemet jis davė vargšams šelpti §550.

Ištiesk Pagalbos Ranką į 
Vargstančiam

Vietos Balfo skyrius lap
kričio 1 d. iki 30 d. vykdo 
rudeninį piniginį vajų, o 
drabužių ir avalynės iki lap
kričio 15 d.

Pinigus prašoma siųsti 
skyriaus fin. sekretorei An
taninai Jarienei, 133 No. 
14th Avė., o drabužius ir 
avalynę šiuo adresu: J. 
Bražinskas, 1100 No. 15th 
Avė.

Jei kas negali daiktų at
nešti, tas gali paskambinti: 
i ei. FI 3-4610.

Balfo valdyba tikisi, kad 
neliks nė vieno lietuvio, ku
ris tokia ar kitokia auka 
neprisidės prie šio vajaus.

CLEVELAND, OHIO

Pittsburgho Padangėje
Rodys Lietuviškas Filmas Buvo katalikų srovės žmo

gus, bet tolerantiškų pažiū-Lietuvių jaunimo organi _. , .
zacija, kuri save vadina >'* J'lPg Kel?tą metų eJI> 
Jaunaisiais Lietuviais, jau ALT. P>«sburghu skyriaus 
eilė metų dalyvauja lietu-P*nmn,nko Prieigas, 
viškoje šio miesto veikloje Atsimainęs Miesto Veidas
ir net turi savo radijo pus-' r,... , , . ., ,. , . -j- , Pittsburghą paprastai va-valandi, kuris girdimas kas & r ‘ „, & , r,,, • -;dina durnu miestu, bet-sekmadienis nuo 4:30 iki 5!, p aš

| kuriniais metais, iškėlus iš
, ... , . . T ičia daug fabriku ir įveduslandzio direktorių yra Jur-; • r u -i , t -,... , . J ____ geresni fabrikų krosnių kūgis Žilinskas, jo padėjėjas. . . n ,. ti-i tienimo ir namų apšildymoKostas Pūkas, o programų., - , ,... o ii ‘ibūda, durnai Pittsburghovedėjas vra Pranas Saldu- 7!. , ,. . &kag i pradėjo neapkęsti ir pama-

/. ... , ,v. Ižu nykti. Be to, pačiamŠio radijo pusvalandžio! . / ... 7--- j i mieste pastatyta daug nau- vedejai lapkričio 21 d. ro-! - - - ---
dys lietuviškas spalvotas
garsines filmas Lietuvių 
Mokslo Draugijos svetainėj,

vai. vakaro. Radijo pusva- 
yra

J jų, baltų dangoraižių ir 
.miestas gavo beveik naują 
veidą. —F. 2.

WATERBURY, CONN.

statė Antaną Ramanauską; 
“toastmasterio” pareigoms 
Reikia pasakyti, kad Anta 
nas yra nesenai iš Lietuvos- 
išvykęs, tremtinys. Pirmą: 
kaitą jis vedė stambų poky-j 
Ii, kur ir Įgudusiam “toast-J 
masteliui’’
uždavinys.

Mečislovas R<»zgaitis.

MIAMI, FLA.

142 Orr St., Soho daly, 8 
vai. vakaro. Filmos pa
vaizduoja darbymetę Lietu- 
vos laikuose nepriklauso- meratas
mytės laikais, Nemunų,!19i5 metu ka

Nauja Katalikų Federacijos 
Vadovybė

Čia įvykęs Amerikos Lie
tuvių Katalikų Federacijos 
kongresas išrinko naują va
dovybę. Jos prieky atsisto
jo prof. A. Damušis, nau
jųjų ateivių atstovas. Jo pa
vaduotojais yra “Draugo” 
redaktorius A. Šimutis ir D. 
Kaminskienė, sekretorių ku
nigas A. Juška, ižd. prel. 
Albavičius, iždo glob. Mari
ja Rudis ir J. Kavaliūnas, 
jaunimo direktorių kun. Bo- 
revičius (jėzuitas), katalikų 
akcijos direktorių kun. Rai
la, katalikų instituto direk
torių prel. Juras, dvasio 

Balkūnas.

,1.

Maikio ir Tėvo Kraitis
Mūsų skaitytojai, pratęsdami 

ir užsisakydami 
kalendorių, prisiuntė

Lietuvos paukščius, JHUni-j^jai^įuį su Tėvu dovanu:
mo šokius, Palangą, pajui},j Senas Eastonietis 
Lietuvos ulonus jojant ir* P. Motiečius iš 
dainuojant, o vėliau Sovie-|Conn„ prisiuntė $2. 
tų kariuomenės stovyklas Mrs- E- Class iš • i >

$10.25. 
Waterl»ury,

Kenosha,
Wis„ ir J. Kodis iš Danville, Iii., 
po $1.75.

Po $1.50: Geo. Sidaras. Eli- 
izabeth. N. J.; J. Steponaitis, 
Detroit, Mich.; A. Kučinskai, 
Alberta, Canada. ir K. Gedrai- 
tis, Verdun, Canada.

A. Gumaliau.skas iš Michigan 
City, Ind., prisiuntė $1.25.

Po $1: J. Balčiūnas, VVaterbu- 
ry, Conn.; J. Banikonis, Winni- 
peg. Canada; J. P. Kasperas, 
Nevv York, N. Y.; J. Petronis, 
St. Charles. III.; J. Dubar,

Lietuvoje, Proveniškių ka
pus, lietuvių tremtinių gy
venimą ir kitokius vaizdus. 
Filmoms rodyti atvyksta fil- 
mininkas net iš Baltimorės. 

Viešėjo Pittsburgbe
Vincas Ladavičius su 

žmona ir 7 metų dukrele 
Danute, gyvenantieji

Ona Bujanauskiene. Vestu
vinis pokylis buvo Lietuvių 

J Piliečių Klube. Jaunasis 
geras sandarietis, todėl 

pokyly buvo daug sanda-
kitų svečių. Poky-| vadovu prel 
tikrai geras, nuo-

vt •
Nepasiduokime 
Bimbininkų Pagundai

Tarp kitų lietuviškų orga 
nizaeiju bei klubų Waterbu- liec!^ 11 
ryje sėkmingai buv°

yra 
•ir

Ste. Marie,
Sault 

Kanadoj, buvo
Kongresas nutarė prašyti atvykę automobiliu į sve-veikia ir A .

. ... . Piligaėiu Politini®. taikinga,
Ši vasara buvo karšta,!“'^“’*'* ...........~

būtu nelengvas’bet svečiu iš visur plūste Klubas^ kuris yra 103 Green 
bet 'Eamanaus-1 plūdo. Sveiki, ligoniai, jau-Mlnetas lletuv,ų

Bendri Įspūdžiai
» I iotlivill

Antanas Dzimitas.
Minėtas lietuvių klu

bas veikia nuo 1892 melų 
spalio 12 d. Jis turi per 
700 narių ir jo turtas siekia

sų LDD J. Šaltys, Atletų kaip verdantis katile Van-jį'ei .
Klubo pirmininkas A. Luko-duo. Daug kas čia įsigijo]Patll° i-rteig 11 k 1 • j ugdytas pasaipinis klubas.

klubas yra bene 
Waterburio lie-

kas gana vykusiai 
pareigas

ėjo Mia-
Čia

savo m ir seni, visi gūžėjo į 
' ;mi puikų paplūdimį.

Gražiai atsiliepė apie mū-'gyvenimas virė, kunkuliavo,

sevicius, T. Gaubienė 
Neuarko, Trečiokienė 
Nevvarko, H. J. Burke 
Union, N. J., S. Briedis, 
.Jakštienė. J. Hermanas, 
Mitchull’ienė, C.
kis, S. Petrash. Bronė Spū
dienė šeimininkių vardu dė-

įs namus ir sustojo 
isj gyventi. • Šiaurė j- 
iš]—parduoda savo 

O ,
saulėtą pasauli,

pastoviai
Chicagoj
būstines

••šiuo metu 
stipriausia

MELROSE PARK, ILL.

{ir persikelia i tų gražų, šil-l‘“Yj’J organizacija.
O.lta, saulėta pasauli, nes ėiaį R,les ™tus k!ubo

Shimans- (šventi ne brangiau kaiptvadovavimų perėmus lietu-
kitur, o daug sveikiau. Ypač 
chicagiečiai ir plūdo čia

kojo publikai už gausų atsi-j mažais ir dideliais būriais, 
lankymą. j Kurie grįžo, buvo patenkin

Šį kartą biletus platinda
mas pasižymėjo mūsų Pra
nas Spūdys parduodamas 
30 biletų. Antanas Swinglej 
gi lipo ant kulnų Spūdžiui.! 
parduodamas 27 biletus.)
Kiti pardavė mažiau, jų ir‘ 
vardų neskelbsiu. Į Skaitytojams ir skelbė-

Vakarienę paruošė ir prie!jams pranešame, kad “Ke- 
stalų patarnavo: B. Spūdie-'leivio” ofisas darbo dieno- 
nė, A. Buivydienė, Uršulė mis yra atdaras nuo 9 vai. 
Kraus, Iza Ramanauskienė, ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš- 
O. Blažienė, T. Gervickienė tadieniais nuo 9 vai. ryto 
ir O. Aukštuolienė. iki 1:20 vai. po pietų.

ti ir žadėjo kitą metą čia 
atostogauti.

Lietuvė Miamietė.

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

r

JAU GALIMA U2SISAKYTI
«i‘Keleivio' Kalendorius 1955 Metams •

Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” leidžia { 
didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams. Kalen- { 
dorins jau ruošiamas spaudai.

“Keleivio” kalendoriuje skaitytojai ras daug } 
įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka- { 
lendorinę dali.

Kalendorių jau galima dabar užsisakyti. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, tuoj visiems užsisakiusiems 
bus pasiųstas. •

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome siųsti šiuo ad
resu: , l

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27, Mass.

perėmus 
viškos visuomenės veikėjui 
Tomui Matui, buvo nusikra
tyta bimbininkų Įtakos ir 
klubas Įsijungė Į bendrą lie
tuvišką veiklą: Įstojo nariu 
į ALT Watėrburio skyrių, 

i išmetė bimbininkų “Laisvę”
5 ir kitą jų šlamštą iš savo 
patalpų, uždraudė priešval
stybinėms organizacijoms 
turėti savo susirinkimus 
klubo patalpose. Tuo buvo 
atstatyta klubo garbė ne tik 
tarpe lietuvių, bet ir val
džios organuose

Nepatinka tai bimbinin- 
kams, kurių keli yra ir klu
bo narių tarpe. Dažnai jie 
plūsta niekuomet nepail
stant? lietuviškoje veikloje 
klubo pirmininką ir kiršina 
klubo narius prieš ji, tuo 
lyg ir vėl ruošdamiesi klu
bo vadovavimą perimti į sa
vo murzinas rankas.

Lietuviai! Nepasiduokime 
žabalų pagundai, kurie 
stengiasi pasigraužti po mū
sų pamatais. Pildykime 
klubo įsteigėjų valią: klu
bas turi tarnauti tik lietu
viams ir Lietuvai, kurios 
nors mažą dalelę sudarome 
ir mes, šio klubo nariai, iš
skyrus kelis parsidavusius 
žiauriam Lietuvos okupan
tui.

Berželis.

Kvaraciejus Vedė
Spalio 23 d. įvyko Jono 

Kvaraciejaus jungtuvės su

Gustainis Aukoja 
Tūkstančius

Džiugu, kad mūsų preky
bininkai, suprasdami sunkią 
lietuvių padėti Vokietijoje, 
.emia juos savo didesnėmis 
aukomis.

štai John Gustainis, 
“Bonnie Bee” Melrose Park 
maisto krautuvės savinin
kas, paaukojo 550 dolerių. 
Jis savo stambią auką pa
skirstė šitaip: Vasario 16 
gimnazijos išlaikymui S300, 
zargo mokyklai prie gimna
zijos ?100, gimnazijos na
mų. pirkimo fondui $100 
ir Baliui bendrai šalpai $50. 
John Gustainis nuo pat Bal
fo įsikūrimo visuomet remia 

savo 
Štai 

1947

popiežių, kad šiais Marijos 
metais visame pasauly būtų 
įvesta invokacija “Garbin
kim Marijos širdį,” jis sie
lojosi vysk. Matulevičiaus 
paskelbimu šventuoju ir tt.

—K.

HAVERHILL, MASS.

cius pas 
Prancišką 
Harcums 
Pittsburgho 
Ladavičius 
išvežtas iš

dėdę Praną ir 
Žilionius, 1921 
Way, pietinėj 

daly. Vincas 
buvo vokiečių 
Lietuvos 1943

_DruuRiyn, n. V’ i.

Balfas Mini Sukaktį
Balfo 59 skyriaus 10 me

tų sukakties minėjimas 
ivyks lapkričio (Nov.) 7 d., 
2 vai. popiet, Gedimino 
klubo svetainėj, 324 River 
St.

Iš Norwoodo atvyks Ado
mas Tumas ir pasakys kal
bą; bus duota 10 metų dar
bų apžvalga.

Visus, kuriuose dega arti
mo meilės kibirkštis, kvie
čiame minėjime dalyvauti.

Balfo 59 Sk. Valdyba. 

RUMFORD, ME.

čius, Tarryville, Conn.; Martin 
Adams. Miami. Fla.; A. Bulota, 
Baltimore. Md.; Alex švedas, 
Montreal, Canada; V. žičkus, 
Dorchester. Mass.; A. Bugaris. 
Chicago. III.; A. Bražinskas, 
Detroit, Mich.; A. J. \Vaitkus, 
Waterbury, Conn.; S. Stepaitis, 

A. Sle- 
Y.; S.

Pa.; J. Ak-

metais i Vokietiją darbams, 
teturėdamas 16 metų. Po 
karo jis pakliuvo į ameri
kiečių zoną, iš čia į Olan-jRochester, N. Y.; Mrs. 
diją, o 1951 metais atvyko Ka?tis, Schenectadv, N. 
i Kanadą, čia dirba inži-ĮNau,alls2 E(linboro

. " cnieriaus padėdėju vienoji;Įstinas, Pavvtucket, R. I., ir A. 
’Žemaitis. Montreal. Canada.

f 1

vargan patekusius 
stambiomis aukomis, 
jo stambesnės aukos 
metais maistu už $550 ir pi
nigais $20; 1949 metais pi
nigais $700, 1950 metais 
pinigais $550.

Be šių stambesnių aukų 
John Gustainis kiekvienais 
metais aukoja per vietinį 
Balfo skyrių ir mažesnėmis 
sumomis. Tuo būdu jo pa
aukota suma sušelpimui 
vargan patekusių lietuvių 
jau perviršijo 3,""0 dolerių.

Toks John Gustainio dos
numas parodo jo tikrą lietu
višką širdį ir yra gražus pa
vyzdys kitiems.

Vardu šelpiamųjų pri
klauso jam didžiausia padė
ka ir garbė. Taigi skyriaus 
valdyba už jo stambias au
kas šalpai reiškia padėką.

Kaip būtų malonu, kad 
John Gustainio pavyzdžiu 
bent šiais jubilėjiniais Bal
fo metais ir kiti pasektų. . .. . ..kitę jiems vienos dienos 

Balfo Skyriaus Valdyba, uždarbį!

amerikiečių firmoj. Jau tu 
ri savo namą. Jam Ameri-j Mažiau kaip po $1: John Kal- 
ka patinka ir sakė bandys.va‘t*s- Bethle'nem. Conn.; Wm. 
už poros metų čia atvykti;Gut°sky, Irons, Mich.; Mrs. J.
oastoviai apsigyventi. I!;rbt"' Hi!>- p

•P. Kučinskas, Detroit, Mich.; 
Pittsburghietis Ladavi- p. Chain. Meriden. Conn.; P.

čiaus dėdė Pranas Žilionis, Lawrence. Pittsburgh. Pa.; J. 
plieno darbininkas, jau sep- Yokubaitis. Watertown. Conn.:
:yni metai serga reumatu ir Joe širvinskas. Elizabeth, X. .T.; 
negali dirbti, bet kadangi Eiduks’ Century, W. Va.; 
am į-ūpi visuomenės reika- K; Mlller> Racine, Mus., n- 
ai, tai kad ir pasiramsėiuo-'B<in Jara-’- Br'«hton- Ma’s- 
damas dar eina į visokius
lietuvių suėjimus.
Mirė Juozas Tamkevičius

Kas Turite ‘Keleivį'?
Ką Matysime ir Girdėsime 

Šį Šeštadienį
ŠĮ šeštadienį, lapkričio 6 

d., Lietuvos Dukterų Drau
gijos pobūvio (“fėrų”) šv. 
R«ca svetainėj meninę 
programą atliks Arlene Bi- 
kulčaitė iš Lewiston, kuri 
padainuos lietuvių dainų; 
Ann Degutaitė iš Lewiston, 
kuri paskambins solo ir 
akompanuos dainininkei, ir 
Stephen Levonas pagros 
trombonu.

Apie kitus šio pobūvio 
reikalus buvo rašyta praei
tame “Keleivio” numery.

Maloniai kviečiame visus 
mūsų įdomiame parengime 
dalyvauti. —M. M.

Maloniai prašome praneš-
i. Las turi “Keleivio” 19OG,

. . ... ai 1907 ir 1911 metu komplek-kaip mne vienas zvmesmų . . . , .n..; , , ... . . tus arba atskirų numenu.Pittsburgho lietuvių veike-,
jų, Juozas Tamkevičius? “Keleivio” Redalicija.

“Keleivy” nebuvo 
nešta, bet jau kuris

Buvę tremtiniai, nepu
lkite tikusių niūriose sto

vyklose savo draugų. Bent 
kartą metuose auko

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.
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nas
Maikio su Tėvu

Mažutis, Bet Biaurus 
Sutvėrimas

Sanders ir jo 
bių nauji vaistai dar 
visiškai tikri, dar reikia di
desnio patyrimo, bet viena 
aišku, kad medicinos moks-

valgį senai šių metų premija me- 
nera! nuplauti rankas, švariai už- dicinos srity pasižymėju-

bendradar- j 1—Visuomet prieš

lu

Haost pristatydavo kobros 
ir Pietų Amerikos barškuo
lės (abi labai nuodingos) 
nuodus universitetui, o čia

Polio ligą mėgina viSo-Įa.tsidėjusub“v0 va,omas ty- 
kiais vaistais gydyti. Tam 1 s'
panaudoja net gyvačių nuo
dus.

(Tęsinys)

Gyvačių Nuodai—Polio 
Vairiai

Pradžioje visos Įskiepytos 
beždžionės dvėsė, vėliau pa
sėkos buvo geresnės ir pa 
galiau trys minėtieji moks
lininkai Įsitikino, kad gyva
čių nuodai veikia prieš po
lio virusus. Sanders sura- 

’do iš minėtų gyvačių tokią

laikyti burnų, valyti dantis, siems mokslininkams teKo 
visuomet einant iš išvietės dviem Harvardo Universite- 
(toilet) nusiplauti rankas, 'to mokslininkam (Enders ir 

2—Nevartoti, ypatingai Weller) ir vienam Cleve-
mokslininkui (i.ob- 
Premijos uyuis $35,-

las ir polio ligą baigia va
ryti i ragą. [suterštų, svetimų rankšluos- lanuo

Čia pastebėsiu, kad San-1 Čių, baltinių. Įbins).
ders vaistai tinka tik polio 3—Nevalgyti iš indų, ku- 066.

•J ie
JiaiKe,

suparaližuotų ligonių gydy- riuos vaitojo kiti, negerti iš 
bendro indo.

4— Epidemijos metu vai
kai turi eiti anksti gulti, ge
rai išsimiegoti.

5— Maudantis saugoti vai
kus, kad jie neperšaltų, iš
ėję iš vandens užsimestų

Kaip minėta, polio viru-'drabužius.

mui, o nuo jo apsisaugoti 
jau plačiai vartojami gam-

Netoli Miami, Fla., tūlas 
Haost turi gyvačių farmą.
Norėdamas apsisaugoti nuo 
gyvačių Įkandimų pasėkų, 
jis pats paruošdavo gyva
čių nuodų skiedinius ir juos ... , . , . .
įšvirkšdavo po oda. Tuo kuni* su eldVs
du jis galvojo įgausias at.'beždžionei po 24 valandų 
sparamą gyvačių nuodams. :nuo Jos al»ikietimo polio

susidomėjo Miami univer- I)U&e& įskiepytųjų, 
siteto mokslininkai Manuelj Išbandęs beždžiones, San- 
Soret. Benjamin Akin ir: ders pradėjo bandyti žmo- 
Murray Sanders. Ypatingai nes. Atsirado savanorė 25 domasi 
Sanders pradėjo i ši reikalą —‘
gilintis. Jam kilo mintis, 
ar negalima gyvačių nuodų 
pritaikinti polio suparali- 
žuotiems ligoniams gydyti.

Jis pradėjo tyrimus su pe
lėmis, žiurkėmis, beždžio
nėmis. Gyvačių savininkas

ma globulin ir dr. J. Salk 
surasti skiepai, apie kuriuos 

_ jau esu minėjęs anksčiau.
Kaip Išvengti Polio Ligos

sai gali gyventi tik bakteri
jų arba narvelių parazitais.

6—Polio 
tu vaikui

epidemijos me-
susirgus

Jie plinta nuo vieno asmens’skausmais, sloga ir tt., tuoj 
i kitą per alsavimo takus* guldyti Į lovą ir pakviesti 
čiaudint, kosint, spiauaant gydytoją.
ir tt. Jie, laikydamiesi virs-1

kaip----AU. VOT,
.Via; gražiai aš tave paklupdžiau. 
tai Norėjai man pameluoti, kad 

dimikratai yra kapitalistai, 
o dabar pats išaiškinai, kad 
iie farmeiiu frentai.v «.

—Ne, tėvas ne mane pa
klupdė!, bet pats suklupai.

—Nausa!
—Taip, tėve. suklupai,' 

nes nežinai, ką reiškia “far-[ 
meriai.** kuriais rūpinasi de-; 
mokratų partija.

—Kaipgi tai nežinau!- 
Jeigu žmogus turi šmotą že
mės. dvi ar tris karves, ko
kią 20 vištų, užsiaugina sau 
bulvių, kopūstų ir dar pasi
jodina tabako pypkei pri
kimšti. tai toks žmogus yraklysti.

Ameri-
organi-
balsuo-j
Pavyz-Į

tarmervs, ar ne, l
farmeriais’ 

tė-'

Jie tą premiją gavo už 
tai, kad jiems pavyko bai
sųjį polio ligos virusą išau
ginti ir jo augimą sekti pa
prastame bandymų stiklely 
(tęst tube), o ne beždžionės 
ar kurio kito gyvio kūne. 
Tai didelis žingsnis priekin. 
Tas tyrimo būdas ir piges
nis ir patogesnis sekti ' įsas

bandymais-^“^1®^;^^ 1^elbvl1 lkl kinimo takuose, gali per šia- leisti vaikų į "viešas vietas, kai
ir mėšlą apkrėsti ki-Į kame 

galima apsikrėsti ir susibūrimai.
pumą 
tus,
maudymosi metu, jei mau

tame pačiame van-Į pyti

galvos viruso augimo smulkmenas. 
O jas žinant lengviau bus 
surasti ir visais požiūriais 
gerus ir tikrus skiepus. Ši
toj srity minėti mokslinin- 

yra naujų kelių suradę
ir toli pažengę. Jie yra jau
ni—38, 39 ir 57 metų, todėl 

8—Patartina vaikus Įskie- iš jų dar daug laukiama. Jie 
tikri, kad visai aitimas

vra didesni žmonių

—Vot, Maike, susilaukėm taip lengvai mane nesubala- 
ir vėl rinkimų. imutysi. Pasakyk, kodėl di-

—O uz ką tėvas baisa-1 mikratų partijos šventasis 
vai? [turi asilo feisą ir uodegą, a?

—Aš, Maike, už asilo1 —Jie, tėve, pasirinko asi- 
partiją. j lą savo politikos reiškėju,

—Reiškia, už demokra-skad patrauktų sau farmerių 
tus. j balsus. Matai, seniau, kol

—Šiur, Maik! Idar nebuvo tiek daug maši-
—O kodėl tėvui republi-Lnų. Amerikos farmeriai var- 

konai nepatinka? Stojo asilus laukų darbams
-Nu, juk žinai, VuuVe- dirbti. Todėl asilas neva pa- 

pubhkonai yra u.uen nago-1?*’0- kad demokratų parti- 
tynai, tai jiems mano iei-pa *ra ar^lma farmeriams. 
Ratai nerupi. 1
Mante, dimikratai
biednų žmonių partija, 
gali ir man būti lengvesnis 
gyvenimas prie jų. Gali at
pigti šnapsas.

— ievas, matyt, nežinai, 
kad kaip tik prie demokra
tų valdžios šnapsas ir pa- 
biango. Ir tėvas klysti ma
nydamas, kad demokratai 
yra “biednų žmonių parti
ja.” Jie yra tokia pat ka
pitalistų partija, kaip ir re
publikonai. Šituo žvilgsniu 
skntumo tarp jų visai nėra.

— Na, tai pasakyk, kodėl 
visos unijos stoja uz dimi- 
kratus?

— i ėvas ir vėl 
Larbininkų unijos 
koje nėra politinės 
zacijos ir jų nariai 
ja už ką tik nori.
ožiui, Bostone 6 Amerikos 
Laibo Federacijos ir CIO 
unijų vadai viešai pasisakė 
už gubernatorių Herteri, 
kuris yra republikonas. Tai
gi tėvas klysti, kad visos 
unijos stoja už demokratus.
Ir taip pat klysti, kad demo
kratams daugiau rūpi dar
bininkų reikalai. Štai, Bos
tono majoras yra demokra
tas ir siūlo apdėti darbinin
kų algas mokesčiais, arba 
Įvesti pirkinių mokesti, kad 
žmonės pirkdami reikalin
gus dalykus turėtų mokėti 
demokratų valdžiai “sales 
tax,” kuris daugiausia 
skriaudžia darbininkus.

—Kaip matau, tai tu,
Maike, pasidarei regli re 
publikonas, kad dimikratu: 
taip nakini.

—Ne, tėve, aš ne repub
likonas. Aš tik norėjau pa 
rodyt, jog tėvas klysti ma 
nydamas, kad demokratų 
partija yra darbininkų ge- 
radėja. Jai rūpi tik dar-

—Bet tokiais 
lemokratai nesirūpina, 

ve.
—Ar tai yra dar kitokių 

armerių?
—Taip. tėve, yra visai ki- 

.okių. Tai tokie .kurie au- 
>ina gyvulius, javus, taba
ką ir kitką ne pragyveni
mui, bet rinkai. Jie valdo 
milionus akrų žemės. Jie 
patys jos nedirba ir dargi 
temato jos. Vfsus tokių* 
ai mų reikalus veda pasam- 
lyti aukštą mokslą baigu
sieji ekspertai. Tokių far- 
mų savininkai yra milionie- 
iai. Jie gyvena kaip ko-

<:e V13 valiukai dideliuose 
miestuose. Yra net ir kor
poracijų, kurios verčiasi to
riu bizniu. Pavyzdžiui, 
Kern County Land korpora- 
vija turi apie 2,000,000 akrų 
žemės, kur augina javus ir 
gyvulius. Jos turtas siekia 
arti 16 milionų dolerių. 
Ve, kokiais farmeriais rūpB 
naši demokratų partija. 
Tuo tarpu gi republikonai 
rūpinasi pramonės palaiky- 

bininkų balsai rinkimuose,’mu, kad pelnai būtų dideli, 
bet ne jų gerovė. Taip pat'Vadinasi, abidvi partijos 
ir republikonams. yra kapitalistų partijos.

—Veidiminut, Maike. Tu - Okei, Maike, užteks.

vienos ar kitos rusies’yra
metų moteris, kuri buvo beį denyje su apkrėstuoju. j polio skiepais, 
vilties pasveikti. Jai buvo žodžiu,- apsikrėsti polio.. , .. _ 
įšvirkšta Sanders vaistų ir'liga gali daug greičiau tas. Nobel,°Premya Kovotojam, 
ji pasveiko. Beveik visiškai kuris nesilaiko bendrų svei- 
pasveiko ir 30 paraližuotų karingumui palaikyti dės- 
vaikų, kurie buvo gydomi nių, nekreipia dėmesio sa- 
Sanders paruoštais gyvačių nitarijos reikalavimams.
nuodais. i Todėl patariama:

su Polio
Ševdų mokslo akademija 

kasmet skiria premijas la-

! laikas, kada apsikrėsti po
lio liga nebebus pavojaus, 
bet jį išgydyti dar taip 
greit nebus galima.

Minėti mokslininkai su
rado ir tymų virusą

IS WAY AHEAD TODAY!

ir me-
biau toj ar kitoj srity nusi-;gina paruošti skiepus, kurie 
pelniusiems asmenims. Ne-' apsaugotų nuo susirgimo 
.............. įkiaulige, pažandžių uždegi

mu (mumps).
Dr. A. Dargis.

(Bus daugiau)

AHEAD
Kuo Jie Rūpinasi?

<34 GOVERNOR

Lowered your Taxes 
Cut out Frills and Favors 
Revitalized State Services 
Expanded the Highway Program 
Housing for Aging Persons and Veterans 
Enlarged Hospital and Mental Health Programs 
Brought in New Industries 
Made more Secure Jobs 
Extended Educational Facilities 
Fought against Discrimination and Juvenile Delinauency 
Enlarged Recreational and Beach Areas 
Fought Communism
Reduced Highvvay Accidents and Car Insurance Rates 
Pressed for More Home Rule 
Put Massachusetts Back on the right track toward a 
new era of Sound Prosperity

V0U fOft 
YOUR fUlURt 
0H NOVOABBR

2ND

Frank Rozenas, ISS X<>. Main St., Ramuliam, A ia

Kaip žinoma. Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugija yra Įtraukta 
Į priešvalstybinių (subver- 
sivinių) organizacijų sąra
šą. Tos draugijos vadovai 
iš kailio neriasi norėdami 
įtikinti kad iu draugi ia——j - .-- ----- —
niekados politika nesidomė- 

• jo ir i ją nesikišo, kad ji 
“užsiėmė vien kultūriniais 
darbais,” stengėsi “supažin
dinti savo narius su mokslu, 
daile ir su šios šalies gyve
nimu.”

“Keleivis” yra daug kartų 
jau rašęs, kad tokie “litera- 
tūrkos” galvų išvedžiojimai 
tėra tik jaunesniųjų skajty- 
tojų mulkinimas, bet vis $ar 
buvo ir yra žmonių, kurie 
“Keleivio” žodžiams nenori 
tikėti.

Štai šitiems “netikin
tiems Tamošiams” aš siūlau 
susirasti Amerikos Lietuvių 
Darbininku Draugijos 1931 
metais išleistos dr. S. Matu
laičio knygos “Religija ir 
Jos Socialinė Reikšmė” pir
mąjį tomą ir atversti 303 
puslapi. Jame surasite, ką 
pati draugija apie save kal
ba.

Ten yra šitaip parašyta: 
“Bet ši Literatūros Drau

gija yra ne vien tik knygų 
leidimo organizacija. Jinai 
kaskart didesnę rolę vaidi
na ir susipratusiu darbinin
kų judėjime apskritai; vis 
labiau Įsitraukia j tokias po
litines kampanijas, kaip at
eivių gynimas, kova prieš 
reakciją, už bedarbių val
dišką apdrauda: remia kai
riąsias unijas ir dedasi Į 
Amerikos Komunistų Parti- 
ios vadovaujamas kampani
jas už ivairius darbininkų 
reikalus.” (Mano pabrauk
ta.—R. M.)

Ar ir šitą perskaitę tie 
“Tamošiai” abejos, kuo rū
pinosi ir rūpinasi Amerikos 
Lietuviu Darbininkų Lite
ratūros Draugi ia? Ar vis 
dar jiems neaišku, ko ver
tos Kristinos Stanislovaitie- 
nės ir kitų “literatūrkos” 
šulų liejamos ašaros dėl jų 
draugijai “neteisingai daro
mos skriaudos”?

—R. M.
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Iš Pavergtos Lietuvos
įtėra vos pusė tiek, kiek bu- 
| vo prieš karą nepriklauso- 

x I moj Lietuvoj.
Komunistų kiastuose net| Kaip ten gali būti pakan- 

derliaus 'duomenų neskel-,kamai gyvulių> kad jais ne. 
bia. Mat, tai yra paslaptis. _sį,^jpinama_ Patys komu- 
Bet kartais jie paskelbia at-;nistai p.-ipažįsta, kad neko- 

vojama už prieauglio išsau
gojimą. štai Skuodo rajo
no

Javų Derlius 
Mažesnis

Daug

ekirų geresnių ūkių derlius. 
Pabrėžiame, geresnių ūkių. 
Iš šitų duomenų galima iš maujojo Gyvenimo’
vesti, kad 1953 metais iš kolūky veršeliai laikomi 
hektaio gauta deiliaus cent- kartu su karvėmis šlapiame 
neriais: rugių nepilni 16,jtvarte> ^ėl blogos priežiūros 

zeršeliai dvesia. Panašios 
bėdos ir kituose to rajono 
kolūkiuose.

kviečių nepilni 19, miežių 
19 su puse, avižų 19, bul
vių nepilni 27, linų pluošto 
4 su puse, linų sėmenų 4 su 
puse.

“Virvytės,” “Raudonojo 
Spalio” kolūkiuose pusvel-

Nepriklausomoj Lietuvoj1 čiui pardavinėja mažus ver
šiukus. Tą pati daro ir ki-

PASIBAIGUS KERSTENO KOMITETO POSĖDŽIAMS CHICAGOJE

Spalio 18 ir 19 dienomis kongresinis komitetą.' komunistu agresijai tyrinėti turėjo po
sėdžius Chicagoje ir, be kitų. apklausė kelis lietuvių liudininkus bei Į oficialų rekordą 
Įjungė daug kitos Lietuvos pavergimą liečiinčios medžiagos. Posėdžiams pasibaigus, 
komitetui pirmininkavęs kongresmonas Fre: E. Busbey iš Chicagos nusifotografavo su 
grupe posėdžius sekusių lietuvių. Pirmoj ei ėj iš dešinės Į kairę: ALT pirm. L. šimutis, 
kongresmonas Fred E. Busbey ir ALT sekr Dr. P. Grigaitis; antroj eilėj: ALT narys, 
Lietuvos pavergimo dokumentacijos telkimui vadovaująs, J. Talalas. adv. S. Briedis Jr. 
iš New Yorko. Lietuvos konsulas Chicagoj? Dr. P. Daužvardis ir Lietuvos pavergimo 
dokumentacijos telkimo darbe talkinęs J. Kimašauskas.

Vieniems Pigu, Kitiems Brangu
Ūkininkai skundžiasi, kad .voje ir tą, kad šiandien, 

jie už savo gaminius ma- ypač Amerikoj, taip išponė- 
žiau tegauna, negu prieš jome, kad greitai reikalau- 
kelerius metus, o miesto sime pardavinėti nuskustas 
žmogus dejuoja, kad jis, nu- bulves. Šiandien juk nori- 

jėjęs i maisto krautuvę, už me, kad viščiukas būtų nu- 
tuos pačius pirkinius turi [peštas, išvalytas, tik parsi- 
daugiau išleisti, negu anks- nešk ir dėk į katilą; taip 
čiau. Žinovai sako, kad f pat ir kita mėsa visiškai pa-

1935-1939 metais vidutini 
derlius iš hektaro buvo!tose vietose

patį daro ir 
Žodžiu, vienur

toks: rugių 24, kviečių ne
pilni 25, miežių 24, avižų 
22, bulvių 234. sėmenų apie 
8 su puse, linų pluošto 7 
centneriai.

Taigi, net tų gerųjų ūkių 
derliai yra kur kas mažesni 
negu nepriklausomos Lietu
vos laikais.

veršiukai patys dvesia dėl 
blogos priežiūros, kitur juos 
parduoda mėsai. Taip šei
mininkaudami, aišku, nega
li galvijų skaičius oadidinti.

Dėl tokios tvarkos vieni 
kitus kaltina, bet tuo reika
lo nepataiso.

Lietuvoj Trūksta Gyvulių
Eltos surinktomis 

mis 1953 metais 
kiekvienam 100

i Nėra nei Mašinų, nei Arklių

Matėme, kad arklių tėra 
vos pusė tiek, kiek buvo 

Lietuvoj prieš karą. Komunistai skel
zinio-

kad viskas atliekama
dirbamos žemės teko raguo- traktoriais, bet tai yra 
čiu 16, kiaulių 19, aviu 7/čias burbulas. Dabar Lietu- 
arklių 7, o prieš karą neori-; voj yra 135 traktorių stotys, 
klausomoj Lietuvoj tokiam’Vien ariamos žemės prieš 
plotui teko raguočių 29, karą Lietuvoj, be Vilniaus 
kiaulių 28, avių 31, arklių krašto, buvo 2,700,000 hek- 
14. i tarų. Taigi, kiekvienai sto-

Vadinasi, gyvulių dabar čiai išeitų apie 27,000 hek

hektaiu bia,

Skaitykime Vertingas Knygas!r

tarų. Kiekvienoj stoty skai
čiuojama 11 traktorių?
“Laisvė ’ rašė, kad pavyz-. Spalio 18 ir 19 d. Chi- Sovietų generalinio 
džiui Prekulės traktorių cagoj Įvyko Amerikos kon-'žemėlapis, kuriame jau
stoty nustatyta vienam trak- greso komunistų agresijai 1939 metais Lietuva buvo 
toriui suarti per metus 400 tjrtį komiteto vieši posė-!įjungta Į Sovietų Sąjungos

Kelia Komunistų Niekšybes

ima hektarų. Tada visi 11 trak- džiai. Juose be kitu liudijo teritoriją, 
tuš-ltorių suartų apie 4,400 hek-,ir Jonas Talalas, buvęs Vii-! Visa ta 
Ptll- tarti. O mes mateme, kadinjniic uitvo’Hiflrtc nrrt_!«;nmi<idint

štabo

_ ____ ....... ta medžiaga bus iš
mes matėme, kad; njaus apygar(jos Įejgmo pro_! spausdinta komiteto prane- 

stočiai vidutiniškai furoras. Iš jo ilgo, Įdomaus,’Šime, patiekta kongresui ir
turiningo paliudijimo buvo [paskleista visam pasauliui.

ūkininkas iš kiekvieno mies
telėno maistui išleisto dole
rio tegauna tik 43 centus, o 
visa kita ištirpsta tame ar
pe tarp ūkininko ir vartoto 
jo. Prieš 7 metus, sako, 
ūkininkui iš dolerio tekę 50 
centų, vadinasi, 7 centais 
daugiau.

To duonos kepaliuko, už 
kurį šeimininkė sumoka 17 
centų, kviečiai tekaštuoja 
2.6 centų, ir kiti žemės ūkio 
gaminiai pusė cento. Jei 
šeima už daržoves $236 per 
metus išleidžia, tai iš tos su
mos ūkininkui už jas tebu
vo sumokėta $79. Jei už 
kiaulienos svarą krautuvėj 
sumoki 54 centus, tai ūki
ninkas už ją tebus gavęs 36 
centus.

Vadinasi, yra didelis skir
tumas tarp tų kainų, kurias 
gauna gamintojas ir tų, ku
rias už tuos gaminius gauna 
mokėti jų suvartotojas. Ir 

Itas skirtumas per paskuti
niuosius kelerius metus, 
kaip sakėme, padidėjo.

Kodėl taip yra? Neabe
jotina, kad per tą laiką kiek 
pakilo tuos gaminius paruo
šiančių, transportuojančių ir 
parduodančių įmonių dar 
bininkų ir tarnautojų atly
ginimai, bet taip pat neabe
jotina, kad perdaug yra tų 
visokių tarpininkų ir per
daug gerai visi jie nori pel
nytis.

ruošta virti ar kepti.
Sakykite, į ką yra pana

ši šių dienų duona? Valgai 
ir nejauti, iš ko ji yra kep
ta, tiek ji yra visaip “sufik- 
syta.

Norime, kad kiekvienas 
pirkinys būtų gražiai net į 
kelius popierius suvyniotas 
ir tt. Visa tas savaime ne
pasidaro, tas kaštuoja pini
go ir, žinoma, tą turi sumo
kėti vartotojas.

Ž-is.

LSS Literatūros 
Fondo Apyskaita

LSS 27-jo suvažiavimo 
proga LSS Literatūros Fon
das gavo aukų:
Iš V. J. Navarausko, LSS

20 kuopos ................$20.00
Iš C. Kundroto, Brooklyn,
N. Y............... ............... 10.00

Iš V. Kalvelio, Brooklyn.
N. Y............ ................. 10.00

Iš J. J. ir A. Dulkių, Pat-
erson, N. J. .............. 10.00

Iš J. Talalos, Chicago, III. 10.00 
Iš S. Cibulskio, Stamford,

Conn...........................
tarų. 
vienai
išeina 27,000 hektarų. To 
kiu būdu, traktoriais tepa
jėgia apdirbti gal tik penk
tąją dalį, o visus kitus dar
bus reik dirbti arkliais, ku
rių tėra pusė, kiek buvo 

J prieš karą. Beje, turėkime 
[galvoje, kad, pačių komu- 
• nistų žodžiais, traktoriai la- tuvą pasirašyti 
nai dažnai genda ir stovi nes pagalbos 
nenaudojami.

Visa šita žinant nėra ko 
stebėtis, kad dirvos laiku 
nesuariamos, javai nesuve- 
žami, neiškuliami ir kiti 
darbai laiku nenudirbami.

Ministerijos, komitetai ra
šo raštą po rašto, duoda Įsa
kymą po įsakymo (per mė- 

jnesį tokių Įsakymų duoda- 'reivių 
ma iki 200), bet, aišku, jaisMaskvos radijo 
nesuarsi nei dirvos rėžio, 
neiškulsi javų pėdo, nei ki
to darbo nenudirbsi.

matyti, kokių šlykščių prie
monių komunistai griebėsi 
savo šėtoniškiems sumany
mams paslėpti.

KODĖL DANGUS 
MĖLYNAS

Narių Įmokėjimai
K. Balkus .....................
Dr. J. Repečka .............

5.00

25.00
10.00

Įvairių pajamų .............. 10.61

.$ 110.61 

. 1,719.89
Viso . 

Anksčiau paskelbtaKai 1939 metais spalio 
10 d. Maskva privertė Lie- 

“savitarpi- 
utartį,” ji 

tuoj Įvedė į Lietuvą savo 
kariuomenę. Kareivių tar
pe, aišku, buvo ir didelių 
girtuoklių ir mergininkų. 
Jie dažnai, išėję iš kareivi
nių, nusilakdavo ir laik 
negrįždavo. Šita Maskvai 
davė progos apkaltinti Lie- 

1 tuvos vyriausybę dėl tų ka- 
dingimo. Net iš 

kelbė, kad 
Lietuvoj jų kareiviai vagia
mi, bet kai kai kuriems ju 
pavykstą pabėgti net kana
lizacijos (sevvage) vamz
džiais.

J. Talalas smulkiai papa
sakojo kelių tokių “pavog
tų” ruskelių istorijas. Aiš 
kiaušiais, dokumentais buvo 
įrodyta, kad. sakysim, vie
nas jų kelias dienas balia 
vojo pas “linksmą panelę" 
ir grįžęs į kareivines, aišku, 
teisinosi ir norėdamas išsi
teisinti, sugalvojo, ar 
liepė sugalvoti, past 
dalykų.

Kitas iš kareivinių pabė
gęs kareivis pats nusišovė, 
matydamas, kad bus pagau
tas, o komunistai apkaltino 
Lietuvos vyriausybę, kad 
lietuviai ji nušovę, žodžiu, 
pasak liudininką, buvo 
kruopščiausiai surinktos ži
nios, kad rusų kareivių nie
kas ir niekuomet nebuvo pa
grobęs ir to nešališko tyri
mo duomenys buvo duoti 
Maskvai, bet ji Į juos nė pa
žvelgti nesiteikė. Pasaulio 
akyse Maskva norėjo nors 
tokiais niekšiškais kaltini
mais pridengti sumanytą 
Lietuvos pavergimą.

Baigus apklausinėti liudi
ninkus, komitetas nutarė 
prijungti prie bylos kitų liu
dininkų raštu duotus paliu
dijimus ir daug Įvairių do 
kumentų, kurie aiškiai nu
šviečia Maskvos sumany 
mus ir kaip jie buvo vykdo

Ar
Iš viso rūgs. 20 d.. .$1,830.50 
LSS Literatūros fondo vardu.

K. BIELINIS.
lannvaiIVNEMUNO

skaitomi dr. A. 
siminimai, 136

APIE LAIKĄ Iii ŽMONES. Poeto J. Aisčio- 
Aleksandravičiaus atsiminimai iš netoli

mos praeities apie Binkį, Miškinį, Tumą,
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta............................................................

MIRUSIOS SIELOS. N. Gogolio, žymiojo rusų 
rašytojo svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapių, kaina ................$3.25

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indų ir kitų tolimųjų tautų le
gendos, 220 puslapių ................................$2.50

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio parašytas 
421 puslapio platus istorinis romanas iš 
Žemaitijos krikšto laikų. Su kietais ap

darais, kaina ................................................ 3.50
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI.

Jono K. Kario puikiai išleista knyga su 
160 paveikslų, 255 puslapiai, gerame po- 
pieryje. Aprašo ir paveikslais parodo 
Lietuvoje buvusius pinigus ir duoda jų 
istoriją. Kaina ........................................ 5.00

A KISS IN THE DARK. J. Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai,
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais ............................ 2.00

BARABAS. Paer Lagerkvist’o istorinė apysa
ka iš pirmųjų krikščionybės dešimtmečių 
Romoje, Palestinoje ir Kipre. Knyga 
1951 metais laimėjusi Nobelio premija. $2.25

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

T: A V A 017PAKKAA 1 • ."r.. T/-1 z ». vja llIVIIl L<^,
Garmaus-F. Lavinsko at
pusi................................... $1.00

■» n/imo 
ZJHIV7IIIO, voilr& VU* turėti cal-

2.50

2.50
Kolūkiuose Nėra Vyrų
Iš kolūkių bėga Į miestus 

kas tik gali, nors pabėgti ir 
nėra lengva. Tikrų žinių 
nėra, kiek juose dirba vyrų, 
bet yra gerai žinomas vie
nas kolūkis, kuriame dirba 
700 darbininkų, iš kurių vy
rų tėra 202, ii- tie senesnio 
amžiaus. Jaunimas, atlikęs 
karo prievolę, stengiasi pri
tapti miestuose.

Tas bėgimas iš žemės 
ūkių visur pastebimas, bet 
iš kolūkių bėgama dar dau
giau, nes čia darbo ir gy
venimo sąlygos daug blo
gesnės.

Sukaktuvininkai,
Atsiliepkite!

Prašome atsiliepti tuos 
mūsų skaitytojus, kurie 
skaitote “Keleivį" nuo pat 
pirmojo numerio arba nuo 
1905 metų, kurie kitais me
tais, kartu su “Keleiviu,” 
galėsite minėti 50 metų su
kaktį.

Prašome taip pat atsiliep
ti tuos, kurie prieš 50 metų, 
tai yra 1905 metais esate ką 
nors “Keleiviui" rašę. Kar
tu praneškite, ką parašėte 
(straipsni, korespondenciją 
ir tt.) ir kaip tą rasini pasi 
rašėte.

“Keleivio" Redakcija.

esi apie tai pagalvo- 
O juk Įdomu žinoti. 

Nemanykite, kad saulės 
šviesa yra vienos spalvos 
spindulys. Ne, ji yra visų, 
vaivorykštėj matomų spal
vų mišinys. Šita šviesa le
kia nuo saulės 186.000 my
lių per sekundę ir atlėkusi 
į žemę gaubianti dujų 
sluogsni (atmosferą), atsi
muša Į jj. Sakome atsimu
ša, nes jame yra bilionų bi- 
lionai įvairių mažytėlių dul
kių dalelių, dujų atomų, 
vandens garų molekulių. Į 
juos saulės spinduliai atsi
muša ir spalvos atsiskiria ir 
išsisklaido. Tas atsitinka 
dėl to, kad kiekvienos spal
vos spinduliai yra kito ilgio,
kaip ir radijo ar televizijos' 
bangos yra įvairaus ilgio.' 
Juo banga trumpesnė, tuo 
ji atsimušusi daugiau nu
krypsta, juo ilgesnė, tuo 
mažiau. Mėlynos spalvos 
spinduliai yra trumpiausi, 
todėl ir susidūrę su žemę 

j gaubiančių dujų sluogsniu, 
jie labiausia išsisklaido ir 
todėl visą dangų padengia 
mėlyna šviesa. Tai ypač 
ryšku dieną, kada saulė yra 
pačiame viršuje ir spindu
liai stačiai krenta.

Kai saulė nusileidžia že
miau, jos spinduliai krenta 
nuožulniai ir gauna eiti per 
tankesnį atmosferos sluogs- 
nį. Tada daugiau laužomi 
ir kitų spalvų spinduliai, 
įvairesnėmis spalvomis tada 
nudažomas ir dangus.

Taigi dangaus spalva pa
reina nuo saulės spindulių 
lūžimo, susidūrus jiems su 
žemės atmosfera.

—K. K.
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DĖMESIO! DĖMESIO!

Jau išėjo iš spaudos pirmą kartą lietuvių kalba 
aforizmų rinkinys

AUKSO MINTYS
Virš 1.500 autorių rinktiniai aforizmai, satyros, keisti 

užrašai, epitapai. žymiųjų žmonių paskutiniai žodžiai prieš 
mirti, 50-ties tautų rinktinės patarlės, priežodžiai, humoris
tinės mintys ir kiti sakymai.

Virš 10.000 posakių visų amžių filosofų, poetų, rašy
tojų. teologų, ateistų, mokslininkų, politikų, avantiūristų ir 
kt.

Mintys pradedant Moze ir baigiant Pitigrilli. Maksi
mai. kurie šimtmečiais buvo draudžiami cenzūros.

Ištraukos iš Biblijos, Korano, Talmudo ir kitų šventraš
čių.

Rinkinys turi 541 puslapius, gražiai Įrištas į kietus 
viršelius, labai patogus skaitymui formatas. '

Neatidėliojant užsisakykit šią Įdomią knygą sau ir savo 
pažįstamiems Į tuos kraštus, kuriuose valiutos išsiuntimas 
yra suvaržytas.

Dėl labai mažo tiražo, ši knyga į spaudos kioskus nebus 
siunčiama.

Kaina su persiuntimu Kanadoje $6.00, visur kitur 
$6.50.

Siųskit pinigus šios knygos platintojui ir tuoj ją gausit. 
M. ČAPKAUSKAS

1220 Bishop St.. Apt. 3 Montreal. Que., Canada

mi. Be kita pridėtas ir metu.

Amerikos lietuviai, jūs su
šelpėte 80,000 lietuviu trem
tinių. 30,000 jų atsikvietė- 
te į šj kraštą. Argi tuos li
kusius 10,090 paliksite iš
nykimui? Pradžiuginkite 
juos savo auka šio vajaus

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienč. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir įuosti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
I
Neduokim Gaisrui Plėstis

“Keleivy,” Moterų Sky- liauti, kortuoti, vengti savo. 
riuje, spalio 20 d. laidoje, namų, reikia pagalvoti apie 
tilpo Įdomus Onos Kubilie- jų paslydimo priežastis. Vy- 
nės straipsnis, “Kieno Pas- ras dažnai pradeda gerti li
kutinis Žodis?” Straipsny- kortuoti todėl, kad namuose 
je p. Kubilienė remiasi neranda supratimo ir įverti? 
Ruth McKay daviniais, ku- nimo. Kerštas šeimos gy-j 
ri iškelia Europos vyrų ne- venime nieko gero neatne- 
rimtą nuomonę apie Ame-'®3* Šeimos laimei reikalin- 
rikos moteris. Ji girdėjusi S35 supratimas ir atleidi-, 
vyrų priekaištus, kad "Ame- nias. Vyras ar moteris, ku-j 
likos moterys laikančios vv- rie nori vien® kitą kontro-’ 
rus po savo letena ir visuo- iiuolb n$bu® laimingi. šei- 
met norinčios turėti pasku- moję reikia santykiauti su( 
tini žodi.” Ne tik paskutini vien® kitu> ° ne kontroliuoti 
žodį, bet dar jos norinčios*uen® klliL v iens kito kon- 
turėti prabangiška gyveni- troliavimas dažnai priveda 
mą, didelius, gražius namus,’Plie nesusipratimų, piktu- 
kasmet naują automobilį?11}0’ nepasitikėjimo ir nepa- 
moderniškus baldus, že

KELEIVIS, SO. BOSTON
MOTERIS MOKSLININKĖ PAIMI O TYRINĖTI "COM ET“ NELAIMI

Angių mokslininkė Mrs. Anne Burns. 35 m ‘tą, buvo siena iš svarbiausiąją aiškintojų, 
kode! ar.glų sprausminiai lėktuvai “Comef' nukrito žemyn Viduržemių jūroje. Ke
letas los rūšies lėktuvų nukrito žemyn ir dėl tos priežasties buvo vedamas ilgas tyri
nėjimas. Norėta išaiškinti priežastys, kodėl lėktų, us ištiko nelaimė. Pagaliau su
sekta. kad "metalo nuovargis" buvusi ta pr ežastis. Mokslininkė Anne Burns parodyta 
kairėje, kaip ji atrodo kasdieniniame gyve irae ir dešinėj lėktuve.

STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ:

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

benkšties kailinius ir tt. Be 
to, tie Europos vyrai sako, 
kad Amerikos moterys vis
ką savinasi. sakydamos ma
no namas, mano automobi
lis, mano šeima, mano vai
kai. Pagal tą supratimą, 
vyrai Europoje esą šeimos 
galvos. Iš to aišku, kiek 
Europos vyrai pažįsta Ame
riką, jei jie taip gudriai nu
kalba apie Amerikos mote
lis.

Onos Kubilienės iškeltas 
klausimas įtraukė ir mane 
į diskusijas. Aš su jos at
sakymu Europos vyrams be
veik sutikau, bet kad vyras 
būtų išvytas iš namų, su tuo 
nesutinku. Juk tą patį ga 
Įima būtų taikinti ir mote
riai. Juk yra tokių moteių, 
kurios vertos išvyti iš namų. 
Ar tokiu atsitikimu nege
riau praktikuoti atleidimą? 
Juk per vedybų apeigas vie
nas kitam pažada: “Imk, 
turėk ir laikyk dabar ir vi
sados, ir laimėj ir nelaimėj, 
ir turte ir varge, ligoj ir 
sveikatoj, iki mirtis mus at
skirs.” Aš manau, kad to
kio pasižadėjimo negalima 
užmiršti nuėjus nuo alto
riaus ir pradėti viens kitą 
vyti iš namų, kai vienas ar 
kitas pradeda nusikalsti.

Pasitaiko, kad kai ku-

itenkinimo viens kitu.
O dabar porą žodžių apie 

p. 0. Kubilienę. Asmeniš
kai aš ją pažįstu labai nese
nai, nuo to laiko, kai pra
dėjo veikti jos radio pus
valandis, kurio malonu yra 
pasiklausyti sekmadienio 
rytais, nuo 10 vai. Teko 
būti ir jų valgykloje, Onta- 
rio House, 158 E. Ontario 
St., Chicagoj, kur malonu 
praleisti laikas jaukioj ap
linkoj. Bet iš O. Kubilie
nės raštų aš ją jau senai pa
žįstu. Kai ji vyrams už
traukdavo savo straipsniuo
se, nusišypsodavau paskai
čius, nes žinojau, kad ji ne 
iš piktumo jiems kerta. Po
nia Kubilienė yra motiniško 
būdo. Ji taip vyrus lupa, 
kaip ir gera motina vaikus 
—iš meilės.

Ona Dovgin.

vyrus pameta, pabėga su ki- Vanduo nuo karščio greitai gerai išmaišyk. Paskui pil
tais vyrais, parduoda rakau- išgaruos, kartu išgarinda- uCK avižinius dribsnius, ra
dus, paima* vyro pinigus ir.'mas ir kailio aliejų. Tada zinkas, obuolius ir lemono 
kai vyras pareina namo, tai kailio oda pasidaro sausa,1 žievelę, visą laiką maišyda- 
randa tik plikas sienas. Aš'greit trupinėja, o plaukai, ma. Persijok puodelį mil- 
nesakau, kad visos moterys! negaudami aliejaus, nebe- tų, sumaišyk su druska, ke- 
taip daro. bet tokių yra tūk-'žiba ir pradeda triūsti. Jei- pimo milteliais ir soda ir ci- 
stančiai. Aš žinau keliolikaIgu kailiniai sušlapo, reikia' namonu. Sudėk i ištrintą 
moterų, kurios išvarė savo j juos gerai išpurtyti, kad masę ir gerai išmaišyk, 
vyrus, o vyro nežinau nė. vanduo nubėgtų, ir leisti Mesk tešlą su šaukšteliu ant 
vieno, kuris būtų palikęs sa-j pamažu nudžiūti nešiltam' ištaukuotos blėtos ir kepk 
vo žmoną. : kambary. vidutiniam karšty (375 )

Aš pats prieš 18 metų! 2. Po kiekvieno išėjimo apie dešimt minučių, kolišėjimo
persiskyriau, nes mano žmo- su kailiniais, grįžus namo, 
na pradėjo per naktis vaikš
tinėti su kitais vyrais. Kai 

uždraudžiau, tai visai

pasidarys gražiai rudi.

Pasiklausykite
Vyriško Halso!

“Keleivio” 42 numery po
nia Kubilienė rašo, kad Eu
ropos vyrai mano, jog ame
rikietės moterys laiko vatus 
po savo letena. Taip, ir aš 
prisipažinsiu, kad tas yra 
tikra tiesa. Europiečiai vy
rai ta tik mano, o amerikie-

kailinius paimti už padalkų 
ir gerai išpurtyti. Tada iš 
plaukų išbyrės visos dulkės, 

mane paliko. Aš negeriu!o plaukai truputį pasišiauš.1 
svaigalų, nerūkau tabako,J 3. Nėra gerai laikyti kai- 
tai žmonai tas tada nepati-Ūinius spintoje per žiemą ir. 
ko. t tik vieną kitą kartą

Ponia Kubilienė sako. pravėdinti. Kailiniai yra puodelio vanilės 
kad jei vyras pareina namo tam. kad būtų dažnai dėvi- i puodelį sukapotų riešutukų 
girtas ir pradeda triukšmau-Įmi. Jie nebijo šalto ir švie-Į lengvos ugnies pavi-

Jti, tai toki vyrą reikia išvyti žio oro. Šaltame ore kai- rink srnetonėlę. cukių, svies 
iš namu. Praėjo tie laikai? linių aliejus pradeda cirku- jr medu, kol pradės tirš- 

Pridėk vanilės ir rie-

Saldainiai iš Medaus
Paimti:

2 puodelius cukraus 
J Ketvirtį puodelio sviesto 

JUOS j puodelį medaus

kada vyrai parėję namo liuoti ir maitinti plaukus, tėti. 
triukšmaudavo. Dabar jie todėl dažnai dėvimi kaili- šutų, sumaišyk ir supilk i 
to nedrįsta daryti. Dabar'niai geriau atrodo negu tie,'^taukuotą formą. Atsaldvk 

lyra kitaip. Kai vyras ne-! kurie daugiausiai k a b o paskuį supiaustyk ketvirtai-
gauna darbo, arba jį iš dar-,spintoje, 
bo atleidžia, tai moteris jįj 4. Dėvi

ciai vyrai jaučia tą ant savo 
rios moterys yra morališkai kailio. Amerikos dauguma 
ir protiniai stipresnės už sa-'moterų nelaiko savo vyrus 
vo vyrus. Bet jeigu vyras nei už šunis. Tik pažiūrė- 
paklysta, pradeda girtuok- kit, kiek daug moteių savo

MAŽOJI MISS ILLINOIS GAUNA KARŪNĄ

Panelė Rejruie Dombeek, nusipelniusi “Miss Chicago” gro
žio titulą, deda vainikiuką ant I.eslee Rysco galvos. Ma
žoji gražuolė gavo titulą "Little Miss Illinois.“ Didesniu 
ir mažesnių gražuoliu Amerikoje kasmet išrenkama ne
maži pulkai. Kam tas reikalinga, niekas tikrai nežino.

(Tęsinys)
Kalbėjome dažnai apie mūsų tėvynę Lietuvą, visi 

jos pasnigę. Tarę,e tų kalnų atsimenu ir nelabai malo
nią. Ponia Cirvinskienė buvo rusė. Užaugusi tarp lie
tuvių studentų Maskvoje ir vėliau ištekėjusi už lietuvio, 
ji domėjosi Lietuva ir, kaip pasakojo, buvo kartą nuva
žiavusi pamatyti, kaip atrodė ta šalis. Kiek numaniau 
iš jos kalbos, Lietuva padarė jai nekokį įspūdį. Ji sakė: 
“Tiek prisiklausiau apie gražumą tos Šešupės, bet pama
čiau tiktai menką upeli su nusekusiu drumstu vandeniu.” 
Kiti įspūdžiai buvo panašūs.

Nemalonu man buvo tas girdėti, tačiau tai buvo kar
tu ir pamoka. Mum tėvynė kitaip atrodo, nes mes ją my
lime, tai mūsų šalis, o svetimi žiūri šaltai. Bet visgi ne
reikia kritikuoti kitų tėvynės, nes tas skaudu girdėti, taip 
kaip skaudu girdėti kritikuojant motiną.

Sierpuchove, kaip ir visur Rusijoje, buvo daug cerk
vių, o už miesto—vyrų vienuolynas. Vaikščiojo broliu
kai gatvėm ir keliais savo įvairiais reikalais. Ramūs 
žmonės, kad ir nelabai naudingi visuomenei, bet nekenkė 
niekam. Prisilaikydavo vienuolyno tvarkos, dirbo lauke, 
rinko pinigus ir taip vedė bendrą užmirštų žmonių gy
venimą.

Tačiau nežinia, kas slepiasi kaltais po vienuolio 
drabužiais. Mūsų aptieką lankydavo vienas vienuolis, jau 
nejaunas vyras, sumanus, mėgstąs pasikalbėti su mano 
dėde. Kartą jis mano dėdei štai ką pasakė:

—Ar atsimeni, tamsta,—paklausė vienuolis,—kaip 
tais ir tais metais sudegė Birštono bažnyčia? Tai aš tą 
bažnyčią padegiau.

Tas vienuolis buvo lietuvis, vargonininkavo Birštone 
ir susibarė su klebonu. Klebonas atsakė jam vietą. Tuo
met jis, perpykęs, uždegė bažnyčią ir, bijodamas, kad 
dalykas paaiškės, pabėgo į Rusiją. Kadangi be pasporto 
buvo sunku kur apsistoti ir gauti darbą, jam teko patirti 
daug vargo. Nematydamas geresnės išeities, jis įstojo 
i vienuolyną, nes ten nieko neklausė—nei pavardės, nei 
praeities.

Nebuvo jam reikalo pasakot savo gyvenimo paslap- 
;ies, bet gal jį slėgė sąžinė, gal dėl kitų priežasčių pasi
sakė mano dėdei, žinodamas, kad niekam jo paslapties 
neišduos. Tur būt jis ir mirė tame vienuolyne.

Pradžioje 1905 metų išvykau Maskvon. Reikėjo 
ruoštis kvotimams, o laiko buvo mažai. Mūsų būrely 
mokinių, suvažiavusių iš visų Rusijos kraštų, buvo 24 
žmonės, 20 vyrų ir 4 merginos, iš kurių 3 buvo įdusęs ir aš 
viena lietuvė. Vyrai buvo įvairių tautų—lenkai, lietu
viai, žydai, gruzinai ir rusai. Pamokas mums privatiškai 
dėstė senas profesorius.

Visi mes buvom beveik pirmą kartą Maskvoje ir 
naudojomės proga pamatyt jos įdomybes. Maskvoj bu
vo kas pasižiūrėt, nors pats miestas nėra toks moderniš
kas ir gražus, kaip Vakarų Europos sostinės.

Maskva įsteigta tryliktam šimtmety. Jos svarbiau
sia vieta—Kremlius. Tai kalnas su plačia viršūne, esąs 
pačiam miesto vidury. Ant kalno balti rūmai, kur seno
vės laikais gyveno carai, o dabar yra muzėjus. Viduje 
Kremlio stovi šv. Andriejaus cerkvė, kur carai vainika
vosi, toliau augštas bokštas šv. Jono, be to, kita Maskvos 
domybė—milžiniškas varpas, kurio balso nieks negir- 
lėjo, ir kanuolė, iš kurios nieks nešaudė. Stovi jie kaip 
karų paminklai. ,

Be to, ten yra galerija canj stovylų, Maskvos guber
natoriaus rūmai ir kitokie pastatai. Nuo Kremliaus gra
žus reginys, nes visa Maskva aplink matyti.

Man esant Maskvoje, buvo nužudytas gubernatorius, 
:aro Mikalojaus dėdė, didysis kunigaikštis Sergiejus. 
Jaunas revoliucionierius studentas metė bombą, kuni
gaikščiui išvažiuojant iš savo rezidencijos Kremliuje. 
Bomba sprogo ir užmušė kunigaikštį, vežėją ir arklius. 
Kunigaikščio kūnas buvo sudraskytas į gabalus. Tuos 
■žabalus surankiojo, susiuvo ir pašarvojo koplyčioj Krem
liaus cerkvės.

Didelės žmonių minios stovėjo eilėm per tris dienas, 
kad pamatytų lavoną tragiškai žuvusio kunigaikščio. 
Norėjau ir aš pamatyti. Kuomet mane įleido, tai vos 
spėjau užmesti akį, ir jau reikėjo išeiti iš koplyčios. Tiek 
tik atsimenu, kad koplyčios sienos ir karstas buvo apdėti 
gražiausiom gėlėm.

Maniau, kad kunigaikščio nužudymas sujaudins viso 
miesto gyventojus, kad bus liūdesio ženklas visam mies
te, bet nieko panašaus nemačiau. Judėjimas mieste 
vyko kaip anksčiau ir, rodos, kuųigaikščio nužudymas 
nepadarė jokio įspūdžio.

Palaidojus savo vyrą, kunigaikštienė Elzbieta, carie- 
nės sesuo, dovanojo bausmę studentui, kurį tuoj pat su
gavo, o pati netrukus įstojo į vienuolyną. Toje vietoje, 
kur kunigaikštis buvo nužudytas, pastatyta dar viena 
koplyčia. ,

(Bus daugiau) ‘

niais gabaliukais ir, jei no 
rP1".ri, suvyniok kiekvieną 

neturėtum aliejuotą popieriuką Tuie
si karamelio saldainius,

Dėvint kailinius, 
kia daboti, kad
ant kaklo aštrių braškų ar sj karamelio 

širdį. Moteris visada ieško'kitokių aštrių papuošalų, o‘gardesnius kaip krautuvėj, 
priekabių, barnių, o jei vy-’ant rankų—aštrių apyran-1
ras pasako aštresnį žodį.Jkių. Kailis, į juos trinda- jęaį rejkia mieruoti me
tai pačiutė tuoj pudros antjmasis, gali nusitrinti ir vie- pirmiausia puodeli iš 
nosies ir šmurkšt pro duris, tomis netekti plauku. tepk tirpvtu sviestu

Perkant kailinius ’ ’

niekina, sako, kad jis nie
kam netikęs, užgauna vyrui

alie
jum arba kiaušinio balty 
mu. Iš riebaluoto puodelio 
medus išbėgs iki paskutinio 

ar perki juos tam/jago.

geO kada grįžta? Nagi, 3 vai. 
iš ryto. Ponia Ona Kubi- riausia pasakyti pardavėjui,
benė rašė, kaip jai atrodo 
moterys, o aš rašau, kaip 
man jos atrodo, žinoma, 
aš to nesakau apie visas mo- 
;eris. Yra ir gerų moterų 
j- žmonų, ir jų prašau neuž
sigauti.

Mikas Mačionis.

Kaip Prižiūrėti 
Kailinius

kailinius nešiotiar nori 
dažnai,
kad tik retkarčiais, tam tik-į 
rom progom, su jais pasi
rodytum. Tada pardavėjas 
patars, kokios rūšies kaili
nius geriau imti.

Amerikoj pusė moterų iš 
teka nesulaukusios 20 metų

Greiti Obuolių Pyragaičiai

Kailinis paitas yra vienas 
iš brangiausių moters pavė
dų, todėl suprantama, kad 
kiekviena moteris nori, kad paimti: 
kailiniai ilgai tarnautų ir 
visad gerai atrodytų. Ne 
kiekviena moteris kailinius 
prižiūri. Dažnai dėl blogos 
priežiūros kailiniai nušiur- 
sta, netenka blizgėjimo, ir 
moteris be reikalo kaltina 
krautuvininką, kad jis ją 
apgavęs, štai keli dalykai, 
kuriuos turėtų atsiminti 
kiekviena moteris, dėvinti 
kailinius:

1. Jeigu kailiniai sušlapo 
nuo lietaus arba sniego, ne
galima jų parėjus pakabin
ti šiltam kambary prie ra
diatoriaus arba pečiaus.

štai receptas, kaip per 10 
minučių iškepti obuolinius 
pyragaičius. Jie yra ska
nūs ir ilgai laikosi. Reikia

' o puodelio riebalą 
1 puodeli rudo cukraus 
J kiaušinius
1 2 puodelio greit verdančių avi

žinių dripsnių (oatmeal)
1 puodelį razinkų 
1-1 <2 puodelio gabaliukais su

kapotų obuolių
1 šaukštelį žievės tarkuoto le

mono
2 puodelius miltų 
Truputį druskos
1 •> šaukštelio kepimo miltelių
5 2 šaukštelio sodos 
’ 2 šaukštelio cinamono

Pirmiausia sumaišyk cuk 
iu su riebalais ir gerai iš
trink. Pridėk kiaušinius

VERKIA VYRO

Mrs. Rosc Annerino gailiai 
verkia išgirdusi liūdną nau
jieną. kad jos vyras, polici
ninkas Charles Annerino žu- 

o-| vo nuo bandito kulipkos. At- 
il*i sitikimas buvo Cricagoj.
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Iš Plataus Pasaulio
EGIPTE 400 AREŠTŲ

Egiptu policija suėmė 400 Mahometonų Brolijos’ 
narių po to, kai teroristai bandė nušauti Egipto diktato 
rių pulkininką Nasser. Teroristams nepavyko nušauti 
ministerių pirmininką, o vyriausybė pasinaudoja ta pro
ga, kad suardžius fanatiškos ‘‘Mahometonų Brolijos vei
kimą.

o
IRANO ALIEJAUS SUTARTIS *

Irano senatas spalio 28 d. patvirtino sutarti dėl alie
jaus šaltinių eksploatacijos ir kartu su tuo Irano aliejus 
vėl pasirodys pasaulinėse rinkose po veik trijų metų per
traukos. Irano aliejų kas ir pardavinės astuonios alie
jaus kompanijos, kurios pasirašė sutarti su Iranu.

o
KINU AMBASADORIUS LONDONE

Komunistinės Kinijos ambasadorius Huan Hsiang 
pereitą savaitę atvyko i Londoną. Kinijos bolševikiškas 
režimas tik 4 su puse metų po to, kai Anglija ji pripaži
no, atsiuntė i Angliją savo ambasadorių. Anglija jau 
virš 4 metų turi savo ambasadorių Kinijoj.

o
ISPANIJA BAUDŽIA IR AMNESTUOJA

Ispanijos diktatūros teismas nuteisė du jaunus kata
likus už įsilaužimą į protestantų bažnyčią, už mušimą 
protestantų kunigo ir draskymą maldos knygų kalėti po 
6 mėnesius kalėjime. Bet teismas mušeikoms tuoj pat 
pritaikė amnestijos Įstatymą ir jie palikti laisvėje.

o
NEGRAS AVIACIJOS GENEROLAS

Gaminame lietuviško skonio šokoladinius saldainius Birutė.
Birutė platinama Jungtinėse Valstyjėse, Kis.iu • e ir Pietų Amerikoje.

Birutė taip pat siunčiama ir į Europą.
Birutės saldainiai turi trigubą Įpokavimą, tinkamą ir tolimoms siuntoms.

Birutės saldainių lietuviško stiliaus spai rotas dėžutės piešė prof. V. K. Jonynas. 
Spausdino vienintelė Amerikoj lietuvių litografinė spaustuvė Patria, Stamford. Conn. 

Birutės Saldainių kaina visur vienoda:
1 svaro dėžutė $2.70----- 2 svarų dėžutė $5.20

Užsakant tiesiog iš mūsų bendrovės nemažiau 4 svarų—nuoaida. Kiekvienas svaras po 
$2.50 su mūsų pristatymu.

Lietuviškoms parduotuvėms duodama atitinkama nuolaida.
BALTIC CO.

P. O. Box 96. 337 Union Avė- Brooklyn 11. N. Y. Tel. EV 4-1232.

Girtuoklis: Taip. geroiama-j Prašau atsiliepti Antanina Ratna-
ir mano visas turtas yra !“*• «-venančU a»įįv*Jw York’’SIS

čia. Namai. žemė. pinigai ir 
garbė—viskas dingo mano gerk
lėje.

Nežinojo. Kame Ieiškoti

Box 201 
West Hanover, Mass.

Paieškau O. Gudelį, kilusį iš Šven
čionių apskr.. Kaltinėnų vaisė.. Kra
tomų kaimo. Atvažiavo Amerikon 
į Bostoną, prieš 5 metus. Jis pats 
ar jį žinantieji parašykit man ad
resu:Ponia G. sako savo draugei:

—Ilgą laiką negalėjau suras
ti, kur mano vyras vakarais 
dingsta. | Faieškau savo pusbrolio Fe'ikso

Jos drauge: lr kaip tu tą su- Damasko, is Mitešūnų kaimo, Suba- 
žinojai,

Ponia G.: Kartą vakare su
grįžau namo ir jį ten radau.

Kaip Ilgai Tu Dirbi
Bosas klausia tarnautoją: 
—Kaip ilgai tu čia dirbi? 
Tarnautojas: Kaip tiktai

girdau tamstą ateinant.

K. Prunskis 
19 VVentaorth St. X. 

Hamilton. Ont., Canada.

G3) X

iv:aus parapijos. Jis pat.- ar jį ži- 
{liautieji parašykit: (47|

P. Bartulis
Box 152

Rivesville, VV. Va.

Sumanus Pardavėjas
Kelia u j ant is pa rda vėj as: Po

ne. aš jau savaitę mėginu tams
tą pamatyti. Kada tamsta pa
skirst man pasimatymą?

Didelis penas: Susitark su 
mano sekretore.

Pardavėjas: Aš tą padariau 
ir maloniai praleidau laiką, bet 
aš dar noriu pamatyti tamstą.

APS1VEDIVA1
Esu vienas, 52 metų amžiaus. Ieš

kau gyvenimo draugės. Gali būti su
iš-,vienu vaiku. Rašykit adresu:

J. P.
759 Maniun}» Avė.

Toronto, Ont., Canada

Paieškai! gyvenimo draugės tarp 
45-55 metų. Keros išvaizdos. nesto
ros, mokančios angliškai kalbėti ir 
rašyti. Tikvba nesvarbu. Rašyti:

P. G.
4iw Esstam Parkvrav. Ant. 1-E 

Brooklvn 25, M. Y. <*>>

PAIEŠKOJIMAI I

Dr. B. Matulionis
Vidau®, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
nų, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22. Pascoag. Rhode lslau4 

Adresas: State Sanatoriom. 
\Vallum Lake. Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios. nuo \Vorc»ster—2d m., nuo 
Boston ar Brockton— 5>> m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.As. Y latlas Navickas, paieš

kai! savo pusseserių Zosės ir 
Pranės Stančaiėių, kilusių iš 
Pakapių kaimo. Telšių apskr. j 
Atsiliepkit adresu: ' (46)»

Paul Chekaitis 
500 So. Second St.

Cederburg. Wis.ką ir jis nutyli. Faktą, kadį 11 vai., o vasaros metu dai^SS Sekretoriaus 
“pavyko” išimti iš šv. Ka-ir 6 vai. rytpavy 
zimiero

Prezidentas Eisenhovver paskyrė pirmą negrą karo
aviacijos generolu. Jis yra vienintelio negro armijos
generolo Davis sūnus, Benjamin O. Davis Jr. Naujas ie^u\lli 

i a a . • ..... . . doleriugenerolas yra 44 metų ir yra pasižymėjęs karo metu kau
tynėse Europoje antrame pasauliniame kare.

parapijos
pinigų net 10,000 
neskelbia. O ko-

ryto.O dabar lei 
senųjų1 džiama laikyti tik 7, 9 ir ii

dėl?
Ardoma Skautu Veikla
Atvykusios vienuolės, ku

rios iš karto pradėjo labai 
Kinų nacionalistai iš savo lėktuvų mėto i komunisti- kukliai, jau tun gražius na- 

nę Kiniją ryžių maišiukus nuo potvynių nukentėjusiems mus, ieško pirktis didesnių,

RYŽIŲ BOMBOS KINIJOJ

valstiečiams maistui. Lėktuvai jau nebe pirmą kartą 
numeta tonas ryžių su paaiškinimu, kad tai yra Formozos 
vyriausybės dovana badaujantiems tautiečiams.

jos užima vis naujus barus. 
Jos jau pasirodė ir šeštadie
ninėse lietuvių mokyklose. 
Čia sumažėjo lituanistikos

valandą.
Matyti, ark. kardinolui 

Leger atrodo, kad lietuviai 
perdaug meldžiasi. Reiškia, 
susipraskime.

Bet ši žinutė reikėtų Įsi
dėmėti ir tiems, kurie minė
tą kardinolą dar vis Įsivaiz
duoja -dideliu draugu nau
jiesiems ateiviams.

Paskirstė Pelną

Naujas Adresas
Dabartinio Lietuvių So

cialdemokratų Są j u n g o s 
Centro Komiteto sekreto
riaus adresas yra toks: Juo
zas Petniūnas, 403 Stan- 
hope St.. Brooklyn 37, N. Y.

Kreipiantis Sąjungos rei
kalais, prašome rašyti mi-!

Paieškau Brikienės < Kučinskaitės) 
iš Girkautų kaimo, Raudėnų para
pijos. Po antru vyru— Daugienė iš 
Miškų, tos pačios parapijos. Ji pati 
arba jos vaikai atsiliepkit, nes yra 
svarbus įeikalas. Girdėjau, gyvena 
apie Bostoną.

J. Kaalaičia 
1 Holy.ike Avė.
Rumford, Me.

NERVINĖ
Alexander's Nervine, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų ligų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suirimų, 
palvos skaudėjimų, 
kvaišimų. isterijos, 
rūpesčio. susikrimti

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
nersidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį ganai 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $5JiO svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. I Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 B road* a y 

South Boston 27, Mass.

vAtti nzlpzieit UČIŲ CIUICOU.
Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

Skaitytojų Balsai

Naujienos is Kanados
MONTREAL, QUE.

Ruošia Lietuvių Dieną

Organizacijų atstovų su-

Lietuvių Darbininkų 
pamokos, nes reikėjo padi- Draugijos Montrealio sky-;
Ginti tikybos dėstymą. Bef riaus visuotinas susirinki- Jie Turėtu Rusiškai Kalbėti 
labiausia jų veržlumas nu- mas jau paskirstė vasaros 
kreiptas Į skautes. Jaunos;parengimo pelną, kuris sie- 
mergaitės traukiamos iš'kė toli per 100 dolerių. Kiek 

. skaučių eilių ir organizuoja-Įteko patirti, teko ir “Dar-
Jų pasipylė kaip iš gau-|mog ateitininkės. bo’’ žurnalui 20 doleriu, o

Daug Parengimų

sybės rago. Rengė sporti
ninkai, Jūros Skautu rėmė- Dar pagyvensime, jų veik

los vaisius pamatysime ir 
kitose srityse. Tik nieko 
gero jos neduos lietuviškai

sirinkimas, Įvykęs spalio 10 jai, lituanistai ir kiti. Yie- 
d., nutarė kitais metais niems daugiau, kitiems nu
rengti Lietuvių Dieną Mont-'žiau parengimai pavyko, 
realyje. “Nepriklausomos Tik lituanistų parengimas kolonijai.
Lietuvos” redaktorius p. J.'buvo visai negausus, nesu- u Fronte Tamsu
Kardelis kėlė minti, kad ta1 traukė nė 50 asmenų, 
proga organizacijos, turin-Į Lapkričio 6 d. šalpos ko
čios skyrius kitose Kanados'mitetas rengia vakarą. Jo 
vietovėse, šauktų Montrea- pelnas skiriamas tremti- 
lyje ir savo metinius suva-jniams, likusiems Vokietijo- 
žiavimus. jje, sušelpti. Reikia tikėtis,

[kad tautiečiu jis dėl kilnaus 
Atmetus bendruomenės tikslo bus gausiai aplanky- 

pirmininko pasiūlymą rink-'tas.
ti penkias komisijas, vien

taip pat ir tremtinių vargo 
mokyklos eglutei.

Vaidenasi

Jeigu senovėje būdavo vi
sokių “vaidenimųsi” kaimui bėkime, 
pirtyse, balose, kluonuose, 
tai mums atrodo, kad tai 
tik pasaka. Bet ir Montrea
lyje kaip kam ir dabar vai
denasi. Tai tūlam “progre- 
sistui,” gyvenančiam
dune. Jam visur ir

“Keleivy’* skaičiau, kad Eas-j 
tono Lietuvių Klubo nariai nu-į 
švilpė Stanley Sharkey. kuris 
seniau labai uoliai platinęs 
“Laisvę," pasiūlymą klubo susi
rinkimuose kalbėti ne lietuviš
kai. bet angliškai.

Aš sveikinu eastoniečių pasi
elgimą. Lietuviai esame, lie
tuviškai savo draugijose ir kai-!

Neviską Skelbia
Aušros Vartų parapija tu-

balsiai nutarta sušaukti vi
sų organizacijų atstovų su
sirinkimą spalio 31 d. atsa-'ri savo biuleteni, kuriame

Jokių pragiedrulių. Fab
rikų veikla silpnėja. Uni
jos su kompanijomis negali 
susitarti. Streikų banga už
lieja vis platesnius horizon
tus. Šiuo metu Montrealyje <™ose atsitikimuose, kur 

yra pažeidžiama padoraus 
piliečio garbė, vaidenasi 
dipukas

Kur susimušė anglai ar 
prancūzai, jam vis dipukai. 
Kur Įvyko kitas nusikalti 
mas, vis kaltas dipukas ir

streikuoja Dominion Bridge, 
Dominion Engineering, La- 
shin Steel Co., Pepsi Cola. 
Neaiškioje padėtyje yra ir 
skerdyklų darbininkų susi-

kinsam tos dienos rengimo! duodama labai daug žinių BeSiu rina "di-
komitetui sudaryti. |is vietos gyvenimo. Bet kaip

MES ATLIEKAM . . .

VISOKIUS STAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

o BIZNIO KORČIUKIŲ 
o SPAUSDINTŲ VOKŲ 
O LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
oret Kokiai pramogai bilietų 
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 Ea»l Broadway, South Boaton 27, Maaa.

dyn. Artėjanti žiema, net 
valdžios asmenų tvirtinimu, 
darbininkams bus nejauki.

Pragyvenimas praktiškai 
nepinga, nors valdinė sta
tistika ji skelbia. Butų 
tų kainos yra labai iškilu
sios ir nerodo tendencijos 
kristi.

Darbininkų, dirbančiųjų 
statyboje, medžio pramonė
je. žuvininkystės Įmonėse, 
žemės ūkyje pajamos žy
miai sumažėjo.
Varžo Lietuviškas Pamaldas

Kaip praneša Montrealio 
“Nepriklausoma Lietuva,” 
arkivyskupas Leger, prieš 
išvykdamas Į Romą, suvar
žė lietuviškas pamaldas šv. 
Kazimiero parapijos bažny
čioje. Iki šiol pamaldos čia 
buvo laikomos 7, 8, 9, 10 ir

Ver-
viso-

taip jam tie “dipukai" vai 
denasi visur.

Sakoma, kad žmogui, tu
rinčiam nešvarią sąžinę, net 
ir lapo šlamėjimas atrodo 
griaustiniu. Kažin ar ne li
kimas baudžia mūsų “pro 
gresistą’’ už savo dėdės, ne
laimingo senelio skriaudi
mą jaunystės metais tėviš
kėje. Reikėtų gerai apsi
galvoti ir savų “griekų’’ ki 
tiems neprimetinėti.

J. Valeika.

Aš manau, kad tas Sharkey! 
apsiriko taip siūlydamas. Jis, turi 
būt. norėjo pasiūlyti rusišką 
“liežuvi." nes visi laisviečiai juk 
rusiškai galvoja, jiems labiau 
pritinka ir rusiškai kalbėti.

Man patiktų, jei eastoniečiai 
pasiūlytų “Laisvę,” “Vilnį’’ 
leisti ne lietuvių, bet rusų kal
ba. o visiems bimbininkams ru-iI
kiškai kalbėti. Kam jie terlio- 
ia mūsų kalbą burliokiškoms 
mintims reikšti, tegu jie ir kal
ba burliokiškai.

FRANK LAVINSKAS.

TINKAMIAUSIOS ILGIBM5 
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
iki Nauįy M»*V 

beveik ui pust kainus

Visos 3 knygos tik u! 4 
doloHvsl Bot litą km
piv'ttKII nUTrw»i#
na peito* t* Iki Nevi* 
Metų- Todėl nedelskit*, 
bot kilkit* | vokų $4JB 
tr siyskit*: DR. AL*. 
MARGERIS, 3325 
Holstod St, Chicouo €

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISl'S Į BENDRĄ METI 'VYRUS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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

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

suteikia įstojimo Į SLA lengvatas visiems naujai 
istojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

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

ŠIRDIES RCMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas; pirmas apie 
šisdį; iliustruotas;

456
poslapiu 
kaina 4

JUOKAI
Organizatoriaus Nusiskundimas

Amerikos Komunistų Partijos 
organizatorius skundžiasi savo 
\ iršininkams:

—Vis sunkiau yra prieiti prie 
suvargusių Amerikos žmonių. 
Pavasari jie nuolat užimti ma
šinų poliravimu, vasarą jie ato
stogauja, rudenį žiūri lieisbolo 
ir futbolo rungtynių, o žiemą 
įų negali atitraukti nuo televi
zijos aparatų. Prašau duoti 
nurodymų, kaip tuos žmones 
Įtikinti, kad jie yra pavergti.

Abiejų Brangiausias Turtasl r ą; • »
Dainininkas, rodydamas Į sa

vo gerklę:
—čia yra mano brangiausias 

turtas. Ji man davė viską, ką

Atsiuntė Paminėti
AUKSO* "MINTYS, rink

tiniai aforizmai, satyros, 
patarlės ir kiti sakymai.
Vertė ir surinko M. Šap- 
kauskas. 527 pusi., išleista 
Montreal, Canada. Kaina'aš turiu: namus, pinigus ir gar- 
Kanadoj $6, kitur $6.50. , bę.

3T
-y' " knyga, kurioje tiek daug 

’ pasakyta apie Amerikos 
\ ’ t lietuvių gyvenimo sunko-
i , > mus. vargus ir kovas dH 

' ; lietuvybės. 652 posL, Jo-
\ no Šliupo, "dėdes” Šerno - 

ir kun. Dembskio atvaiz- '
»rt
•<r

t
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Vietinės Žinios
GRAŽIOS LAISVĖS

VARPO KRIKŠTYNOS i
VIENUOLĖS EINA

SU J. J. ROMANU’

Laisvės Varpui, kuris jauj John J. Romanas paskel- 
35 sekmadienius skambina bė “Keleiviui” boikotą dėl 
Naujosios Anglijos lietu-Įto, kad jis atsisakė garsinti 
viams, spalio 31 d. Lietuvių'Brocktono prelato Stra- 
Draugijos salėj kėlė krikš-'kausko tokius nuopelnus, 
tynas. Jose dalyvauti susi- kurių negarsina net vienuo- 
rinko per 300 asmenų ne'lių leidžiamas “Darbinin- 
tik iš Bostono, bet ir iš‘kas.” Romanui pagalbon 
Brocktono, Lovvellio, Wor-'jau atskubėjo šv. Petro pa-' 
cesterio ir kitur, buvo senie-1 lapijos mokyklos mokyto-1 
ji ir jaunieji (amžiaus ir at-Įjos vienuolės. Jos vaikams 
vykimo Į Ameriką požiū
riais).

Pačių krikštynų progra
mą vedė P. Viščinis, kuris 
vadovauja ir radijo pusva
landžiui. Rašytojas S. San
tvaras perskaitė krikštynų 
aktą, kuri pasirašė Lietuvos 
garbės konsulas Šalna, 
krikšto tėvai Elena Mozu- 
raitienė, Jonas Tuinila, Ele
onora Čaplikienė ir Jonas 
Studžia ir visi krikštynų da
lyviai. Aktas Įteiktas sau- dalyką dėstydamos jos 
goti konsului Šalnai, o kai kams turėjo progos dr 
Lietuva bus laisva, jis bus ti skaityti “Keleivį”

aiškino, kad jie prašytų sa-j
tėvus neskaityti “Kelei-J 
, * Ivo 

vio.’ 
Esu tikras, kad

viui’’ nei šilta nei šalta, ką! 
apie ji sako Romanas ir vie
nuolės, bet man labai Įdo
mu būtų žinoti, kas paveikė 
seseles sukilti prieš “Kelei
vi”: Dariaus posto koman- 
dieriaus adjutantas ar di
desnės asabos.

Įdomu būtų žinoti.

perduotas karo muzėjui. 
Meninę dali atliko Stasys

Santvaras ir Antanas Gus
taitis, paskaitę savo kūri
nių, o iš Nashua, N. H., at
vykusi dainininkė Daugėlie
nė padainavo 4 dainas. Jai 
akompanavo muz. J. Gai
delis.

ŠEN. L. SALTONSTALL

Massachusetts senatorius 
siu metų rinkimuose yra 
vėl kandidatas. Prieš ji 
rungiasi demokratu kandi
datas Foster Fureolo.

Prof. V. Biržiška
Gyvens Dorchestery

Lietuvių Enciklopedijos 
vyriausias redaktorius prof. 
Vaclovas Biržiška iki šiol 
gyveno So. Bostone, Kapo
čių bute. Šiomis dienomis 
jis išsikėlė Į DorchesterĮ. 
Dabar jo adresas yra toks: 
250 Columbia Rd., Dor
chester 25, Mass. Telefo
nas GA 7-4560.

Jeigu nepavergta dvasia, 
tai ir vergas gali būti maiš
tininku.

Studentų Auka I Vilkaitis Išvyko

Kelei-' 21 Kp. Susirinkimas

Pereitą sekmadieni Pilie
čių Draugijos patalpose So. 
Bostone posėdžiavo LDD 21 
kuopos nariai. Pirmas po- 
atostoginis susirinkimas bu
vo pusėtinai skaitlingas, be 
to, priimta 4 nauji nriai, ku- 

vienas jaunesniosios 
vyras. Į 21 kuopąkokį!™* .....-‘įkaitos\ til”

aus-
Gal

Amerikos konstituciją dės- 
tvdamos, bet čia skelbiama 
religijos, žodžio, spaudos 
laisvė. O gal primindamos 
vaikams, kad šiemet mini
me savos spaudos atgavimo 

'50 metų sukakti ir kovas 
dėl spaudos laisvės? Bet 
juk tai yra pasityčiojimas

Pokyliui vadovavo adv.! iš mūsų knygnešių ir visų,
J. Studžia. Vaišių metu 
kalbėjo Vaičiūnas, Butvy- 
dis, .Jurgeliūnas, Kasmaus
kas, Andrulionis, Venys 
Paulauskas, Tumavičienė, 
Arlauskas, Mereškevičius, 
Čaplikas, Tuinila. čaplikie
nė, Sonda. Matjoška, Roma
nas, Mockus, Izbickas ir kt.

kurie kovojo ir žuvo dėl 
spaudos laisvės!

Korespondentas.

povaliai vis daugiau Įstoja x 
jaunimo. Tai geras ženk-ix 
las. Pati kuopa šiuo metu 
turi lygiai ioo pilnai užsi
mokėjusių narių, o dar yra 
nemažai užsilikusių su mo- 
kestimi už šiuos metus, taip 
kad ateinančius metus, tiki
masi. pradėsime su 150 na
rių.

Plačiau apie kalbamą su
sirinkimą pranešiu seka
mam “Keleivio” numery.

Rep.

x
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Balfo Susirinkimas
Trečiadienį, Lapkričio

Trečiadieni, lapkričio 31
-•d., 7:30 vai. vakaro Lietu-IsVisi linkėjo Laisvės Varpui j .* ~ .. ...

skambinti garsiai ir aiškiai, "M ?1,ec"» ?aleJ
kad visi išgirstų ir isit,auk-!kviec,ama5 .Balf<) sk-"?aus

nariu susirinkimas. Jame

Paminės Profesoriaus
Biržiškos Sukaktį

J Bostono Rašytojų Klubas,
J kuriam šiemet vadovauja 
rašytojas A. Gustaitis, 
gruodžio 4 d. rengiasi pa
minėti savo nario prof. Vac
lovo Biržiškos 70 metų am 
žiaus sukakti.

Lietuvių Studentų Sąjun
gos Bostono skyrius, atsi
liepdamas Į prof. Mykolo 
Biržiškos komiteto atsišau
kimą, paskyrė $25. Ši kuk
li studentų auka tepaskati-•

Laikraštininkas Jonas 
Vilkaitis, ištisą savaitę išbu
vęs Bostone, išvyko į savo 
nuolatinę gyvenamąją vietą 
Thomaston, Conn.

Vilkaitis lankėsi “Kelei-
na ir kitus padėti sudaryti redakcijoje, pasirinko
tinkamas gyvenimo sąlygas 
Lietuvos nepriklausomybės 
signatarui, tautos veteranui, 
prof. Mykolui Biržiškai. 
Aukas galima siųsti per R. 
Norvaišaitę, 536 E. Broad
vvay, So. Boston, Mass. 

----------------------------------- I

NAŠLIŲ BANKETAS
Rengia Sandaros Moterų Klubas

Šį Sekmadieni, Lapkričio (November) 7 Dieną 
5 Vai. Vakaro

LIETUVIU PILIEČIŲ DRAUGUOS SALĖJE 
368 W. Broadvvay, So. Bostone

Bus renkami našlių karalienė ir karalius. Gros 
Al Stevens orkestrą. Programą išpildys

Stasys Paura.
Visus kviečia atsilankyti

Komisija.

:r.x: ‘4X5eXXXXXXXXXXXXXX>:XXXXXXXXXX

Puiki Lietuviška Užeiga
—COUNTRY CLUB—

Geri užkandžiai, gėrimai ir muzika. Atdara 
nuo 8 vai. ryto iki 1 vai. nakties.

Savininkas F. ROŽĖNAS kviečia visus atsilan
kyti i jo užeigą—Country Club—ir maloniai 
praleisti laiką. (46)

F. ROŽĖNAS
488 No. Main Street Raynham, Mass.

tų i kovą už Lietuvos laisvę.
Daug kas su savo linkėji

mais Įteikė ir dovanų pini
gais ir kt. Pav. Sandaros
1 apskr. aukojo $150, Vai
čiūnas S 75 ir tt.

Po vaišių svečiai šoko. 
šnekučiavos ir tik apie vi
durnakti nenorėdami skirs
tėsi. Ž-is....

bus duota valdybos apy
skaita. renkami atstovai Į 
jubilėjinĮ seimą ir spren
džiami kiti svarbūs klausi
mai. Visi nariai prašomi 
dalyvauti.

Remkit biznierius, kurie 
skelbiasi “Keleivyje.”

Nauja Studentų Valdyba

Spalio 16 d. tautininkų 
namuose Įvyko Bostono lie
tuvių studentų susirinki
mas. Jis išklausė praeitų 
metų valdybos veiklos pra
nešimą ir išrinko šių moks
lo metų valdybą: pirm. A. 
Banevičius, vicepirm. J. 
Spakevičius, sekr. Regina 
Norvaišaitė.

Dabartinis valdybos ad
resas yra toks: A. Banevi
čius. 21 Bovvdoin Avenue, 
Boston 21, Mass. Tel. GE 
6-5139. Studentai prašomi 
registruotis pas sekr. Regi
ną Norvaišaitę. 536 East; 
Broadvvay, So. Boston.

Grįžo Stasys Grabliauskas

Užsienio radijų atstovas 
Stasys Grabliauskas grįžo 
iš Europos, kurioje preky
bos reikalais praleido du 
mėnesius.
■sooooooooscoocooeososeioooe

Išnuomuojamas Butas
So. Bostone, City Point rajo

ne. išnuomuojamas geras, sau
lėtas 5 kambarių butas: yra 
centrinis šildymas, vonia ir kiti 
patogumai. Teirautis: 597 E. 
7th St.. antras aukštas, South 
Bostone. Telef. SO 8-2811.

medžiagos jo 50 metų su
kakčiai aprašyti, matėsi ir 
kalbėjosi šu Lietuvių Enci
klopedijos vyriausiu redak
torių prof. V. Biržiška, Mi- 
chelsonais ir kt.

Vilkaitis buvo sustojęs 
So. Bostone pas Strazdus.

Profesorius I. Končius
Pakeitė Savo Adresą!

RŪTOS SALDAINIAI
Rūtos saldainių gamybos sezonas 

jau prasidėjo. Saldainiai išsiunčiami 
į lietuviškas krautuves pardavimui.

Krautuvės dar neturinčios Rūtos 
saldainių, gali gauti urmo kainomis 
iš Rūtos betarpiai ir pas- vietinius 
atstovus: Bostone, S. J. Minkus, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
VVaterbury, J. Gaidys, 899 Bank St., 
Waterburv 8, Conn., arba užsisakyti 
betarpiai iš Rūtos šiuo adresu:

Rūta. 740 Sutter Avė., Brooklyn 
7, N. Y., arba Rūta, 253 Scholes St., 
Brooklyn 6, N. Y. Tel. EV 6-1381.

EMP1RE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 
135 Emerson St., k. Broadway 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

Prof. Ignas Končius išsi
kėlė i kitą butą. Jo da-f 
baltinis adresas yra toks: | s 
76 Westglow St., Boston Į 
22, Mass.

Parduodami Baldai
Penkių kambarių geri baldai par

duodami prieinama kaina. Yra tele
vizija. šaldytuvas ir kt. Kreiptis vi
sas dienas, išskyras pirmadienį.

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki 8 vai. vakaro

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

ir nuo 7 iki 8

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

53 Gatės St. (antras aukštas) 
So. Boston, Mass. (46)
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Nauja Lietuviška Seimą
---- ------ *Lapkričio 7 d. susituokia’ 

Raminta Mantautaitė su, 
Petru Mulevičių. Vestuvi
nės vaišės vyksta 1 vai. po 
pietų Brocktono Lietuvių 
Klube. 30 Intervale Street,
Brocktone.

linksma lietuviška užeiga

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. Ea>t Bridgewater, Mass., on Route 106
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Ideali Vieta Maudytis ir Žuvauti
Šokiams groja 5 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
niais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
susitarimo telefonuokit: BRidgevvater 855. Plačiau klausy
kit WBET radio stoti sekmadieniais 12:30—1 P.M. 
Sekmadieniais nuo 3 iki 6:30 groja “Hillbilly Band” 

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Povilas Lapenas .Ir.. Petras Peldžius, Alfonsas Steckis

Massachusetts’e daugiau žmonių Įsigyja 
nuosavybes per Taupymo Bankų paskolas, kaip 
su pagalba kurių kitų taupymo įstaigų. Ir jūs 
atrasite stebėtinai lengva finansuoti namų 
isigyjimą per Taupymo Banką. Jei norit pirkti 
ar statyti namą. vienas iš 188 Taupymo Bankų 
arti jūsų namų jums mielu noru patarnaus. Tai 
yra kaimyniškas bankas—kuriame vietinės 
sąlygos yra gerai žinomos ir kur galite gauti 
paskolas jums tinkamomis sąlygomis.

TH« MUTUAL

RĖMIMAS NAMŲ 
SAVININKYSTĖS 
MASSACHUSETTS’E

OF MASSACMU*

-i

BANKS

Talk over your mortpage pronlem at a Sevings Bank . tock for the words “Savings Bank" or "Institution for Savings’

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
\YBMS, 1090 kilocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4. Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R

RADIO PROGRAMA^

TeL AV 2-402S

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas J. Alekna

I .iofnviii-------v v« v P ari In
•iš stoties WBMS, 1090 ki- 
jlociklų, veikia sekmadie- 
1 niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
‘dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do- 

'vanų krautuvę, 502 East 
Į Broadvvay, So. Bostone. 
'Tel. SO 8-0489. Ten gau- 
I namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA 

Populiarižkos Radio 
Programos

Sekmadienio rytais nuo 11 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 1430 
klc.

Biznio reikalais kreiptis j
M. Plutą, 1422 Columbia Rd. 

įSo. Boston, tel. SO 8-3657; arba 
Į St. Butkų. 28 Thelma Rd., 
Dorchester. tel. A V 2-3531.

Išnuomuojamas 3utas
Išsirendavoja trys kambariai. Ga

lima ir pirkti tą namą su mažu įne
šimu. Namas So. Bostone, 282— 
Third St. Savininkes: (45)

Mrs. Stanawhite 
44 Aspinwall Rd. 
Dorchester, Mass.

Nuomai
visą namą iš se- 

su virtuve, aliejumi 
Kreiptis telefonu

Namas
Išnuomuoju 

šių ruimų 
šildomas.
\Ye<tboro, Mass. 8193. Adre
sas: F. Katunas, Turnpike Rd., 
Westboro, Mass. (44)

Gera Proga So. Bostone
Pasitraukdamas iš biznio parduodu 

namus y kambarių, ultra-moderniškai 
įrengti su ofisu dentistui. Ideali 
vieta, nėra kompeticiios. patogus su
sisiekimas. Kaina 312.00. Kreiptis 
■ Shoreline Re>altv. 66’č L Street. 
Tel. SO 8-4483 ir AN 8-3430. (44)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpoH savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRON1S KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8 2483

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

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

West Roibury, Mass.
TeL PA 7-0402-M

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgai 
Vartoja vėliausios konstrukcijoc

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
534 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

•ooooooooeoooeeeooeooeooooc
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9

Seredomis:
Nuo 9 ryto

447
SOUTH BOSTON,

ryto iki 7 vakaro 

iki 12 dieną

Broadvvay
MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

įuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų

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

mo, pirštams, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

6—Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6—Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Uobtou 27,




