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Šj Antradienį Milionai Piliečių 
Dalyvauja Balsavime

Renkami Du Gubernatoriai, Vietos Savivaldybės ir Po
ra Kongresmonų; Rinkimai Parodys Krašto Nuotai

ką ir Administracijos Populiarumą; Abiejų 
Partijų Politikieriai Tikisi Pergalės

Kai musų laikraštis pa
sieks daugumą skaitytojų 
jau bus žinomi šio antra
dienio linkimų rezultatai. 
Ypatingos svarbos priduo
dama dviejų gubernatorių 
rinkimams. New Jersey val
stijoj varžosi republikonaš 
P. L. Troast ir demokratas 
R. B. Meyner. Nuo 1940 
metų ta valstija turėjo re- 
publikoną gubernatorių, bet 
šiais rinkimais demokratai 
tikisi laimėti. Virginia val
stijoj republikonai pirmą 
kartą tikisi laimėti guber
natoriaus vietą prieš deši
niojo demokrato senato
riaus Byrd remiamą kandi
datą T. B. Stanley. Repub
likonų kandidatas yra T. 
R. Dalton. Virginia sena
torius Byrd dabar kviečią 
demokratus būti ištikimais 
savo partijai, bet pernai ru
denį jis pirmas pabėgo pas 
republikonus įr nerėmė sa
vo partijos kandidato i 
prezidento vietą. Virginia 
parodys ar republikonai įsi
stiprina pietinėse valstijose.

New Jei’sey renkamas 
vienas kongresmonas i vie
tą pasitraukusio republiko- 
no Chase. Varžytynės yra 
karštos. Demokratai tikisi 
republikonų vietą paveržti. 
Po savaitės bus renkamas 
vienas kongresmonas Kali
fornijos valstijoj, iš apylin
kės, kurią seniau irgi atsto
vavo republikonaš.

Daugelyje miestų eina 
miesto tarybų ir majorų 
rinkimai. Ypatingo dėme
sio kelia New Yorko did
miesčio rinkimai, kur dėl 
majoro vietos varžosi ketu
ri kandidatai.

Japonija Didins
Savo Karo Pajėgas
Japonijos užsienių reika

lų ministeris su savo pata
rėjais keturias savaites de
rėjosi VVashingtone dėl Ja
ponijos ginkluotų pajėgų 
didinimo. Amerika siūlė, 
kad japonai padidintų sa
vo armiją iki 350,000 vyrų 
(dabar turi 110,000 vyrų), 
bet japonai abejoja, ar jie 
galės sukelti pinigų tokiai 
armijai apginkluoti ir išlai
kyti. Kol kas japonai pasi
žadėjo padidinti savo armi
ją tik iki 180,000 vyrų, o 
vėliau bus tariamasi su 
Amerika dėl finansinės pa
ramos armijai didinti.

Japonijos k o n s titucija, 
surašyta gen. MacArthur o 
Įsakymu, draudžia Japoni
jai laikyti didelę armiją, 
bet konstitucinės k 1 i u t ys 
bus apeitos.

PORTUGALIJA DARO 
RINKIMŲ KOMEDIJĄ

Lapkričio 8 d. Portugali
joj bus renkamas parla
mentas. kurio sąstatas iš 
anksto jau yra žinomas: 
klerikalinė Salazaro dikta
tūra rinkimus taip tvarko, 
kad tik tos diktatūros šali
ninkai gali būti išrinkti.

ISPANIJOJ BUS 
KETURIOS ORO BAZĖS

DEŠINIEJI LAIMĖJO 
HAMBURGO RINKIMUS

Hamburge, Vokietijoj, de
šiniosios partijos laimėjo 
miesto rinkimus, jos prave
dė 62 atstovus i miesto se
natą iš 120 vietų. Socialis
tai, kurie seniau turėjo dau
gumą, liko mažumoje.

Hamburgo senatas skiria 
3 atstovus i Vokietijos 
“Bundesrat” ir tie trys de
šini atstovai duos Adenau
erio vyriausybei dviejų treč
dalių daugumą Vokietijos 
senate (Bundesrat’e).

Amerikos inžinieriai jau 
suplanavo Ispanijoj ketu
rias oro bazes, kurios bus 
Įkurtos netoli Madrido, 
Barcelonos ir Kadiz mies
tų. Oro bazės bus naudo
jamos bendrai su ispanų 
oro pajėgomis. Bazių pa
statymas užims apie šešius 
mėnesius laiko.

GEN. MARK CLARK
IŠĖJO ATSARGON

Surado Didelę Požemio Upę

Generolas Mark Clark, 
pagarsėjęs antrajame pa
sauliniame kare karo vadas 
ir paskutiniuoju laiku vado
vavęs Amerikos karo pajė
goms Tolimuose Rytuose, 
galutinai pasitraukė atsar
gom Spalio 30 d. jis priė
mė paskutinį pėstininkų pa
radą sostinėje ir atsisveiki
no su armija.
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Arabas inžinierius Ma- 
hammed Ayoub surado, 
kad Egipte teka per 600 
mylių požeminė upė, kuri 
prasideda .nuo Asvan mies
to ir teka iki Viduržemių 
juros. Ta požeminė upė sa
vo vandeni gauna iš Nilo, 
bet paskui teka visai atsi 
skyrusi nuo Nilo ir bėga Į 
jurą 160 pėdų po žeme.

Tito Linksta į Neutralumą

Jugoslavijos vyriausybė, 
pagal spaudos pranešimus, 
dabar rengiasi perorientuo
ti savo politiką Į neutralią 
poziciją. Tito pabrėš griež
čiau, kad Jugoslavija nėra 
susirišusi nei su Rytais nei 
su Vakarais ir abu didžiuo
sius -dokus lygiai vertina.

BOLŠEVIKAI IŠŽUDĖ 6,11: AMERIKIEČIŲ KORĖJOJ

Amerikos krašto gynimo departamentas dar,ar paskelbė davinius apie bolševiku žiau
rumus Korėjos kare. įrodyta, kad bolševikai paskerdė 6.113 amerikiečiu karo belais
vių. Paveiksle matosi bolševikų išžudytos aukos atrastos vienose masinėse kapinėse, 
Taejon mieste. Krašto gynimo departamente- sako. kad bolševikai išžudė Korėjoj ir 
23.702 civilius žmones. Bolševiku elgesys Korėjos kare, pagal krašto gynimo depar
tamento pasakymą, buvo “barbariškas, bestįališkas ir neapsakomas/’

Gen. W. F. Dean 
Norėjo Nusižudyti

Republikonai Bijo ^Paskirtos Nobelio 
1954 Metų Rinkimų Taikos Premijos

i
Republikonų paitijos va-j Nobelio taikos premijos 
ii rodo nemažo susirupi- už 1952 ir 1953 metus jau

Korėjos Taikos Konferencija 
Dar Nėra Sutarta

Derybos Panmunjom Kaime Tęsiasi Antrą Savaitę; Gin
čai Eina Dėl To, Kas Turi Dalyvauti Taikos Konfe

rencijoj; Reikia, kad Bolševikai ir Prezidentas
Rhee Pritartų Nutarimui

Izraelis ir Vėl i Pereitą savaitę Panmun-
Gauna Pagalbąjom kaimel-vJe Korėjos

Amerika buvo sulaikiusi 
ūkiškos pagalbos davimą Iz 
aeliui iš 60,000,000 dolerių 

specialaus fondo, skirto to
kiam reikalui. Tas buvo pa
daryta todėl, kad Izraelis 
nepaklausė Jungtinių Tau-

tarpfrontyje prasidėjo bol
ševikiškų ir Jungtinių Tau
tų diplomatų pasitarimai 
dėl sušaukimo Korėjos tai
kos konferencijos. Visą sa
vaitę derybos nedavė jokių 
rezultatų. Šią savaitę lau
kiama, kad arba su bolševi
kais bus susitarta, arba ištu pneziuros komisijos Įsa- ,, . , , ,

i JT i -i u.- i i i • Korėjos taikos konferenci- 
kymo sulaikyti kanalo kasi--. J. . ... T •

mo darbus Jordano paupyj. £* "lek? ,ne,se?s:
Kai Izraelis pereitą savįi-lTaut« d‘Plomata>- pnesaky- 
tę sutiko darbus sulaikyti,

Generolas Wm. F. Dean,
buvęs 24-os divizijos vadas dai rodo nemažo susirupi-; uz lHoZ ir iuo3 metus jau 
Korėjoj, išbuvęs virš trijų nimo dėl 1954 metų rinki- paskirtos. Jas gavo: gene- 
metų bolševikų nelaisvėj, mų. Jų rinkiminės kampa-
papasakojo N e w Yorke nijos planuotojas, kongres- 
spaudos atstovams, kaip jis monas R. M. Simpson iš sekretorius ir antrajame ka- 
bolševikų tardomas ir kan-'Pennsylvanijos, ruošia ra- re buvęs generalinio štabo

'sakymas dėl pagalbos su
laikymo buvo atšauktas.

Jei vėliau Izraelis vėl im
tų tęsti darbus prie Pajor- 
danio kanalo be JT leidi
mo, tai Amerika vėl per- 
svarstys klausimą ar pagal
bą teikti ar sulaikyti.

NUTEISĖ INDIJOS
SOCIALISTŲ VADĄ

je su amerikiečiu A. H. 
Dean, nežino, ar bolševikai 
nori taikos konferencijos ar 
tik ieško priekabių tokią 
konferenciją palaidoti.

Bolševikai spiriasi, kad Į 
konferenciją butų kviečia
mos neutralios valstybės, 
kaip tai Rusija, Indija, Pa
kistanas ir kitos. Ameri
kiečiai nebutų priešingi to
kiam kvietimui, bet pirma 
reikėtų gauti pietinės Kore-

volas George C. Marshall 
buvęs Amerikas valstybės

inzi;^c daiktu nartiios ios Prezidento S- Rhee Pri'

kinamas vieną kaitą nore- portą prezidentui, kuriame 
jęs nusižudyti, kad nepa- sako, kad kongresas atei- 
lužtų ir neišduotų bolševi- nančiais metais turi paro- 
kams Amerikos kariškų pa- dyti daug darbštumo ir iš-
slapčių.

Gen. Dean sakė, kad rei
kia suprasti ir perdaug ne
smerkti tų musų jaunuolių, 
kurie bolševikų nelaisvėj 
palūžo ir pradėjo tarnauti 
priešui.

Prezidentas Tyčia 
Ačiū Nepasakė

Iš vyriausybės pasitrau
kė Smulkaus Biznio Įstaigos 
administratorius Wm. D 
Mitchell. Jis pasiuntė pre 
zidentui D. D. Eisenhowe-
iui laišką, kuriame reiškia 

apgailestavimą, kad jis tu
ri trauktis iš tarnybos dėl 
asmeninių priežasčių ir lin
ki prezidentui pasisekimo 
Prezidentas Į jo laišką atsa 
kė trumpai, kad jis atsista
tydinimą priima ir tuo bai 
gė, nepridedamas Įprastos 
padėkos už tarnavimą. Ko 
dėl tas padaryta, spauda 
spėlioja, bet niekas dar ne 
paskelbė tikros prežasties. 
Mr. Mitchell buvo paskirtas 
Į tarnybą š. m. birželio 8 d.

viršininkas. Jam skilta šių 
metų premija. Kitą taikos 
premiją, už 1952 metus 
teko Dr. Albertui Schwei 
tzeriui, prancūzų filantro 
pui, muzikui, filosofui ir gy 
dytojui, kuris jau eilę me 
tų rūpinasi Afrikos gyven 
tojų sveikata ir švietimu.

leisti eilę geių Įstatymų, ar
ba kitaip republikonų par
tijai gresia pavojus netekti 
kongrese daugumos.

Daugelis republikonų Įspė
ja vyriausybę atsargiai ruoš

Japonai Pradeda
daugumą farmerių. Jei far-|< rckldUtl SU KinttlS 

menai pasvirtų Į demokra
tus, republikonams nebebu- Iš Kinijos sostinės Peki 
tų progos laimėti rinkimus, no buvo pranešta, kad tar?

---------------------—— Japonijos ir Kinijos pasira-
Prezidentas Remia šyu prekybos sutartis, pa-
»7. i gal kurią numatoma pasi-

VlSUS Republikonus kūsti per metus prekėmis
--------  j iki $100,(100,000 vertės iš

Prieš porą savaičių pre-. kiekvienos pusės. Vėliau pa- 
zidentas I). D. Eisenhovver aiškėjo, kad tokią “sutartį” 
sakė, kad prezidento vieta su Kinijos komunistine vy- 
kraste yra aukščiau partijų, riausybė pasirašė japonų 
jam tenka atstovauti visą biznierių grupė ir Japonijos 
tautą ir todėl prezidentui vyriausybė neima jokios at-

vadas Asoka Mehta spalio 
31 d. Bombay mieste buvo 
nuteistas kalėti 18 mėnesių 
už tai, kad jis rugsėjo mė
nesį kurstė valstiečius už
imti didžiųjų dvarininkų 
žemes ir jas pasiskirstyti. 
Kartu su socialistų vadu 
buvo suimta apie 3,000 val- 
-tiečių bežemių, bet jie ne
buvo teisiami.

PREZIDENTAS LANKYS 
ŠIAURĖS KAIMYNUS

tarimas. rTčžiaenias Rnee 
vra griežtai priešingas Įsi
leisti Indiją Į tokią konfe
renciją.

Tik sutarus ka kviesti 
bolševikai sutinka kalbėti, 
kada ir kur konferenciją 
kviesti. Kol kas visi klau
simai tebėra neišsnręsti, 
nors virš savaitės kalbama 
ir aiškinamasi.

IRANAS IR ANGLIJA 
PRADEDA DERYBAS

Prezidentas D. D, Eisen- 
hower šio mėnesio 13 ir 14 
dienomis lankysis Kanado
je ir jos sostinėje Ottawoje 
nusakys kalbą Kanados 
oarlamente. Kanada tikisi 
nėr prezidento lankymąsi 
šsiaiškinti daug svarbių 
orekybos ir bendro gyni
mosi klausimų.

VOKIEČIAI BĖGA

AR JAU IŠRINKOTE 
ATSTOVUS Į VISUOTINI 
AMERIKOS LIETUVIŲ 
KONGRESĄ, ĮVYKSTAN
TI CHICAGOJE LAPKRI
ČIO 27-28 D., IR AR PA
SKYRĖTE TA PROGA 
AUKA LIETUVOS VA 
DAVIMO REIKALAMS?

.TEI TO. NEPADARĖTE, 
PASKUBĖKITE!

netiktų Įsitraukti i rinkimi
nę kovą už tokius ar kito
kius vietinius kandidatus.

Šitas prezidento pasisa
kymas sukėlė baimės re- 
oublikonų tarpe, kad prezi
dentas nepadės jiems vesti 
rinkimų kovos, o todėl dau
gelis gali nepraeiti rinki
muose.

Pereitą savaitę preziden
tas paaiškino savo poziciją 
ir paaiškėjo, kad jis remia 
visus įepublikoniškus kan
didatus ir nori, kad republi
konų daugumos butų iš
rinktos ir kongrese ir vieti
niuose seimeliuose.

Pareiškimas žymiai nura
mino republikonus, bet su
kėlė demokratus, kurie sa
ko, kad pareiškimai kas
dien keičiasi.

sakomvbės už tos sutarties 
vykdymą. Bet nežiūrint to
kio vyriausybės pareiškimo, 
prekybos santykiai su Kini
ja japonams yra labai svar
bus ir nėra abejonės, kad 
tie santykiai bus atnaujinti 
ir plečiami.
aoeeoeoeoooooeooeeoooooooG
KAS DALYVAUS 

KONGRESO BANKETE?

Lapkričio 28 d. Chicago
je po Visuotinio Lietuvių

Per spalio mėnesį iš ryti 
nės Vokietijos Į vakarinę 
Berlyno miesto dali atbėgo 
(6 000 vokiečių ir prašė 
orieglaudos teisės. Vien 
šiais metais nuo sausio 1 d. 
iki lapkričio 1 d. iš lytinės 
Vokietijos į Vakarus jau 
atbėgo virš 280,000 vokie
čių.

Los Angele* Trečioj Vietoj

I Tarp Irano ir Anglijos 
jau prasideda derybos. Pir
ma bus išsiaiškinta dėl 
atnaujinimo diplomatinių 
santykių, o paskui bus de
ramasi dėl aliejaus ginčo 
išsprendimo. Irano vyriau
sybė prašė, kad Herbert 
Hoover Jr. pasiliktų Irane 
dar vieną savaitę. H. Hoo
ver yra pasiųstas preziden
to Eisenhowerio padėti Ira- 
nui ir Anglijai išlyginti jų 
Tinčą.

ATOMINĖS BOMBOS 
LAIKOMOS ISPANIJOJ?

Amerikos karo aviacijos 
sekretorius H. Talbot sako, 
kad Amerika laikys atomi
nių bombų atsargą Ispani
joj. jei Ispanijos vyriausy
bė su tuo sutiks.v

Sprogimas Jeruzalėje

ŠĮ pirmadienį Jeruzalės 
mieste Įvyko sprogimas. 
Nežinomi piktadariai iš
sprogdino vandentekį, ku
ris stato vandenį tai Jeru
zalės daliai, kuri yra Jorda
no teritorijoj. Jungtinių 

prižiūrėtojai tuoj

Los Angeles, Calif., mies-
----------- -------- tas jau giriasi pralenkęs

Kongreso Įvyksta banketas. Philadelphiją savo gyven- 
Norintieji dalyvauti tamejtoju skaičiumi. Philadel- 
Vankete delegatai ir svečiai (phija turi 2.071.605, o Los 
turi tuoj pat užsiregistruoti!Angeles tą skaičių jau pra- 
Amerikos Lietuvių Tarybo- .šoko ir turi kelis tukstan- Tautų

čius gyventojų daugiau, ėmė tyrinėti, kas dėl to pa- 
Antroj vietoj lieka Chica- sikėsinimo kaltas. Vanden- 
ga, o pirmoj—New Yorkas. tekis taisomas.

jc, 1739 So. Halsted Street, 
Chicago 8, III.
aoeeoooeeoeoeooeeeoooMMO*
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Derybos Indokinijoj?
Trumpa žinia iš Paryžiaus pradeda jaudinti Ameri

kos visuomenę ir kelti rupesnio vyriausybėje. Praneuzi 
jos parlamentas, vyriausybei sutikus, nutarė pavesti vy
riausybei pradėti derybas su Indokinijos bolševikais dėi 
atstatymo taikos tame krašte. Prancūzijos vyriausybė 
pareiškė, kad ji sutiksianti derėtis ir su Kinijos komunis
tine vyriausybe dėl užtikrinimo taikos Indokinijoj.

Nežinia, kaip bolševikai pažiūrės i šitą prancūzų 
aiškų pasiūlymą derėtis ir padalyti Indokiniją Į dvi dalis 
—bolševikišką ir nepriklausomą. Galimas daiktas, kad 
Indokinijos bolševikai ir už jų nugaros stovintieji Kinijos 
ir Rusijos diktatoriai nutars ieškoti sprendimo ginklais 
ir pasiūlymą derėtis atmes. Tokiame atsitikime viskas 
paliktų, kaip dabar yra: Indokinijos karas butų tęsiamas, 
o kartu su tuo butų ginkluojami anamitų kariški būriai, 
kad anamitai ir kitos Indokinijos tautos pačios galėtų 
nuo bolševizmo gintis.

Bet jeigu bolševikai sutiks derėtis, tai kils pavojus, 
kad Indokinija bus padalyta ir bolševikai laimės naujas 
teritorijas ir pajungs po savo diktatūra naujus milionus 
gyventojų. Svarbiausias pavojus iš tokio galimo pran
cūzų ir bolševikų susitarimo bus tas, kad bolševikams 
pasidarys kelias atviras i kitas Azijos pietryčių sritis— 
Siamą, Burma, Indoneziją, .Malajus ir, anksčiau ar vė
liau, Indiją.

Ateities akimis žiūrint Indokinija yra daug svarbes
nė, negu Korėja, dėl kurios Amerikos jaunimas liejo 
savo kraują. Dėl Indokinijos apsaugojimo nuo bolševiz
mo Prancūzija kariauja jau septyni metai ir, matomai, 
prancūzai skaito, kad jų jėgų neužteks tam karui laimėti 
ir Europoje ginkluotis, o todėl nori Indokinijos karą 
baigti dargi jei dėlto bolševizmas Azijoj pasistūmėtų toli 
pirmyn.

Prancūzus verčia taikintis tokie sumetimai: Prancū
zija Indokinijos kare jau sudėjo tiek aukų, kiek Amerika 
Korėjoj, ir tam karui galo dar nesimato. Anamitai ir ki
tos Indokinijos tautos karo eigoje išsiderėjo vis daugiau 
autonomijos ir dabar atvirai reikalauja savo visiškos ne
priklausomybės be jokių ryšių su "Prancūzų Unija.” To
dėl prancūzams karas Indokinijoj darosi karas tiktai dėl 
buvusios prancūzų kolonijos laisvės, arba karas be tie
sioginės naudos pačiai Prancūzijai.

Be to, karas Indokinijoj reikalauja daug aukų, 
Prancūzija turi ginkluotis Europoje. Kol karas Indo
kinijoj nėra baigtas, prancūzai Europoje negali būti stip
rus, o todėl apsiginklavusi Vokietija neabejojamai užįmg 
pirmą vietą Europoje ir prancūzus nusmelks. Bekariau

KTTHVI3, 50. BOSTON

KONGRESMONO ‘'ARSTEN’O sutikimas new yorke

A. 1 El.
Spaliu 13 d. kongresmonas Charles J. Kersten, Pabaltijo Komiteto pirmininkas, drau
ge su savo šeimos nariais ir informacijos C.-ntro direktore p-le M. Kižytė. sugrįžo is 
kelionių Europoje. Juos Ne* V»rko uoste pasitiko ALT \ykdomojo Komiteto 
riai ir gausus būrys Ne* Yorko lietuvių visuomenės atstovų. Fotografijoje (iš 
rėš į dešin': A. Rudis, Mrs. kersten, L. šimutis, kongresmonas Kersten,
ten. M. Vaidyla. Dr. P. Grigaitis. ICirbara Darlys, M. Kižytė, Stašaitienė

na- 
kai-

Miss Kers- 
ir Jurgelienė.

Kas Savaite
tik dėlto, kad savaitę anks
čiau musų krašto gynimo 
sekretorius Charles E. Wil- 
son sakė, kad esą jau gali
ma bus sumažinti musų ka- 
riškas jėgas Europoje ir ki- 

' tose vietose.
Atrodo, kad krašto gyni

mo sekretorius kalbėjo arba 
nežinodamas, ką preziden
tas tuo reikalu mano, arba 
norėdamas ištirti, kaip Eu
ropa pažiūrėtų į galimą 
Amerikos karo pajėgų ten 
sumažinimą. Amerika da
ro spaudimą, kad Europos 
šešios valstybės eitų prie 
sudarymo “Europos Armi- 
os” ir tokie gąsdinimai, ro

dos, yra dalis to spaudimo. 
x

“Karavanas” Sostinėj
Sostinėj Washingtone lan

kėsi nepaprastas “karava
nas”—350 gyvulių auginto
jų iš vakarinių valstijų. Jie 
atvyko astuoniuose busuose 
įteikti savo reikalavimus 
vyriausybei.

Karavanas matė žemės 
ukio sekretorių, bet prezi
dentas atsisakė juos priim
ti. Žemės ukio sekretorius 
nors ir priėmė “karavano” 
dalyvių delegaciją, bet 
griežtai atsisakė patenkinti 
jų reikalavimus dėl gyvulių 
kainų palaikymo. Vyriau
sybė žada ir toliau supirki
nėti mėsą, bet gyvų gyvulių 
kainas ji paliks laisvai rin
kai nustatyti.

Gyvulių augintojai skun
džiasi, kad jie už mėsą gau
na labai pigią kainą, varto
tojai už ją moka labai bran
gią kainą, o tarpininkai de
dasi į kišenes labai riebius 
pelnus.

Karavano dalyviai grįžo 
namo labai nepatenkinti. 
Jie sako, kova prieš vyriau
sybės vedamą farmų poTiti- 

ir ką dar tik prasidėjo ir bus 
tęsiama toliau.

Kiti stebėtojai mano, kad 
pačių gyvulių augintojų tar
pe nėra vieningumo—ma
žesni norėtų “karavano” 
politikos, o didžiuliai esą 
patenkinti vyriausybės po- 
itika.

x

O’Konskio Laiškas
Kongresmonas O’Kons- 

kis, republikonas iš Wis- 
consin, yra ir lietuviams ge
rai žinomas iš nesenų laikų, 
kai jis lankėsi lietuvių 
lor.ijose su prakalbomis (jis 
yra ir Bostone kalbėjęs). 
Dabar tas kongresmonas 
parašė Korėjos prezidentui 

‘S. Rhee laišką ir siūlo, kad 
S. Rhee paleistų visus be
laisvius nenorinčius grįžti 
pas bolševikus ir pritaria 
S. Rhee seniau duotam įsa
kymui paleisti 27,000 šiau
rinių korėjiečių belaisvių, 
kurie buvo atsisakę grįžti 
namo.

Visvien kaip bežiūrėti į 
belaisvių paleidimą Korė
joj, faktas yra, kad toks 
kongresmono pasiūlymas

aš sakiau, jog rusai at- ma prisipažinti prie biolo
gu šimtais tankų -pri- ginio karo, o už tai jam bu-

jos suprasti, 
prisiminti nors
kuris turėtų kokią nors pras-j^gtį Lietuvą prie Rusijos,* vo žadama ramus poilsis, 

p. Petrikienė vis kartojo tą geras maistas, švarus guo- 
pačia mintį apie "padėjimu1 lis ir kitokie malonumai. 

byra " byra-JŽdSZ: ^tuvos darbininkams.”[Botagas ir saldainis buvo

Bet bandžiau Kai 
vieną sakinį,'ėjo

mę; neprisiminiau ne vieno. 0 
žodžiai iš Petrikienės lupų vi 

pro-
etariatas.

talistai,’ ‘socialė revoliucija’."

“Naujienų” apžvalginin
kas vadina tą veikėją “gra-

Tada aš
darbininkams.” 

pamaniau, kad tu
riu reikalą su bolševikišk

įleidžiami i darbą be jokios ,Korej°S vadui aiškiai prieš- 
■Įatodairos, iki kai kurie mu-ta,auJa adm.nr5trac.jos po-

papūga ir diskusijas baigė
mofonu.” Rašančiam šias me.
eilutes irgi teko susidurti su 
ta pačia veikėja. Ji man 
išaiškino, kad rusų armija 
1940 metais atėjo į Lietuvą 
tik su vienu tikslu—“padėti 
Lietuvos darbininkams.”

L_ sų lakūnai buvo palaužti ir
tarauja administracijos po 
litikai. Be to, dar 1799 me
tais buvo išleistas įstaty
mas, kuris draudžia atski
riems piliečiams rašyti laiš 
kus svetimų valstybių vy
riausybėms ir grasina baus
me. Rodos, ir O’Konskiui 
grėstų bausmė.

Bet senas įstatymas dar 
ne kartą nebuvo niekam 
taikintas ir vargu jis ir da
bar bus taikomas. Spauda 
pasibars, administracija pa
rodys savo nepasitenkinimą 
ir tuo pasibaigs O’Konskio 
išsišokimas. Įdomu tik tas 
kad visuomenėje ir kongre 
se yra žmonių, kuriems 
“cackojimasis” Korėjoj len
da pro gerklę ir jie tą aiš
kiai pasako.

x

ko 
Tokius 
ameri-

prisipažindavo darę 
jie visai nedarė.
‘ ‘ p risi paž įsta n č i us” 
kiečius bolševikai fotogra 

įfuodavo, rodydavo juos mu
kai, Maskvos ar Romos? vįuoge jr jų prisipažinimus 

•skelbė po visą pasaulį. To- 
|kiu budu išgauti prisipaži- 
Jnimai, žinoma, nėra nieko 
verti, bet ką žino Azijos ar
ba ir Europos žmonės, kad 
jiems rodomi muviai yra 
šlykščiausią apgaulė? Kaip 
žmonės gali žinoti, kad 
amerikiečių “prisipažini- 

nežmoniško-
9

Ponia K. Petrikienė yra 
gyvas pavyzdys, kad davat-

galvojimas
gas.

nėra reikalin-

Pavlovo Refleksai
Arba

KUR ŽMOGUS TURI TIK ŽIURKĖS VERTĘ

Jungtinių Tautų rimtoj ligų bacilas. Tą riksmą tuoj 
organizacijoj pereitą savai-!pat pagavo bolševikiška

darni už Indokinijos laisvę, prancūzai bijo netekti įtakos nese 
ir svorio Europoje. Tiesa, Amerika duoda prancūzams 
žymią pagalbą Indokinijos karui vesti, bet ta pagalba, 
šiais metais žymiai padidinta, visvien padengia tik dalį 
išlaidų, o kur kraujo aukos?

Amerika dabar rimtai svarsto, ką reiks daryti, jei 
prancūzai susitartų su bolševikais dėl Indokinijos padali
jimo arba jei jie nutartų visai iš Indokinijos trauktis. 
Noroms nenoroms Amerikai tenka svarstyti priemones, 
kaip Indokinijoj gresiantį pavojų pašalinti gal net aktin
gai Įsitraukiant į Indokinijos karą.

tę rimtai buvo kalbama 
apie “Pavlovo refleksus.” 
Daktaras Charles W. Mavo, 
Amerikos delegatas Jungti-

tą,

•SSmai išgauti
mis priemonėmis

Bet ir tarpe belaisvių la 
žmo-

spauda ir radio visame pa
sauk je ir pradėjo dejuoti,j punų pasitaikydavo ___
Kad baisieji amerikiečiaijnįų? kurie nedavė save pa

ikos delegatas Jungtą- nuodija korėjiečius ir kinus laužti ir neprisipažino. To- 
Tautose, kalbėjo apie.choleios ir kitokių ligų ^^'įkie nepaprastos ištvermės 

rusų mokslininką fiziologą į ei Jomis. (žmonės iškentėjo didžiau-
Pavlovą (Ivan Petrovič; Bet rėkti negana. Reikia gias kankynes, išsityčioji 
Pavlov, gyveno 1849-1936 kaip nors savo kaltinimus mus ir gadinimus, bet jie 
metais), kuris darė labai įrodyti. Bolševikai suma-
įdomius bandymus su gy--nė iŠ paimtųjų į nelaisvę 
vuliais. Už savo mokslis-'A menkos lakūnų išgauti 
kus tyrinėjimus Pavlovas prisipažinimus, kad jie mė-

A p z v a 1 g a
KINŲ-JAPONŲ
SANTYKIAI

Įdomi žinia pasiekė spau
dą, kad Japonija ir bolševi
kiška Kinija pasirašė pre
kybos sutartį ir numato pa
sikeisti per metus po 100,- 
000,000 dolerių vertės pre
kėmis iš kiekvienos pusės.

V ė 1 i a u pasirodė, kad

“prekybos sutartį” pasirašė 
privati japonų biznierių 
grupė ir Japonijos vyriau
sybė neiima “jokios atsako
mybės” už tos sutarties 
vykdymą. Bet, atrodo, kad 
Japonijos vyriausybė priva- 
čiams biznieriams netruk
dys tą sutartį vykinti ir pre
kiauti.

Japonija ir Kinija, nežiu 
rint jų režimij skirtingumų, 
ekonominiu žvilgsniu viena 
kitą papildo ir anksčiau ar 
vėliau prekybos santykiai 
tarp tų valstvbių turės atsi
naujinti plačiu mastu. Re
žimų skirtumai į prekybo 
santykius Įneš daug netik
rumo, apgaulės, politinio 
gudravimo, bet esminio 
reikalo tas nepakeis: ir ja
ponams ir kinams savitar
pinė prekyba yra reikalin
ga ir būtina, o todėl ir bus 
prekiaujama.

DĖL VIENOS VEIKĖJOS
Bolševikų “Laisvė” daug 

ir garsiai rašo apie vieną 
žymią veikėją, p. Katrę 
Petrikienę, kuri bolševikų 
veiklai skiria daug energi 
jos ir laiko. Prisiminė tą 
bolševikų veikėją ir “Nau
jienos,” kurių apžvalgoje 
vienas asmuo aprašo p. 
Petrikienės prakalbą. Sa- 
ko, p. Petrikienė:
išėjo i estrados priekį ir 

pradėjo kalbėti. Baisas geras; 
’-calba drąsiai ir žodžius ištaria 

kiai. bet jos temos negalė
jau suprasti. Klausau, ištem
pęs ausis; žodžiai iš kalbėtojos 
burnos byra. kaip žirniai: ‘re
voliucija.’ ‘darbininkų klesa,’ 
‘proletariatas.’ ‘socializmas,’ 
broliai ir seserys,’ ‘kovokime.’ 

‘proletariatas kovoja,’ ‘buržua
zija išnaudoja,’ ‘kapitalizmas,’ 
‘socializmas,’ ‘socialė revoliuci
ja,’ darbo žmonės,’ ‘darbinin
kai ir darbininkės,’ ‘išnaudoto
jai kapitalistai,’ ‘Rusijos revo
liucija,’ ‘caro valdžia,’ progre
sas’ . . .

“Juo ilgiau klausiau, juo ma
žiau galėjau suprasti, ką ji kal
ba. Bet stebėjausi, kad ji kal
ba. nesustodama, ir tokiu tonu, 
tartum ji tikriausiai žino, kad 
viskas tiesa, ką ji sako. Apsi 
dairiau. Kiti taip pat klauso. 
Ėmiau abejoti, ar aš vienas 
toks, kuris negali tos kalbėto-

dar 1904 metais buvo 
vęs Nobelio dovaną.

Pavlovas darydavo Įvai
riausių bandymų su gyvu
liais, ypač su žiurkėmis ir 
šunimis. Pavyzdžiui, jei 
nori išmokyti žiurkę, kad ji 
bėgtų tiktai per tam tikras 
duris ir vengtų kitų durų, 
tai tą gali padaryti tokiu 
budu: Kai žiurkė bėga pro 
“klaidingas” duris ji gauna 
elektrikinį spraktį, kuris ją 
ir nugąsdina ir užgauna, o 
kai ji pataiko bėgti pro “ge
ras” duris, ji gauna dovanų 
sūrio gabaliuką. Po kiek 
laiko žiurkė išmoksta at
skirti geras ir klaidingas 
duris ir net be bausmės ir 
be sūrio dovanų bėga tiktai 
pro gerąsias duris. Taip su 
bausme ir dovana, arba su 
botagu ir saldainiu, gali iš
mokyti žiurkę daryti daug 
visokių dalykų.

Na, o jeigu žmogų pa 
versti į žiurkę ir su juo da 
ryti panašius bandymus, 
kas tada atsitiks? Taigi, 
gali atsitikti tas pats, ka 
atsitinka ir su žiurke. Bent 
taip samprotavo bolševikai, 
kurie Pavlovo bandymus 
perkėlė nuo šunų ir žiurkių 
ant žmonių ir pasiekė ne 
blogiausių rezultatų. Štai 
pavyzdys:

Korėjos karo metu Kini
jos ir šiaurinės Korėjos bol
ševikai 1951 metais staiga 
ėmė šaukti, kad Amerika 
veda prieš juos “biologinį 
karą,” barsto virš Korėjos 
ir virš Mandžurijos visokių

ga- tę ligų sėklas virš Korėjos' 
ir Mandžurijos. Išgauti 
kaip? Nagi taip pat, kaip 
Pavlovas išmokydavo žiur
kes daryli tą, ką jis norėjo 
jas priversti daryti!

Dr. Mayo ir papasakojo,

atsilaikė. Dr. Mayo papa
sakojo Jungtinių Tautų or 
ganizacijos seimui, kad:

“Viename atsitikime vie
nas lakūnas (amerikietis) 
buvo nuteistas mirti 12 kar
tų ir visvien nepasidavė 
Kitas vyras buvo
iškasti pats sau duobę, bu
vo nuvestas prie tos duobės 
ir pastatytas prieš šaudyto-

įs

gamintipriverstas

kaip kinų'ir šiaurinės Korė-1 jų buri, girdėjo komandą
os bolševikai tardė amen- 

kiečius lakūnus ir vertė 
juos prisipažinti prie biolo
ginio karo. Lakūnų tardy
mams vadovavo rusų bolše
vikų ekspertai, patyrę žmo
nių kankinimų meisteriai. 
Tardymo stovyklose musų 
nelaimingi lakūnai buvo 
laikomi daug blogiau, kaip 
gyvuliai. Jie buvo suvary
ti į nešvariausius guolius, 
apleisti utėlėmis, jų žaizdos 
buvo pilnos kirmėlių. Jų 
sveikata buvo rūpinamasi 
tiek, kad jie nenumirtų, bet 
ir nepagytų. Jų maitinimas 
buvo toks, kad jie tik gy 
vybę galėtų vilkti, kad jie 
nuolat jaustų badą ir už 
duonos trupinį butų gatavi 
daryti viską, ką kankintojai 
nori. .Jų apklausinėjimai 
buvo vedami patyrusių kan
kintojų, kurie musų lakū
nus tardė ilgiausias valan
das, neduodami jiems mie
goti, versdami juos stovėti 
“ramiai” po keliasdešimt 
valandų, šviesdami stiprio
mis šviesomis jiems į akis 
ir panašiai.

Kartu tardytojai gatavi 
buvo kiekviena lakūnų nuo
lankumą ir paklusnumą ap
mokėti geresniu maistu, ci
garetėmis, poilsiu. Iškan
kintam žmogui buvo siulo-

šauti ir girdėjo kaip šautu
vų gaidukai paspausti tark- 
šterėjo šautuvuose; bet jis 
nesutiko prisipažinti. Tokie 
atsitikimai rodo, kad žmo 
gaus dvasia siekia giliau, 
negu Pavlovo refleksai.”

Žmonių atsparumas nėra 
vienodas. Negalima smerk 
:i tų, kurie palūžo, bet tu
rime didžiuotis tais žmonė
mis, kurie atsilaikė prieš vi
sus kankinimus ir vilioji
mus.

Kankinimų stovykla šiau
rinėj Korėjoj buvo netoli 
Pyongyang miesto. Ten bu
vo kankinami 107 ameri
kiečiai lakūnai. Iš jų 36 
buvo priversti prisipažinti; 
40 atsisakė prisipažinti ir 
iškentėję didžiausius kanki
nimus grįžo namo ir papa
sakojo apie savo pergyveni
mus; 14 lakūnų buvo už
kankinti iki mirties ir bol
ševikai pranešė, kad jie mi
rė nelaisvėje; apie 17 toje 
baisioje stovykloje kankin
tų lakūnų nėra jokios ži
nios, musų vyriausybė juos 
skaito “dingusius be ži
nios,” o bolševikai sakosi 
apie juos nieko nežiną. Bet 
tie lakūnai, turimomis ži
niomis, buvo kankinami ir 
verčiami prisipažinti

Įdomios Lenktynės
Amerika pradeda statyti 

atominę elektrainę, kuri ga 
minsianti mažiausiai 60,000 
kilovatų elektros energijos 
Panaši žinia ateina ir 
Anglijos. Ten, kuro
energijos ministerio George 
Lloyd pranešimu, irgi pra
dedama statyti atominė 
elektrainė, kuri galėsianti 

50,000 kilovatų
elektros energijos, o greitu 
laiku bus pradėta statyti ir 
kita atominė elektrainė, ku
rios paėgumas dar nėra ži
nomas.

Amerika ir Anglija pra
deda labai įdomias lenkty
nes, kuri iš tų valstybių pir
moji įkinkys atomus į nau
dingą elektros gaminimo 
darbą.

Tik iš Sovietų šalies nie
ko nesigirdi apie atominėm 
energijos Įkinkymą į taikos 
meto darbą. Tiesa, kadai
se bolševikai gyrėsi, kad jie 
su atomais kalnus verčia, 
bet tas pasigyrimas buvo 
daromas poeto pasakoje, o 
Sovietų vyriausybė, kalbė
dama apie atominės energi
jos pritaikymą taikos ga
mybai, visą laiką paskubo
mis gaminosi bombas. Jei 
kas ten daroma taikiam 
atomų išnaudojimui, tai pa
saulis apie tai nieko nežino. 

x
Ištrauks—Neištrauks!

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pereitą savaitę užtik 
rino Vakarų Europą, kad 
Amerika visiškai nemano 
ištraukti savo kariškų pajė 
gų iš Europos ir net nema 
no jų ten mažinti. Prezi
dentas tą sakė norėdamas 
nuraminti Vakarų Europo
je kilusį nerimą dėl galimo 
Amerikos karo pajėgų su
mažinimo Europoje.

O tas nerimas kilo kaip

6,113 Kankinių
Amerikos armijos vado

vybė praneša, kad iki šio
lei surankiotomis žiniomis 
bolševikai Korėjoj išžudė 
ne mažiau kaip 6,113 ame
rikiečių patekusių Į nelais
vę. Tiek musų karių žuvo 
nuo kulipkų, kankinimų, 
bado, ligų ir šalčio bolševi
kų stovyklose.

Skaičius 6,113 yra visai 
patikrintas, bet greičiausiai 
Jungtinių Tautų karių skai
čius, žuvusių nuo budelių 
rankų, siekia 11.622, o civi
lių skaičius (šiaurinių ir 
pietinių korėjiečių), žuvu
sių nuo budelių rankų, sie
kia 17,354.

Dabar, kai keli tūkstan
čiai amerikiečių karių grižo 
iš bolševikų nelaisvės, gali
ma surankioti žinias apie 
tuos musų karius, apie ku
riuos jokiu žinių anksčiau 
nebuvo. Gaunamos žinios 
kelia pasibaisėjimą.

—J. D.

Pakalbink biznierius pa
siskelbti “Keleivyje," pa
gananti savo biznį tarp 1*e-

b
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NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEVEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RA10 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Brockiono Naujienos
Klebono Banketas Toi _tęs

leidinėlio skyrių antraš- 
yra tokios: Literatas, 

Didis
v Tremtinių Globėjas, Nuola- 

*_ tinis Lietuvių Vardo Gynė
jas, Knygų Mylėtojas, Au
toritetas Jaunimo Auklėji-. 

Dailininkas, Gamtinin-
visus ... ir reiškia savo *į~įkas> Mineralų. Rinkėjas, 
lų širdies dėkingumą už vi- Lietuvis. Žodžiu, genijų?

Ruesėjo 27 d. parapijos ,, ..
rašė: Muzikas» Magikas,biuletenyje klebonas 

Pagerbimo klebono
kietas 
kaus

praėjo. Daug 
ir rūpestingumo 

j tą darbą Įdėta. Kle
bonas, nuoširdžiai sveikina mo’

sun- 
bu«o

* i T? ' TV ♦ • Csą ką jam padarėte per ši‘lup1,as
j nui

konkurentas Stali-
kankietą. Linksma, Ra 
tiek daug svečių atsilankė 
iš kitų miestų. Jiems buvo 
proga pamatyti kaip gražiai 
Montellieeiai veikia ir Įver
tina kad jiems buvo pada
ryti. . . Kas sakė, kad Mon
tellieeiai yra apsileidę ir ne
rangus. . Jie gali K A L - 
N U S nuversti.”

kauską 
Jo

Taigi, atvirai prisipaži
no, kad rugsėjo 27 d. ban
ketas jam buvo labai svar
bus. Nieko nuostabaus, 
kad jis buvo skelbiamas per 
pamaldas, vikarai prisispy
rę visiems bruko bilietus 
Čia buvo svarbu parodyti, 
kad klebonas gerbiamas. 
Nieko nereiškia, kad tai 
dirbtinė ir režisuota pagal-’ 
ba. Tegu tik kiti mato, 
kad “Montellieeiai . . . Įver
tina kad jiems buvo pada
ryti.” Iš banketo klebonas 
daro išvadą, kad “jie (mon- 
telliečiai) gali K A L - 
N U S ” nuversti. Aišku.

Lūkimas ir paklusnus vi 
karas kun. Saulėnas aiški
no tankete angliškai, kad 
lietuviai laiką kun. Stra- 

lietuvių išdaviku,
nuomone, tai netiesa. 

Bet tokio lietuvių galvoji
mo iškėlimas yra menka 
reklama kun. Strakauskui. 
Iki šiol apie ji žinojo tik 
lietuviai. Pagerbimo pro
ga išgirdo tai ir svetimi.* 
Ak,

PAN.MUNJOM KAIMELYJE TARIASI DIPLOMATAI

Pereitą savaitę pagarsėjusiame karo paliaubą karulyje Korėjoj susirinko diplomatai 
tartis apie Korėjos karo taikos konferenciją. Iš pat pradžios susitarimo kilo ginčai, 
ką kviesti į taikos konferenciją. Amerikos vyriausiai atstovas yra Arthur Dean. ant
ras iš dešinės.

Worce$terio Naujien s
Trigubas Sukaktuvininkas

Kastantas Šimkonis, se
nas \Vorcesterio gyvento 
jas, šiemet mini 
sukaktuves. Visų pirma sa
vo gimimo. Jis gimė Liš
kiavos valsčiuje, Seinų ap
skrity7 1878 metais spalio 
21 d. Taigi prieš dvi sa- 
.aiti Šimkoniui sukako 
metai amžiaus.

nimo palydove išaugino 3 
sūnūs ir vieną dukrą.

Aš linkiu sukaktuvinin
kui p. šimkoniui ilgiausių 

trigubas metu ir geros sveikatos.
—J. K. S.

-r.-, re• o

Savoj Pastogėj
Juozas Krasinskas Įsi ku
ša, oi pastogėj (85 Ward 

St.).1
I Išteka Naujosios Anglijo* 

Gražuolė.ai

kas

Antros jo
y m />. f •' ic a. y
riks.c

apleido
Am

sukaktuvės 
kai jis atvyko 
Sukaktuvinir.- Buvusi 1950 metų Naujo-

nandoah, 
teko

sas nepasiseks. Žmonės ne:bos apyskaita.Katalikas.

Kviečia Melstis
?»Iusų klebonas šaukia: 

“Melskimės už neprietelius 
kurie šmeižia Brocktono • 
koloniją visai Amerikai.
Išeitų, jog reikia melstis,

sėk-

tokie kvaili, kad tuo tikėtų. 
Jie patys laikraščius skaito 
ii- supranta, apie ką jie la

Vyt. Ramanauskas.

so. St.

MIAMI, FLA.

Banketas

savo tėvynę sios Anglijos lietuvių gra
fos 20 metų sulaukęs. Jisžuolė Julija Sinkevičiūtė is- 
nenerėjo carui tarnauti, ne-Įteka už Algirdo Krasinsko. 
norėjo eiti i caro kariuome- Sinkevičiūtė yra “drum 

corps” vedėja. Jungtuvės 
Įvyks kitų metų pavasari.

Kaimynas.

CHICAGO, ILL.

todėl 1898 metų pra- 
jis atsisveikino su 

ir draugais 
Į Ameriką. Pir- 
apsigyveno She-

p.ę,
ažioje 
savo 
ir išvyko 
miausia

namiškiais

Pa.
gyventi

Vėliau 
Įvairiose 

Lavvr

jam
vie-
nce

kad neprieteliai dar 
mingiau galėtų šmeižti. Gal 
kun .Strakauskas to ir nori, 
kas jĮ gali žinoti? O gal 
jis kviečia melstis, kad Die-

jei tokj kleboną pagerbė.!vas atleistų tiems nepriete- 
tai kalną nuversti—tik juo
kai.

Banketo pelnas nepa
skelbtas. Tikra, kad jis 
buvo didelis. Mažiausiai: 
keli tūkstančiai. Tas irgi 
pagarbą padidina. Vieną 
sekmadieni klebonas prasi
tarė, kad 20'< pelno eis 
bažnvčios reikalams. Ge-

kams už jų blogus darbus. 
Tas butų didelė naujiena, 
nes pirma kun. Strakauskas 
sakė, kad jis melsis, kad 
Dievas neatleistų jo neprie
teliams.

Bet žmonės nesupranta, 
apie kokius neprietelius
kun. Strakauskas kalba?
Neteko girdėti, kad kas

bet ido- nors visai Amerikai šmeiž-tie’rai. kad bent uck. 

mu, kur eis kiti SON? 
Bergždžias klausimas. Jo 
niekas neatsakys. Atsaky
mą pasiliks klebonas sau. 
Žmonėms užtenka, kad jie 
pinigus sudėjo ir atidavė 
klebonui. Jis jau žinos, kur 
ir kaip juos išleisti.

Išleistas banketo proga 
leidinys “Testimonial Ban

“Naujienų” Vakaras
Lapkričio S d., 4 vai., Šo

kėjų salėj Įvyks “Naujienų” 
rudeninis vakaras. Bus vai
dinama 4 veiksmų drama 
‘Aušros Sūnūs,” iš knygne
šiu gyvenimo. Režisuoja S. 
Pilka.

Mirė Prof. Zubku*
Spalio 26 d. mirė širdies 

trombozu prof. Juozas Zub- 
kus, 55 metų amžiaus. Iš 
tremties jis buvo atvykęs 
1948 metais. Kauno uni
versitete jis skaitė paskai
tas iš ausų, nosies ir gerk- 
• ės ligų srities. Tų ligų jis 
uvo vienas geriausių žino

vu.
Uikužlutė Floridoj

Žvrni visuomenės darbuo-

,“Keleivio” bendradarbis JJtose Bitlsgurghc,
Sonda, kuris pasakė kalbas;Bostone, Turners Falls, Ho- 

I Čiurlionytės-Jozak koply-Uyoke, ir vėl Worcestery.
” UninZcn t,^ rvo J \ Lur musų sukaktuvinin- 

dirba visuomenini dar
bą.

Vienur jis steigia draugi
jas, kitur vaikščioja iš bu
to Į butą ir platina knyga? 
ir laikraščius, trečiur jis 
rengia paskaitas, prakal
bas ir, jei nėra kam kalbė
ti, pats kalba. Jis aktin
gas SLA kuopų organizato 
liūs, jo suvažiavimų daly
vis. Jis ir šiandien aty- 
džiai seka musu visuome-

Jis pa
buvo ne

Mirė Juozapas Lukauskis įtik geras lietuvis, bet Įdo
mus žmogus, tyrios, poeti- 

Jis 
kuo

METHUEN, MASS. čioje ir kapinėse 
-------- įbrėžė, kad velioni

Spalio 26 d., pasirgęs dvi _ ...... , . . nes, neramios sielos,savaiti no sunkios operaci- ’ -■ ,
T t i iki amžiaus galo visaKlubo

Spalio 18 
liečiu Klube
iš kelionės po šiaurines val
stijas grižę klubo nariai 
Ratkai ir Naujokaičiai. , .
Banketas gerai pavyko. Bu- 1899 meta15’ Jau atata™? 
vo susirinkę apie 50 asme-j'^. raitehų
nų . šeimininkės, p. Ju!ės'įįulkef Gyveno Larnnce 
Styles vadovaujamos,

• • — t ▼ -i laUe tulv v Ica
d. Lietuvių Pi- V A’ ™lie ' U0ZaPa' U* ^4S" domėjosi, džiaugėsi kaip 
buvo pagerbti1..1S’. “ meLuamz.au?. e- jaunuojjs j,, peteliškė, ir 

. . lionis gimė 1871 metais J ,.. ,. . J ,a siaurines vai- n n paukšteliu ir žalia pievele.gruodžio 9 d. Gargždu pa- L ..... . f... . . -i ? i Jis vis ieškojo atsakymu ilapijoje; i Amerika atvyko , , - n • iv v r c - Lr\7 lononc l/lonci mus KIIVC^O-

ir jau per 30 
Methuen 161 Manle 
Ilgą laika dirbo Pa

cific Mill.

metu

kylančus klausimu 
se, laikraščiuose, labai mė
go eilėraščius, mėgino ir 
pats rašyti laikraščiams ir 
savo malonumui. Velionis'

ruošė gardžių valgių.
Po užkandžių klubo pir-J

mininkas A. Norris paskel-j Y-%'"T1“* ri,x‘i7V*1 dvdami palaidojo ji be bažhs «„ tv.t/i. „,,.de dzūkę Terese Marcmio- . J "p v.
nytę ir susilaukė gausios 8 »«a(,arė

velionis norėjo,

V‘ kjrv. 7 •
1904 metais ve-

tų Brocktono koloniją. Vi
suose laikraščiuose ši kolo 
nija minima labai gerai. Iš-! Auka 
keliami dideli jos darbai 
Lietuvos laisvinimo srityje, 
BALF’o naudai, pastangos 
sulaikyti nutautėjimą. Ne
daugelis kolonijų susilaukia 
tokių gražių atsiliepimų. Ir 
reikia pasakyti, vertų pagy- 

svarbus doku- rimų. Blogai atsiliepia tik * 
mentas. Iš jo matyti, ko- apie kun. Strakauską, kuris 
kios nuomonės yra kun. j prie tų darbų neprisideda 
Strakauskas apie save. Išiarba juos dargi trukdo. Ar- 
stiliaus ir klaidų aišku, kad!gi kun. Strakauskas laiko 
tas leidinys jo rašytas. Jis save Brocktono kolonija? 
išdalintas banketo daly- Klysta. Kun. Strakausko 
viams ir išsiųstas su klebo-1 nebuvo, o Brocktono kolo
no prierašu kai kuriem? to.nija buvo. Ateis laikas, 
leidinėlio rėmėjams. Jameįkad kun. Strakausko nebus, 
kun. Strakauskas prisistato,«o Brocktono lietuvių kolo- 
kaip “Dideliu Nuopelnųinija bus. Sunku tikėti, kad 
Kunigas ir Ištikimas Lietu-’jis to nesuprastų. Greičiau 
vių Kultūros Darbuotojas.” jis nori apdumti žmonėms

quet’ vra

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

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

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

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

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

VYTAUTAS SKRINSKA
Ideal Pharmacy vaistinės savininkas 

Green Trading Stamps given to Customers.

buvo laisvų pažiūrų, jo ar-
timieji velionies valią vy

mini gyvenimą ir jame,
dar gali, dalyvauja.

kiek

bė šio banketo tikslą ir pa 
kvietė kelis narius tarti žo
di.
gėsi n anų 
pastangomis dirbti 
naudai.

o nytimų gausios 8 - . .
v. . , ,1..............asmenų šeimos, iš kurių už- 7 ’Visi kalbėjusieji dziau- , kaip■ ■ augo 6: 4 dukterys (Aldo- , ? -susipratimu ■>jn,6Ri„ma„ Bi|J{ rhu]a. dažnai ,

klubo! , n . ■į,.,',. ‘ ™ vaip, žinodami, kad mirusis
ca. Regina Phillins ir Tere-
se), 2 sūnūs (Vytautas ir, ^e!i<s buvQ b

Dar ir trečias sukaktuves 
Pagarba šimkonis mini šiais metais.

taip,
nes

gyvieji padaro sa-

Tai 50 metų vedybinio gy-'.toja Euphrosina Mikužiutė 
venime. Jis su savo gyve-‘išvyko i Floridą pasilsėti.

APTARIA JAPONIJOS GINKLAVIMĄSI

Lietuvos Vadavimui
Spalio 12 d. klubo narių 

susirinkime nutarta paau
koti $10 Lietuvos vadavimo 
reikalam? ir pasveikinti 
lapkričio 27-28 d. č'hacago- 
je susirenkanti Visuotini 
Amerikos Lietuvių Kongre-

Be to tame susirinkime 
nutarta Įsigyti knygą ir i 
ją surašyti visus klubo na
rius, kad svečiai, atėję Į 
klubą, galėtų surasti jų no
rimo nario adresą.

Klubietis.

LOWELL, MASS.

Joseph).
Velionis T . . “Keleivio” skaitytojas, to-

rv w.U07d-??'Tir J-° dėl kalbėtojas io vardu na- žmona, likus, našle T««e,, gk
išaugino vaiku? lietuviškos , - • . - * - A -, ,, lei ir visai jos seimai,s kalba lie- J Kars-
dvasios, dukten? h«ii« ne- . įkando trėfžse 
tuviškai taip/lyg butų.
Lietuvoje gimusios. į______________

Velionis palaidotas sna-i 220 invalidų tremtyje 
no 30 d. Lawrer.ce o Belle-Į laukia tavo aukos. Ar jau
vue kapinėse, i laidotuves aukojai?

I

Klubo Atidarymas
D. L. K. Vytauto Klubo 

atidarymas (grand open- 
ing) Įvyks lapkričio 15 d., 
3 vai. po pietų. Erdviose 
klubo patalpose sutilps apie 
500 svečių. Meninei progra
mai atlikti pakviestas šv. 
Juozapo parapijos choras.

Klubo valdyba ir nariai 
kviečia apylinkės klubus ir 
organizacijas dalyvauti mu
sų klubo atidarymo iškilmė
se. Visos vietos rezervuo
tos. Lowellio lietuviai 
džiaugiasi tuo savo namu. 
pasidžiaukite su mumis ir 
kaimynai!
Klubo Metinis Susirinkimais

Šiue primenama visiems 
klubo nariams, kad klubo 
narių -metinis susirinkimas 
Įvyks lapkričio 8 d., 1 vai. 
po pietų. Visi nariai turi

AR ŽINOT-
Ką veikia LDD'.’ Kaip ji galvoja apie einamuo
sius, visiems rupimus klausimus?
Kuria kryptimi ėjo Amerikos ukio politika per 
paskutiniuosius 20 metų ir kur link einama da
bar?
Kaip Socialistų Internacionalas žiuri Į paverg
tųjų kraštų išlaisvinimo reikalą?
Kaip reikėtų atstatyti nuosavybės teises busi-

Japonijcs atstovai (iš kairės i dešinę) Kiichi Aichi ir Ha- 
yato ikeaa, Japonijos užsienių reikalų ministeris. tariasi 
Washingtone su valstybės sekretoriaus padėjėju Walter 
Roherison apie Japonijos apsiginklavimo fiaaasavimą. 
Amerika padės japonams apsiginkluoti.

moję laisvoje Lietuvoje?
pasauli?Kaip prof. Einstein’as Įsivaizduoja

Ką reiškia lik ką praėjusieji Vokietijos parlamen
to rinkimai?

Atsakymus rasite žurnale “Darbas,”
kurio trečiasis šių metų numeris tik ką išėjo iš 
spaudos, šiame numery yra Įdomus straipsniai 
Petro Gaižučio, V. Kimanto, V. Rovėjos, prof.
J. Kaminsko, inž. J. Vilčinsko, J. V. Stilsono 
i r eilės kitų rašytojų. “Darbo” kaina $1 me
tams, atskiro numerio—25c. Žurnalas didoko 
formato, 32 puslapių, Įrištas gražiuose virše
liuose. įleidžia Lietuvių Darbininkų Draugija. 
Pinigus prašome siųsti:

“Darbas,” 636 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

L EN G V A S RUDA S
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių. paukščių, žuvų, vazdžių. medži-i ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimui ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėja, pas kurpių, pas dak- 
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Farodyta 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, Mas*.

meLuamz.au
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Ar Lietuviai Turėjo 
Raštą Senovėje?

1947 metais lietuviai vi- ti įrodymų, kad lietuviai se- 
šame pasaulyje minėjo 400 novėje turėjo savo raštą, 
metų sukaktuves nuo pir-, 1800 metais Tadas čac- 
mos lietuviškos knygos pa- kis lenkų kalboje paskelbė 
sirodymo Mažojoj Lietuvoj, kai kuriuos įrodymus apie 
Pirmoji lietuviška knyga tokio senoviško lietuvių raš- 
buvo Mažvydo protestantis- to buvimą. Bet tų įrodymų 
kas katechizmas su giesmių jis patiekia mažai, tik du: 
priedu ir įdomiu įvadu, esą, lenkų istorikas ir vys- 
Bet ar Mažvydo katechiz- kūpąs Naruševičius jam ša
mas buvo tikrai pirmoji lie- kęs, kad prie Airiogalos bu 
tuviška knyga? j vęs atrastas akmuo su kaž-

Lietuviai jau prieš 700 kokiais jame iškaltais ženk- 
metų ou vO suaurę galindą'uis, o kunigaikštis Stanislo- 
savo valstybę, kuri tiesei uas Poniatovvskis jam pasa- 
nuo Baltijos juros ginai r kojęs, kad dar Augusto 
slavų žemes pietuose ir iy- Trečiojo laikais prie Šven
tuose. Per tris šimtus me-S tosios upės buvę atrasti trys 

i Lietuvos valstybė gyva-Į vamzdžiai su įvairiomis fi-

—Na, Maike, šiandien aš’ —Nu. sakyk, 
noriu, kad tu man davadly- liau.
vai išvirozytum, kas iš tik-* —Petrui labai patiko,
rujų atrado Ameriką: Ko- kad tokia garsi Vakarų Eu- Gilinau 
lumbas ar Beringas? Juk'ropos mokslų įstaiga siūlo

vo, bet apie lietuvišką raštą 
toje valstybėje nieko nėra 
žinoma. Argi valstybė ga
lėjo gyvuoti oe savojo ras
to, ypač kad visi kaimynai 
jau turėjo savo raštą? Dau
gelis lietuvių ir net svetim
taučių manė, kad senovės 
lietuviai turėjo turėti savo 
raštą, ir atsidėję ieškojo to
kio rašto pėcisaKų.

Pirmas apie senovės lie
tuvišką raštą kalbėjo kro
nikų rašytojas bimonas 

dar šešioliktame
amžiuje. Jis rėmėsi ta .a 
pagarsėjusiu padavimu. e>ą 
senieji prusai šeštame am
žiuje siuntę Teoaorikui di
džiajam, ostgotų karaliui, 
gintaro dovanų ir Teodon- 
xas atsiuntęs jiems padėkot 
laišką už tas dovanas. Teo- 
dorikas karaliavo nuo 475 
iki 526 metų Italijoj, kui 
jis įkūrė galingą ostgotų 
valstybę. Jis buvo paiai- 

Ygronos mie-

pereitą sykį pažadėjai.
—Taip, tėve, žadėjau ir

paaiškinsiu. Kaip sakiau, 
Beringas buvo danų tauty
bes žmogus, gabus jurinin
kas ir laivų statytojas. Bet 
Ameriką atrado ne jis, o 
Kolumbas. Beringas atplau
kė Amerikon beveik po 
pustrečio šimto metų, kai 
Kolumbas jau buvo ją atra
dęs.

—Tai ko jis čia plaukė, 
jeigu Amerika buvo jau at
rasta?

Tais laikais, tėve, Euro
pos gyventojams buvo žino
mas dar tik vienas Ameri
kos pakraštis, būtent, rytų 
pakraštis, kur dabar stovi 
Bostonas, Nevv Yorkas, Bal
timore ir tt. Bet kaip toli 
Amerika driekėsi Į vakarus, 
ir kaip ji tenai išrodė, dar 
niekas nežinojo. Neaišku 
buvo, ar Amerikos vakarų 
pakraštis susisiekia su Azi
ja, ar atskirtas juromis. 
Spėjimų ir pasakų buvo vi
sokių. Vieni manė, kad tarp 
Amerikos ir Azijos yra kaž
kokia Gamos žemė: kiti tei
gė, kad tenai randasi ka
žin kokia laimės sala, ir tt.

—Na, o kodėl gi niekas 
nepažiūrėjo į mokslo kny
gas? Juk knygose turėjo 
būt viskas surašyta

—Ne, tėve, tokių knygų 
dar nebuvo. Geografijos 
žemėlapiuose toj vietoj bu
vo tiktai tuštuma, nes ta sri
tis buvo dar neištirta.

—Tai tas Beringas turė
jo būt labai drąsus vyras, 
jeigu nebijojo i tokią vietą 
plaukti.

—Taip, tėve, jis buvo 
gabus ir drąsus jurininkas 
Bet ne jis tą žygį sumanė.

—O kas?
—Tą sumanė Prancūzų 

Mokslo Akademija. Tais 
laikais rusai buvo jau už
kariavę Sibiro mongolus ir 
pasiekę Pacifiko pakraščio. 
Taigi prancūzai kreipėsi 
Rusijos valdžią ir pasiūlė 
iai tuos nežinomus plotus 
ištirti, nes tai buvo paran
kiausia. Rusijoj tada vieš
patavo caras Petras.

—Ar tai tas pats Petras, 
k a buvo paviliojęs musų 
Kotryną?

—Tas pats, tėve.

jam tokią garbingą misiją. 
Bet jis nežinojo, iš katro 
galo toki darbą pradėti, juo 
labiau, kad Rusija neturė
jo dar nei laivų, nei jurinin
kų. Todėl jis pasikvietė tą 
danų tautybės jurininką, 
Vitą Beringą, ir pavedė 
jam organizuoti ekspediciją 
nežinomai šiaurei tirti. Sa
ko, pasistatyk du laivu ir 
plauk į šiaurę. Tenai tur- 
out atrasi Ameriką. O kai 
atrasi, tai išlipk į krantą ir 
paklausk tenai žmonių, 
kaip tas kraštas vadinasi. 
Viską užrašyk ir parvežk 
man raportą.

tas caras 
Maike.

guromis ir ženklais. Apie 
iškaltus akmenis yra ir dau
giau liudijimų, bet visi jie 
yra iš antrų ar trečių rankų, 
ir niekas nepaduoda tų iš
kaltųjų ženklų.

Profesorius V. Biržiška 
savo knygoj “Senųjų Lietu
viškų Knygų Istorija” (iš
leista Chicagoje Lietuvių 
Literatūros Draugijos 1953 
metais, pirmoji dalis, kaina 
$2. gaunama 1739 So. Hal
sted St., Chieago 8. III.) 
mano, kad iškaltų akmenų 
Lietuvoje gal ir buvo užtik- 
ta. bet greičiausiai tokii',J

kybos santykių ir su ara-J 
bais, o todėl ir arabų iškal
tų akmenų Lietuvoje gal 
galima užtikti, bet jokie 
akmenys, kol kas bent, ne
įrodė, kad senovės lietuviai 
turėjo kokį nors savo raštą.

Lietuviško rašto buvimą 
senovėj įrodinėjo ir Lietu
vos istorikas Narbutas (gy
veno 1784-1864 metais). T. 
Narbutas rašė lenkų kalba. 
Jis surankiojo daug visokių 
tariamų įrodymų, prisiminė 
S. Grunau kroniką, minėjo 
užrašus senovės laikų mo
netose, pasakojo apie tei
sėjo Igno Volskio laišką A. 
čartoriskiui, kur šis sakė, 
kad tūlas Novakovskis 1787 
metais Lydoje radęs seno
vės lietuvių rašto pavyz
džių. Tas pats istorikas 
kalba ir apie vieno kryžuo- 
čių pasiuntinio, grafo Ky
burgo, kelionę į Lietuvą 
1397 metais ir esą tas pa
siuntinys matęs lietuvišką 
raštą. T. Narbutas patie- 
xia ir daugiau visokių įro
dymų, bet V. Biržiška sako, 
kad nė vienas jo įrodymų 
neišlaiko kritikos.

Apie senovės lietuvių raš-

kos knygą, kurioje jis 
eina išvados, kad:

pn-

“ligi šiol nesurasta nei vieno 
pat bumo įrodymo, kad seno
vės lietuviai turėjo savo raš
tą, ir šiuo liiiku, kada dar 
nauju faktų nesurasta, gali
ma priešingai tvirtinti, kad 
jie tokio rašto visai neturė
jo.” (Puslapis 49.)

Tokia išvada kai kam ga
li atrodyti perskubi, nes jei
gu butų surasta “naujų fak 
tų,” tai nuo tos nuomonės 
'tektų juk atsisakyti. Pasi 
skaičius profesoriaus Bir
žiškos knygos tenka betgi 
sutikti, kad iki šiolei pa
tiektieji įrodymai yra gana 
abejotinos vertės ir gal tik
rai nieko neįrodo.

Kalbant apie senovės lie
tuvių raštą reikėtų išsiaiš
kinti, kas yra raštas? A: 
kartą gyvenau pas vieną ūki 
ninką, kuris turėjo nemažą 
ūkį ir sumaniai jį vedė. Jis 
nei rašyti nei skaityti ne
mokėjo, bet jis vesdavo 
savo ūkiškus užrašus, ir 
karvių tvarte jis turėjo visą 
keistoką buhalteriją, “sura
šytą” keliose siaurose lente
lėse. Jis įsipiaudavo į tas

tą plačiai yra rašęs Dr. J.(lenteles visas jam reikalin- 
Basanavičius ir kiti Lietu- gas žinias apie Šėmę, Žal- 
vos praeities tyrinėtojai,'margę ir kitas karves ir ži
bėt nė vienas jų, pagal pro- nodavo, kada jos apsiver- 
fesorių V. Biržišką, nepa- šiuos. Klėtyje jis irgi ves- 
tiekia neabejotinų įrodymų,'davo ipiautinius užrašus 
kad lietuviai senovėje ture- apie linų ir javų ūki. Tų 

avo raštą. (užrašų jam užtekdavo at-
i akmenys buvo iškalti 
dinarų, kurie senojoj 
tuvoi ne kartą lankėsi, o to-'mo 
dėl galėjo

Iskan- Ginčai dėl senovės lietu- 
Lie-’vių rašto buvimo ar nebuvi-

yra labai įdomus, 
klausimu domisi.

Kas

minčiai pastiprinti, o todėl 
tokio žmogaus beraščiu gal 
negalėtume vadinti. Gal 
kokį nors panašų “raštą’

palikti ten ir sa-,tuo klausimu domisi, tas lulėjo senieJi ljctuviai. 
. o buvimo paminklų. Se- būtina, turėtų paskaityti kurfe turžjo juk ukižk san. 
noves Lietuva turėjo pre- jau minėtą prof. V. Birzir

visgi

Ninengeris padarė išva
dą, kad tokią mėnulio pa
virš^' skylę, panašią į tune
lį, galėjo pramušti nukritęs 

mėnulio paviršį didelio
masto meteoritas.

Meteoritai tai krintantie
ji ant žemės akmenys, ku
rie vakarais arba naktimis 
matomi, kaip “krintančios 
žvaigždės.”

Apskaičiuojama, kad per 
100 milionų metų ant mu
sų žemės nukrinta ant kiek
vienos ketvirtainės mylios 
apie 3,000 tokių meteoritų. 
Pasitaiko tokių iš erdvės 
nukrintančių akmenų-mete- 
oritų iki 220 tonų. Buvo 
vienas net 50,000 tonų svo
rio.

Ant mėnulio jų nukrinta - 
dar daugiau negu ant že
mės. Ir jie ten padaro žy
miai didesnį veikimą Į mė
nulio paviršį. Mėnulis, mat, 
nėra oro apgaubtas ir jie 
tenai nesudega, bet krinta 
tiesiai j jo paviršį. Tokių 
meteoritų kritimas į mėnulį 
atrodo, kaip tikras bombar
davimas. Mėnulio kietos 
paviršiaus masės nuo tokių 
bombardavimų sutrupa ir 
per milionus metų galėjo 
ju susidaryti storas sluogs- 
nis.

.Jei toksai meteoritas yra 
labai didelis ir krinta apie 
30-50 kilometrų per sekun
dę, jis išvysto didelį karšti. 
Jis staiga atsimušęs i mė
nulio viršutini sluogsni ir 
dulkes paverčia i garą. 
Dėl nepaprastos žemės 
temperatūros įvyksta grei
tas atšalimas ir susidaro 
stiklo pavidalo tuštuma. 
Taip nuo didelio meteorito 
susidaro gili duobė. Nau
jai krintantieji meteoritai 
varė darbą toliau, iki ne
pramušė mėnulio kalnuose 
skylę, panašią Į tunelį.

Spaudoje labai dažnai 
rašoma apie projektuoja
mus skridimus į mėnulį, o 
taip pat ir i Maišą, arti
miausią nuo žemės planetą. 
Minimas mėnulio tunelis 
salėtų buti vieta, kur pir
mieji keliautojai rastų pir-

tykių su savo kaimynais lie
tuviais ir net kitataučiais; 
jie turėjo juk savo vyresny
bei kokias tai duokles mo
kėti, turėjo maitinti ir savo 
kunigus, o todėl kas nors 
turėjo ir kokią tai atskaito
mybę vesti.

Prof. V. Biržiškos knygo 
ie senovės lietuvių rašto 
klausimas užima tik mažą 
knygos dalį. Joje plačiai 
kalbama apie pirmąsias ži
nomas lietuviškas knygas: 
Katechizmus, giesmių kny
gas, biblijos vertimus ir 
pan. Visi, kam tik rupi 
musų kultūrinė praeitis, tu
rėtų su prof. V. Biržiškos 
knyga susipažinti. Iš jos 
galima daug ko pasimoky
ti ir musų tautos praeiti ge
riau pažinti.

J. Strp.

Menulio Tunelis

SUSlDRAUGAUKiT SU

Kuppiner
DARK BEER

dnfų;
ste.

S. Gilinau samprotavo 

taip: jei buvo susirašinėji
mas, tai turėjo buti ir koK> 
nors prūsų raštas. Jis greit 
ir pasiskelbė tokio rašto pa- 

bu- vyzdį suradęs. Tai buvo 
prūsų kunigaikščio Vaide- 
vuto laikų vėliava iš šešto 
amžiaus su kažkokiu keistu 
užrašu. S. Gilinau paskel
bė toje vėliavoje užtiktą už
rašą ir sakė, kad tai yra se
nųjų prūsų rašto pavyzdys.

Bet S. Gilinau nepaaiški
no, kaip tokia Vaidevuto 
vėliava galėjo išsilaikyti 
per visą tūkstantį metų ne. 
žiurkių, nei kandžių, nei; 
ugnies, nei kitokių priety-į 
kių nepaliesta, kas ją išsau i 
gojo ir kur jis ją užtiko! i

S. Grunau paskelbtas raš
to pavyzdys ilgą laiką kvar
šino mokslininkams galvas. 
Jo rašto pavyzdi bandė iš
šifruoti visa eilė vokiečių, 
lenkų ir lietuvių mokslinin
kų. Iš lietuvių žymėtinas 
Kazys Būga, kuris i904i 
metais bandė tą raštą per-j 
skaityti, bet vėliau K. Būga į 
pats prie to savo darbo ne-1 
norėjęs prisipažinti.

Lietuviškojo rašto klaus’-;

I tai i ini----V»VW»v .a. a * r v

—Tai
vo ne žioplas

—Priešingai, tėve: jis 
buvo labai žioplas! Girdi, 
kai atrasi Ameriką, tai su
žinok, kaip ji vadinasi. Jei
gu jis žinojo, kad tai bus 
Amerika, tai kam dar klau
sinėti, kaip ji vadinasi?

—O kaip buvo toliau?
—Toliau, tėve, Beringas 

pradėjo organizuoti viso
kius amatininkus. Kelionę 
pradėjo žiemos laiku, kuo
met užšalusios upės ir ba
los, kad butų galima keliau- 
i rogėmis į šiaurės rytus. 

Ekspedicijai Beringas pa
reikalavo 200 arklių, nes 
reikėjo pasiimti daug žmo
nių. maisto, visokių įrankių, 
medžiagos laivams ir gink
lų.

—O šnapso nepasiėmė?
—To nežinau, tėve. Ži

noma tik tiek, kad ekspedi
cijai pasiekus Tobolsko 
miestą Sibire, sniegas jau 
pradėjo tirpti. Rogėm to
liau važiuoti nebuvo gali
ma. Teko statyti laivus ir 
niaukti Tobolio upe. Į lai
vus buvo perkrauta ne tik
tai visa medžiaga, bet ir 
arkliai. Toliau teko plauk
ti kita upe. Rudeniop ji 
nuseko ir iškilo akmenys. 
Laivai prakiuro ir teko juos 
lopyt. Tokia kelionė tesėsi 
dvi žiemas ir dvi vasaras. 
Pagaliau išėjo treti ir ket 
virti metai, bet Amerikos 
dar nesimatė. Beringas ta
da paliko darbininkus 
Ochotske, o pats grįžo Pe 
terburgan.

—Petaburke ir aš, Mai 
,ke, buvau, kai vaiske

mas po šešioliktojo amžiaus 
gana ilgą laiką buvo užmir- 

prisimintasštas. Jis buvo
tada, kai Lietuva pateko i.'i
rusų vergiją po Lietuvos ir 
Lenkijos padalinimo. Ta
da lietuviai patvs pradėjo 
apie savo praeitį daugiau 
galvoti ir vėl pradėjo ieško

jau. Bet sakyk, kaip buvo 
toliau. Ar tai Beringas 
daugiau nevažiavo Ameri
kos ieškot?

—Važiavo, tėve. Bet apie 
antrą jo kelionę aš papasa- 

j kosiu tėvui kitą sykį.
—Man bus ilgu tavęs

šiuži- laukti. <

(TAMSIU ALUM)

Gero skonio— 

ilgų tradicijų— 

puikiausias tamsus alus 

koks yra kada buvęs! 

Dabar gaunamas visur.

Garsaus Jacob Ruppert Bravoro Produktas 

C »w wmt «i. nmn. irt

Astronomas Ninengeris, 
'ilgai tyrinėdamas per žiuro- 
Inus mėnulio paviršį, surado 
tenai tunelį. Tai mėnulio 
skylė, kuri perskrodžia jį 
perdėm.

Iš astronomijos žinoma, 
kad mėnulis buvo savo lai
ku ugninis kamuolys. Jam 
gęstant, veikė iš jo vidaus 
daug ugningų išsiveržimų, 
panašių i žemėje veikian
čius vulkanus. Galop mė
nulis visai atšalo ir liko tik 
tų vulkanų žiotys, krateriai.

Mėnulio fotografijos, pa
darytos per žiūronus, paro
do, kad tam tikrose vietose, 
vadinamoj “Derliaus juroj,” 
yra dvi vietos astronomų 
pažymėtos vardais “Mes- 
sir” ir “Pinkering.” Šių 
viršukalnių žiotys yra visai 
iš priešingų pusių. Jų dy
dis yra apie 25-32 kilomet
rų. Astronomas Ninengeris 
padarė išvadą, kad čia turi
ma reikalo su tuneliu, kuris 
atsirado mėnulio paviršy. 
Astronomai žino, kad ant 
mėnulio nėra gyvų sutvėri
mų, kurie galėtų šį tunelį 
iškasti.

mą slėptuvę apsisaugoti 
nuo krintančiųjų iš viršaus 
meteoritų.

Gyvybės, kokia yra musų 
žemės paviršy, ant mėnulio 
nėra ir negali buti, nes ten 
nėra oro ir nėra vandens; 
be to, saulei šviečiant, gy
vas sutvėrimas turėtų su
tirpti, o nakties metu sušal
ti.

Jei pirmieji i mėnulį ke
liauninkai ir nusileistų į jo 
paviršį, tai jie turėtų turėti 
didelę atsargą oro ir mais
to. O kaip apsisaugoti nuo 
dienos karščių pereinant i 
nakties šalti? Jei ir pasi
sektų kam pasiekti mėnulį, 
tai butų sunku gyvam išsi
laikyti.

Tai yra tik utopija, ne
įgyvendinamas dalykas.

A. Dargis.

HARTFORD, CONN.

Svarbi Paskaita

Lapkričio 8 d., 3 vai. Lie
tuvių Klube bus laikoma 
svarbi paskaita. Kalbės Lic- 
uvos Laisvės Komiteto na
rys Dr. B. Namickas apie 
visos Europos tautų opius 
oolitinius reikalus. Mokė
ti nereikės. Visi kviečiami.

Klubictis.

Jei myli tėvynę Lietuvą 
—padėk tremtyje vargstan
tiems jos vaikams.

Skaudu motinai, kai kū

dikis prašo duonos, kurios 

ji neturi. Padėk jau
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Badauja ir Dreba
E Rytprūsių kilusi vokie

tė 1947 metais nuvyko Lie
tuvon ir gyveno kol ją grą
žino Vokietijon. Ji pasa
kojo:

Mano apkeliautos vieto
vės: Kaunas, Mauručiai, Ši
lavotas, Butrimonys, Aly
tus, Merkinė, Varėna, Per
loja, Gudakiemis, Pilvin
giai, Vilkininkai, Melupis, 
Šepedoris, Miroslavas, Be- 
nekiemis, Rodunė, Lyda, 
Gardinas ir Eišiškės.

kaip Perlojoje prie kelio 
buvo paguldytas nušautas 
partizanas, žmonių įbaugi- 
nimui.

Prie Eišiškės daugumas 
gyventojų lietuviai, bet yra 
nemažai ir lenkų su toto
riais. Lietuviai ir totoriai 
su lenkais nesugyvena. To
toriai pasakodavo, kad 
jie prieš 500 metų buvo at
vežti Lietuvon ir gana ge
rai Įsikūrė. Dar ir dabar 
jie laikosi savų papročių: 
savaip išpuošti kambariai 
ir savaip gaminami valgiai. 
Jie buvo tiek pat malonus 
vokiečių pabėgėliams, kieK 
ir lietuviai.

Apie Eišiškes kolchozai 
buvo pradėti steigti tik 
1951 metais, nes čia ūki
ninkai buvo labai smulkus 
ir neturtingi. Kolchozus 
įsteigus žmonės pradėjo ba
dauti.

Eišiškėse yra daug mili
cijos ir stribų—visi dau
giausia įusai. Gana ilgą 
laiką milicijos viršininku 
ouvo lietuvis, kuri žmonės 
gana vertino. Tai nepati
ko bolševikams ir jo vieton 
apo atsiųstas mongolas. 
Bendrai, milicija ir stribai 
buvę ir anksčiau akiplėšiš
ki, o atvykus mongolui vir
šininkui dar labiau suakty
vino savo veiklą. Buvo da- 
omos kratos dieną ir naktį, 

buvo klausiama vis tas pats 
ir ieškoma priekabių, ir 
progos ką nors pavogti.

Iš visų mano apkeliautų 
vietovių labai daug žmonių 
buvo ištremta Sibiran ir 
daugumoje jų sodybos bu
vo tuščios, apleistos ir griu
vo. Kai kur kaimuose, 
ypač Vilniaus krašte, tokio 
se sodybose buvo apgyven
dinti rusų kolonistai, bet 
jie, nuolatos persekiojami 
partizanų, bėgdavo į mies
tus. Apie 1951 metų ba
landžio mėnesi pati mačiau 
Eišiškės turgavietėje suvež
tų trėmimui labai daug mo
terų, vaikų ir vyrų. Jie vi
si dejavo ir verkė. Juos 
saugojo NKVD dalinys ir 
nieko artyn prieiti nepriiei 
do. Buvo kalbama, kad šie 
žmonės buvo iš Varėnos ii 
Eišiškės kaimų, kur norima 
statyti aerodromus.

V eikiančios bažnyčios:
Alovės, Merkinės, Valki
ninkų,Eišiškės , Butrimonių 
ir Varėnos. 1949 metais iš
tremtas Nedzingės klebo
nas, o 1950 metais ir Butri
monių. Eišiškės 84 metų 
amžiaus senukas kleboną 
ir trys kunigai iš klebonijos 
buvo Išvaryti ir apsigyveno 
pas žmones. Klebonijon įsi
kraustė rusai, pasiimdami 
ir visą bažnyčiai plikiau 
santį turtą, kaip kad ir vi 
sur kitur jau senai buvo pa
daryta.

Vilniaus krašte buvo 
daug partizanų—visi lietu
viai. Kartą, po didelių kau 
tynių su rusais, partizanai 
atvyko belaisvių stovyklon, 
nuginklavo rusų sargybą 
ir išsivežė vokietį gydytoją.
1949 metais prie Perlojos, 
po vienos sodybos tvartais, 
buvo rastas partizanų bun
keris. Kalbama, jog parti
zanus išdavusi tos sodybos 
šeimininkė. Vieną ankstų 
rytą atvyko daug rusų ka
riuomenės automašinomis 
ir sodybą apsupo. Visas 
kautynes mačiau pati—tuo
met daug partizanų žuvo, o 
du buvo paimti gyvi nelais
vėn. žuvusius ir gyvuosius 
rusai išsivežė. Partizanai 
buvo labai drąsus ir jodinė
davo po kaimus arkliais.
1949 metais pati mačiau, juos, pamatai paprastą,

JIE JAU SUTINKA GRįžTI PAS BOLŠEVIKUS

i

laveiksie matosi penki karo belaisviai, kurie seniau nenorėjo grįžti pas bolševiki*, o 
dabar pakeitė nuomonę ir nutarė grįžti. Tokiu grįžtančių belaisviu bolševikų eilėse 
atsiranda apie 2' < .

'Keleivio’ Knygos
I KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?

kasdieninį komunistų mui- gali stengiasi iš kolūkio pa-J Be prezidento adv. K. J. 
kinimą. įbėgti. Bet patikėkime, kad Kalinausko, reikalų vedėjo

Imkime vidutinę 4 asme- tikrai tiek uždirbama. Ta- Dr. M. J. Viniko, šiame po
nų šeimą. Ji per metus sa- čiau kas iš to? Ką gali kol-‘kalbyje dalyvavo Dr. S 
vo reikalams suvartos ma- ukietis tais pinigais nusi^Biežis, adv. K. Gugis (ilga- 
žiausia 1 toną (2,000 sva-1 pirkti, jei jam reik mokėti mėtis iždininkas), J. Macei 
rų). Vadinasi, liks dar už pusbačius 600 rublių, už na, P. Dargis ir teisių pa 
1 tona ir 800 kilogramų.'moteriškus batelius 400,tarėjas adv. J. Virbalis. 
Tegu tas likutis bus par-!rublių, vilnonės medžiagos
duotas juodoj rinkoj po meterį 300 rublių, už vy- 
250 rublių centneriui. Vi-J rišką apsiaustą 1,500 rub- 
so labo bus gauta 4,500 lių, moterišką apsiaustą 1,- 
rublių, o pridėjus pinigais 200 rublių ir tt. Tik paskai-

A. Kaušakys.

Žmonėmis Dirvų Arė
gautus 3,100 rublių, turėsi- čiuokite, pamatysite, kad
me 7,600 rublių. Tiek, va 
dinąsi, kiekviena “Šešupės” 
kolūkio šeima uždirba per 
metus.

jis negali nei apsivilkti nei 
apsiauti už tą išgalvotą me
tinį uždarbį. O jis uždirba 
daug mažiau, tai kokia jo

jie galėtų suvilioti ne vieną 
ir kolūkiai neatsigintų dar
bininkų. Iš tikrųjų taip 

Sunku žodžiais nusakyti, I nėra, tiek neuždirba, ir kas 
kaip dabar Lietuvoje gyve-J
narna. Ne tik badaujama,' 
bet ir drebama dėl savo ry
tojaus. Žmonės laukia iš
laisvinimo.

Čia atvykusi kiekvienam 
sakau, kas vyksta už geleži
nės uždangos, bet daug kas 
manim netiki. Taip jau yra 
su bolševizmu—jį tik tuo
met pažįsti, kai jis tave jau 
yra prarijęs. Tą kartoju 
kiekvienam.

Tai tikrai dideli pinigai, padėtis yra, spręskite pa-
tys. O komunijai tai va
dina laimingu gyvenimu. 
Kuris Amerikos ūkininkas 
norėtų tokios laimės?

SLA Didieji Rūpesčiai

Nemanykite, kad taip 
buvo kada nors žiloj seno
vėj, dar vergijos ar bau
džiavos laikais. Taip darė 
ir pulkininkų valdomoj 
prieš karą Lenkijoj. Apie 
tai mums gražiai papasako
ja nesenai išleistoj Įdomioj 
knygoj “Vilnius Tarp Aud
rų” Vilniuje visą laiką gy
venęs ir veikęs J. Cicėnas. 
(Knygą išleido TERROS 
leidykla; knygos kaina $5.)

Pulkininkų Lenkijos val
džia turėjo savo politiniam*

Labai įdomus senovės filosofų da 
leidimai apie žemės išvaizdą. Paga. 
daugelį autorių parašė Iksas. Antra 
knygutės dalis yra: "Išvirkščias Ma
kalas. arba Kaip Atsirado kalbos.' 
Parašė Z. Aleksa. Kaina ........... lOr

SOCIALDEMOKRATU A IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomb 
žiniomis tuo klausimu papildyta
knygutė. Kaina..............................SOr

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika 

las perstato nužudymą caro Alek 
sandro II. Labai puikus ir nesun 
kiai scenoj perstatomas veikalas. I: 
viso reikalaujamos 28 ypatos. 26>

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Kny g* 
irąsiai kritikuoja Romos Kataliku 
oažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie- 
cininkas. 224 pusi. Kaina .... >1.21

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS
GARBINO SENOVĖJE?

Visokiuose kraštuose žmonės gar 
Dino įvairias dievus. Dievą garbini 
mas keitėsi. Kodėl? Kokius dievu 
garbino musų bočiai? Kokias žiay 
čias jie buvo įsteigę? Kodėl žmonė 
priėjo krikščionybės gadynę? Visu 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa 
skaitęs šią knygų. Tai didelio for 
mato, 271 puslapio knyga. .. >1.0*

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kac 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus 
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be vai 
»io žmogus silpsta? Ir deiko viena.* 
naistas duoda daugiau spėkų, kita: 
nažiau? Deiko žmogui reikia cuk 
raus. druskos ir kitų panašių daly 
kų? Kodėl iam reikia riebalų? Ai 
tuos klausimus suprasi tiktai iš šio? 
Knygutės. Parašė Dr. G-mus. Jo: 
Kaina tik lfiv

ji

Pasibaigus Vykdomosios tas ypatingas priešams
Tarybos sesijai, SLA prezi-apdraudos reikalų specia-'jusią Bereza koncentracijos 
dentas adv. K. J. Kalinaus- listas, kurs patobulins nau- stovyklą. Apie ją Cicėnas 
kas priėmė spaudos atsto- jų narių prirašymo reikalą.1 rag0.
vus ir painformavo juos Adv. K. J. Kalinauskas
apie organizacijos veiklą ir dar nurodė, jog SLA pasi- Bereza Kartuska kone. 
apie jos vadovybės svarbes-'genda savo eilėse jaunimo, 
nius sumanymus, pabrėžėte-’Todėl reikia eiti į jaunimą

įsteigusi pagarse-

kad Susivienijimas ir aiškinti jam lietuviškų

; KURGI VISA TAI NYKSTA?
j Kur nyksta visi tie lobiai, karione 
'žmonės kuria per amžius? 4} intri

guojant} politiskai-ekonomišką klau
sima aiškina garsusis Vokietijos soma ______ _
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
sky. Kaina .................................... 10e

KODEL Ad NETIKIU 
Į DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jin 
negali tikėti. Pilna argumentą, ku- 

1 rią nesumuš joks jėzuitas........... tOe
LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams 
Daug kas iš lietuviško jaunimo non 
tinkamai išmokti savo tėvą kalbą
o senimas irgi dažnai nori pagilint 
•avo raštišką lietuvių kalbos žinoji
mą. Aitą gramatika yra tinkama vi
ešėms, kas nori gerai lietuvių kal
bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi. 
Kaina tik ....................................

Kaip Jie Mulkina

Komunistai vis tebekalba 
apie laimingą kolūkių gy
venimą Lietuvoje. Štai “Vil
nis” dar spalio 16 d. rašo 
apie “Šešupės” kolūkį prie 
Mariampolės, kuriame kiek
viena kolūkiečio šeima ga
vusi vidutiniškai po 2 to
nas ir 800 kilogramų grudų 
ir 3,100 rublių pinigais. Tai 
rašoma su pasididžiavimu, 
suprask, kad nevisur tiek 
uždirbama.

Kol į tuos skaičius nesi
gilini, gali atrodyti, kad 
tikrai jie yra ko verti, gal 
tikrai kolūkiuose rojaus gy

ni as, 
nori
gyvenimo reikalavimams, į darbą, žinoma, sėkmingiau- 
todėl keičia ir tobulina šiai galėtų atlikti patys čia 
draudimo programą. Nori- gimę jaunuoliai. Jie ge
ma ją taip praplėsti, kad ji riausia vienas kitą galės su- 
butų tokia pat, kaip visų prasti.
šiame krašte veikiančių: Nedaug Susivienijime tė 
draudimo bendrovių. *:ra jį naujųjų ateivių. Aiš

Jkinamos to neigiamo reiški
nio priežastvs. Gal būt

stovykloje, be kitų lietuvių, 
savo metu buvo poetas Juo
zas Kėkštas ir paskutinėmis

Belaisviai yra aiškiai ap
sisprendę negrįžti, bet ko
munistai reikalauja prie
varta varyti juos klausytis 
komunistinių įtikinėjimų. 
Belaisviams visa tas jau 
yra įkirėję iki gyvo kaulo, 
jie nebenori nei girdėti nei 
matyti tų komunistų* atsto
vų.

Mes, kurie buvome priver
sti apleisti savo tėvynę ir gy
venome po karo amerikiečių 
valdomoj Vokietijos daly, 
gerai suprantame tų belais
viu dvasines kančias, nes ir 
mes panašiai buvome kan
kinami.

TAVO KELIAS I
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
kus socializmo aiškinimas. .... 28c. 
SOCIALIZMAS IR RELIGUA

Labai įdomi knygutė šituo svarbią 
klausimu. Ją turėtų perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- 
nas. Kaina .................................... lue

DEMOKRATINIO 
SOCIALIZMO PRADAI

Labai populiari ir naudinga šių 
dienų klausimams suprasti knygute. 
Kaina ...............................................

DĖL LAISVOS LIETUVOS
LSDP Užsienių Organizacijos rai

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .26c 
ŽEMAITĖS RASTAI

Ar žinote, kad Žemaitė buvo vie
na žymiausių lietuvių rašytojų? Ar 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, 
gyveno ūkyje ir augino vaikus, kaip 
tūkstančiai ir milionai kitų moterų. 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti, 
los apysakos yra tikras gyvenimas, 
<urį tūkstančiai žmonių gyvena, bet 
žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai juos 
aprašė. Žemaitė yra daug raštų pa
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo- 
:e raštuose ji gražiai aprašo, gra
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės ksrtu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka
ro. Tai didelė knyga. 128 puslapių, 
su garsiais raštais ir retais paveika- 
i_— ........ .. 60e

prisitaikyti naujiems organizacijų svarbą. Ši dienomis energingas peda- 
' gogas Petkelis. Petkehs, 

vos grįžęs iš mokytojų se
minarijos ekskursijos į N. 
Lietuvą, čia pat Vilniaus 
stotyje buvo suimtas ir iš
vežtas. Grįžo rtigsėjo pa-

Vėliau spaudos atstovai 
patiekė Vykdomosios Tary
bos nariams, kurie šiame 
pasikalbėjime dalyvavo, vi
są eilę klausimų. Be paties 
nrezirlento adv. K. -T. Ka
linausko, atsakinėjo ir sek
retorius Dr. M. Vinikas. Jis 
plačiau išdėstydamas an- 
draudos programos punk-

„ . - Itus, nurodė, kad ligoie pa-venimas. Bet panagnnejusi. . , . . . . J ‘. & šalpa busianti tiek praplės-

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SI*AUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
<► SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PI A KATU

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

“KELEIVIS"
636 East B road wa v, South Boston 27, Mass.

Ir mus stovyklose pagal 
susitarimą lankė politiškai 
ir ragino grįžti. Amerikos 
kariai juos lydėdavo į sto
vyklas ir saugojo juos kal
bas sakant. Bet musų nie
kas nevertė eiti jų klausy
tis, mes, jei ėjome, tai ėjo
me ne klausyti, bet trukdyti

baigoje visas baltas kaip ribėti, iš jų pasijuokti.
drobė, ištinęs, su dusuliu ir 
atkrėstais inkstais. Kon- 

SLA nepakankamai daug centvacijos stovykloj kali- 
dėmesio kreipė i naujuosius'"!31 "5*° '/landomis. Per 
ateivius ir nerado tinkamu) P1™1^13? 4 dlena? n/3U.' 
priemonių juos sudominti da™ ,"«! «el tl ne!. v3 ^j1; 
organizacijos veikla. O iš Stovykloj buvo art. 10,000 
antros pusės neabejotina įį“*.,
kaltė ir pačių ateivių, kurie 
nieko geresnio negaudami, 
o dažnai tik apsukrių agen

tą. kad norintieji galės ap
sidrausti stambesnėms su
moms, net lig $200 mėne
siui. Labai svarbu apsi- 
Irausti senatvės pensijai. 
Apsidraudęs galės 65 metų 
-ulaukęs arba gauti kas mė
nuo tam tikrą pensija, arba 
-utartą sumą vieną kartą.

Taip pat stengiamasi pa
tobulinti ir fraternalę na
riams parama. Be jau sėk
mingai veikiančiu poilsio 
namu Atlantic City, Dr. S. 
Biežio sumanvmu steigiami 
poilsio namai ir Chicagoje 

Iš tolimesniu pasikalbė
jimu išryškėjo ir kitos SLA 
problemos. Čia buvo pat
virtinta iau spaudoje minė
ta žinia, kad SLA savo vei
kimo teritorija padalina i 
tris sritis. Kiekvienos sri
ties priešakyje bus pastaty-

cementinių grindų, kurias 
policija stropiai prieš gu
lant vandeniu pašvirkšda- 

tu įkalbami, apsidraudžia ?°' Stovykla/^įėjo 6 k\.
privačiose draudimo bend- kl"' <3Ple . b’'*” akI«- 
-ovėse ir tuo budu šalinasi ?ed> zem,cs .Vls«
nuo čia seniau gyvenančiu zem« ,?u3lda.v0,su?ked?’ 
lietuviu darbuotoju, kurie™ polKijn? i plugus ir ake- 
tiek daug triūso idėjo i sa- clas sukjnkyt. kalimai. Pats
vo organizaciją ir pasiekė, 1>,etkclis * die"3S arė ‘f 3 
gražių rezultatų. akel°- StOTvk,al vande"'

Iš pasisakymų šiame su
sirinkime aiškėja, kad pa
tys naujųjų ateivių atstovai 
tuo turi susirūpinti ir savo 
likimo draugus paskatinti 
•'risidėti prie esamų organi- 
'’arijn. Todėl numatoma 
pakviesti organizatorius iš. 
naujųjų ateivių. Spaudos 
atstovams išryškėjo,
dabartinė Vykdomoji Ta- 
rvba dirba sutartinai ir rim
tai rūpinasi organizacijos 
reikalais. Patyrusiu žmo
nių rankose SLA vadovybė, 
atrodo, užsitarnauja visiško 
pasitikėjimo.

akėjo. Stovyklai 
iš nearti esančių versmių 
suveždavo ratuosna įkinky
ti politiniai kaliniai, dažnai 
į vežimus susėsdavo ir pati 
policija.”

Mes Tą Žinome
ir

Mes juos nušvilpdavome, 
jų atvežtą literatūrą iš 
“džypo” išversdavome ir 
sudegindavome; mes jiems 
ir šonkaulius butume ap
daužę, jei amerikiečiai ne
būtų jų saugoję. Mes bu
vome vis dėlto laisvesni 
kaip tie vargšai kiniečių-ko-

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
✓ASTIJŲ PILIEČIU?

Išaiškinimas pilietybes statymų aa 
reikalinirais klausimais ir atsaky
čiais lietuvių ir anglų kalboMk 
Kaina ............................................ 23e

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininka* 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
jis išrijo valdžią ir pašalino savo bo
jusius draugus. Labai įdomi knyga.
Kaina................................................ R*
SOCIALIZMO TEORUA

Sis veikalas trumpais ir aiškinti 
taktais parodo, kaip iki šiol kritėm 
iraugijos formos, ir kodėl turės ba
rį pakeistas kapitalizmas Kaina 2fc» 
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSUĄ

Arba komunistų diktatūra faktą 
Šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi
ją. Visiems kyla klausimas kodėl 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisvė, ar 
yra demokratija. kokie darbininką 
išdarbiai ’r ar gali darbininkai iš ją 
.rajryvenii ? Dabar ru-ai sako kad 

Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yia ties;, apie Rusiją tai yra tiesa

i-piipčin karpivpliai Vilime 8Ple dabartinę Lietuvos padėt}. Ko- It-jieCių Kdl Civeiiai. iviums. ja uetUvos ateitis gali būti? Atsa-
jų tikrai gaila. kymus į šiuos kia išimus galėsi gnu- 

_.. . i ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
Dipukas. puslapiu didumo Kaina 5d rentą.

Per 20,000 kiniečių 
kad šiaurės korėjiečių karių be

laisvių nenori grižti namo. 
Dabar jie yra tarptautinės 
komisijos žinioj ir dar 3 
mėnesius juos Įkalbinės vi
sokiais budais raudonųjų 
atstovai ir šnipai, paliktieji 
jų tarpe, grįžti.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

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

..... aiMhMCC..... '-SI . -u .. t : S- •
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Liet. Kongresas ir Moterys
Amerikos Lietuvių Vi

suotinis Kongresas šaukia
mas ši mėnesi, lapkričio 27- 
28 dienas, Chicagoje. Į 
Kongresą šaukiamos visos 
musų organizacijos visų 
kolonijų atstovybės ir viso
kių pakraipų lietuviai, ku
riems tik rupi musų senoji 
tėvynė Lietuva.

0 kuriam lietuviui ar lie
tuvei gali nerūpėti musų se
noji tėvynė? Kuris butų 
toks beširdis ir bejausmis 
žmogus, kad jis nenorėtų 
prisiminti savo gimtojo 
krašto, arba savo tėvų gim
tojo krašto? Lietuvių tar
pe bejausmių žmonių daug 
nėra. Tiesa, ir musų tarpe 
pasitaiko tokių, kurie savo 
gimtajam kraštui linki būti 
po svetimu ir piktu oku
pantu, bet tokie lietuviai ne 
tiek dėl nedorumo linki blo
go Lietuvai, kiek dėl savo 
tamsumo ir nemokėjimo 
suprasti bolševikiškų pink
lių.

Ir mes moterys turime 
susirūpinti Amerikos Lietu
vių Kongresu Chicagoje 
Mes juk dirbame daugely
je organizacijų, mes turime 
net grynai moterų organi
zacijas, kurioms Lietuvos 
likimas labai rupi. Dabar 
nerasime nė vienos bendro 
lietuvių organizacijos—klu
bo, pašai pinės draugijos,
apšvietos ar kitokios—ku
rioje moterys nedalyvautų 
kaipo narės ar vadovybėje. 
Dirbdamos bendrose orga
nizacijose turime pasirūpin
ti ir bendraisiais musų vi
suomenės reikalais. šiuo 
metu didžiausias musų visų 
bendras reikalas yra geras 
pasiruošimas prie Amerikos 
Lietuvių Visuotinio Kon
greso Chicagoje.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas Chicagoje nori su
traukti kaip galima didesni 
lietuvių delegatų skaičių. 
Nor ima, kad visos musų ko
lonijos, kad visos musų žy
mesnės ir veiklesnės orga

nizacijos butų atstovauja-' 
mos. Svarbu ne tiktai de
legatų skaičius, bet svarbu,1 
kad delegatai atvyktų su! 
pasiryžimais aiškiai pasisa
kyti už Lietuvos laisvę ir 
grįžtų su dar didesniu pa
siryžimu tęsti kovą už Lie
tuvos laisvę visose musų ko-
onijose ir 

vingumu
užkrėsti tuo ko- 
visus Amerikos 

ir jų jaunąją kar-letuvius
tą.

Gal kai kurios moterys 
pasakys, kad Amerikos Lie
tuvių Kongresas yra visų 
lietuvių reikalas, o todėl 
moterims nėra reikalo pir
mosioms kalbėti dėl to kon
greso ir raginti kitus jame 
dalyvauti. Tegu, girdi, vy
rai tą daro. Bet toks gal
vojimas butų klaidingas. 
Jei reikalas \vra visu bend
ras, tai nėra ko atsidėti ki
tais. Mes pačios moterys 
turime Kongreso reikalą 
kelti musų organizacijose ir 
griežtai atstovauti nuomo
nę, kad į Kongresą butu 
siunčiami delegatai, 
butų parinkta aukų 
gresui pasveikinti ir 
musų visų Kongresas 
sektų ko geriausiai.

Jei gerai pasidarbuosi
me, jei raginsime kitus ir 
pačios gyvai dalyvausime 
Kongreso paruošime, tai po 
pasisekusio Kongreso turė
sime pasitenkinimo, kad 
musų pareigą atlikome tin
kamai ir savo tėvų kraštui 
patarnavome pagal musų 
geriausias išgales. Moterų 
jautrumas. širdingumas ir 
visuomeniškas susipratimas 
tepaskatina mus visas Į 
svarbų darbą.

VISI PADEKIME'.

K! 1 ?TVTS. SO BOSTON
BOLŠEVIKU Iš- - M v,

_  . : < ;
Amerikos krašto gynimo dep irtamentas paskelbė šitą fo
tografiją. kuri rodo Kamhunge. šiaurinėj Korėjoj, bolše
viku išskerstas moteris. Moterą lavonai buvo atrasti kar
tu su išskerstu pietinių korėjiečių lavonais masinėse ka
pinėse H:

F.4 K .4 ii, S .4 KO...
Vakar, sako. visą dieną 
Švietė saulė, gožė gėlės.
L
Nesiliovė ore šėles.

triukšmingas džiaugsmo geismas

!•šilumos. Kepeny snuis, 
ypač turtingi 

todėl juos rei- 
bent

inkstai yra
‘mineralais, 
kia vartoti 
vaitėje.

Musų šeimininkės yra 
įpratusios gaminti mėsą su 
druska, pipirais ir kitais aš
triais prieskoniais, bet ame
rikiečiai mėsą dažnai valgo 
su saldžiais vaisiais. ”1 ai 
yra ne tik maistinga, bet ir 
gardu. Čia paduodame ke
letą tokių receptų.

Jautiena su Razinkom

SH-

L. BAILLEUL:

iViena Diena Be Melo
“Viena

prancūzų
Diena Be 

rašytojo

s
Melo” yra.nemelavau; bent neatsime-

Bailleul apysakaitė, kurioje gy- įo 
vai pavaizduota, kas pasidary-'

Liudviko nu? kad bučiau melavęs nuo
laiko. kai pradėjau są

moningai galvoti,—rimtai
tu, jei žmonės bandytu išsivers tatsakž Monis__jr g

kad
Kon-

kad
pasi-

Vien tik aš maniau, kad vakar
Taip visur žvarbiu ir pilka,
Kad ir mano šventės džiaugsmas
Nykioj ūkanoj nusmilko.

Šiandien liūdi visi rūmai—
Nėr nei saulės, nei radastų.—
Pas mane gi meilės viešnios 
Ir gėlių, ir saulės rastų.

Tiktai šiandien mano akys 
Saulės žaismui atsivėrė.
Ir su šypsniu rausvos lupos

<rprp.T N nnvetzik JCIUiij evvc indu

Ir dabar jau tegu sako,
Kad aš liūdnas, kad aš menkas;—
Pas mane iš viso skliauto 
Ir šviesa ir dainos renkas.

PUTINAS.

Lietuvos Laisvės Komite
tas kreipiasi per spaudą ra
gindamas visuomenę dėti 
visas pastangas, kad darbo 
vergų klausimas būtinai bu- 

y-'lų svarstomas dar šioj 
Jungtinių Tautų sesijoj.

iuo tikslu 
organizacijos 
asmenys turi skubiai 
tis į gyvenamojo krašto 
riausybę ir pavienius 
narius, į parlamentus,

visos lietu , ir i 
ir pavieniai

kreip- I

ŠEIMININKĖMS

Nupirkus colio storumo 
jautieną (round steak), pa
prašyk mėsininko, kad •iš
muštų gana plonai. Apibar
styk mėsą druska, pipirais, 
supiaustyk vieną svogūną, 
žadą pipirą, pusę puodelio 
besėklių razinkų (seedless 
raisins), uždėk tą viską ant 
mėsos, lygiai išklok, ant vir
šaus uždėk smulkiai piaus- 
.vtų lašinukų, mėsą gražiai 
susuk ir aprišk šniūreliu, 
išvėlus mėsą miltais, apke
pink karštam svieste bei 
taukuose, sudėjus i puodą, 
pilk truputi verdančio van
dens ir, dušniai uždengus, 
virink apie valandą laiko 
ar kiek ilgiau.

Išėmus mėsą, įpilk nedi
delę skardinę tomeičių sun
kos, įplak kiek miltų, įdėk 
porą šaukštų grietinės, 
druskos, pipirų ir padalyk

ti be melo. Pirmą kartą ši
knygutė buvo išversta lietuvių
kalbon 1902 metais J. Stagaro
(V. šlekio) ir išleista Shenan-

idoah’rv, Pa. Kadangi knygų i
tės mintis nepaseno ir musų 
laikais, tai duodame ją 
skaitytojams.—Red.

musu

I
T > * *Pnes kurį laiką, prikal

bintas draugo, nuvykau į 
Londoną. Netrukus, be- 
vaikštinėdamas gatvėmis, 
susitikau du savo pažįsta
mus ir drauge su jais nuė
jau pasiklausyti pamokslo 
protestantų kunigo, kuris 
tuo metu buvo labai popu
liarus ir publikos mėgia
mas, nors jis jai ir nesigai
lėjo aštrių teisybės žodžių.

Radom bažnyčią pilną; 
pamokslininkas aiškino tek
stą Šv. Rašto, kad “melą 
giai paskirti į amžiną ug-

• 99np
Nesigailėdamas nei tur

tingų, nei vargšų, nežiūrė
damas nei į lytį, nei į am
žių, kunigas klausytojams 
stačiai pasakė, kad visas jųpadaža. Mėsa duok su

keptom bulvėm, o padažą f^tnimas ^iena" ^r7 traukiamas melas; kad visi 
žmonės meluoja patys sau 
ir savo draugams ir nepa
žįstamiems žmonėms, žo 
džiu, meluoja visur. Poli
tikoje, prekyboje ir visur 
kitur melas yra pagrindas. 
ir jis taip įaugo į žmogaus 
prigimtį, kad net kūdikiai, 
dar neišmokę kalbėti, jau 
meluoja gestais.

Jis kalbėjo su užsidegi
mu, gi baigdamas kalbą su 
ašaromis akyse meldė klau
sytojų, kad jie dėl savo pa
čių gero mestų tą nuodingą 
įprotį ir pasiryžtų kalbėti 
vien teisybę nors vieną sa-

atskirai.
Kiauliena su Obuoliais ir 

Slyvom
Reikia paimli:

i apystorius gabalus nuo strėn- 
kaulio (chcps)

3 rukščius obuolius 
3 šaukštus rudojo cukraus 
l puodelį mirkytų slyvų
1 šaukštą citrinos sunkos
2 šaukštus
druskos, pipirų

Apkepk mėsą keptuvėje, 
Kad aprustų. Užbarstyk 
druskos, pipirų
kepimui blėtą.

— H* .. minu

PIRMOJI ADVOKATĖ AUKŠČIAUSIAME TEISME

Mrs. Belladona V i 11 i nes. advokatė iš Chicagos, kreipėsi j 
šalies aukščiausią teismą, kad jai leistu praktikuoti teisę 
tane teisme. Jauna advokatė teisme pasirodė giliai iš
kirptoj suknelėj, kas sukėlė žiūrovų nusistebėjimo, bet 
teisėjai neprotestavo ir jauna advokatė bus pirmoji mo
teris, kuri galės ginti bylas aukščiausiame teisme Wash- 
iaftone.

rių religijų aukštus parei
gūnus, kitas įtakingas or
ganizacijas. vietos spaudą 
prašydami, kad savajai de
legacijai Jungtinių Tautų 
organizacijoj butų duotas 
nurodymas palaikyti Ame
rikos pasiūlymą svarstyti 
priverčiamųjų darbų klau
simą ir reikalauti:

(1) kad butų pasmerkta 
priverstinojo darbo prakti
ka. įvesta komunistinio pe
rimo kraštuose;

y .-į N - į dietoje mėsa uži- 
j'-jma labai svarbią vietą, 

įvai- Rengiant pietus, šeimininkė

ir sudėk 
Keptuvėj, 

kur kepinai mėsą, sudėk
miltus, maišydama įpilk du vaitę, galu gale, nors viena 
puodukus vandens, padėk 
puodelį supiaustytų slyvų, 
citrinos sunkos ir padaryk 
padažą. Tuo tarpu ant mė
sos uždėk supiaustytus
obuolius (1 colio storumo 
skilteles), apibarstyk cuk
rum ir užpilk padažu iš 
keptuvės. Kepk vidutiniai 
karštame pečiuje apie 40

eilėj galvoja, kokią 
paimti, o tik paskui 

ir-: n a si sriuba, daržovėm 
r lakiais priedais. Ne 
dek iena mėsa yra lygiai 

maistinga. Riebi mėsa il-įminuC1^ 
giau virškinama, todėl ne
patartina vartoti tiem, ku- 610 senelių skursta trem 
rie i silpną skilvį. Liesa ties stovyklose—palengvink 
rė\, turi daugiau minera- jų senatvės dienas—aukok 

: mažiau kunui duoda šio vajaus metu.

(2) kad 
priverstinojo

si nežmoniška 
darbo prakti-

ka butų panaikinta;
(3) kad Jungtinių Tautų 

sudarytas Ad Hoc komite
tas priverčiamajam darbui 
tirti taptų nuolatine institu
cija, kuri tirtų visas dirban
čiųjų darbo sąlygų fazes ir 
darytų žygius, kad ateityje 
priverčiamasis darbas nie
kur nebūtų praktikuoja
mas ;

(4) kad reikalautų ko
munistinio režimo pašalini
mo iš kraštų, kuriuos jie te
belaiko okupuotus.

Turime parodyti pasau
liui, kad tas klausimas yra 
musų širdžių jautriausiai 
jaučiamas ir kad nenurim- 
sime, kol žmogaus teisės ir 
laisvės bei nepriklausomas 
gyvenimas bus atstatytas 
Sovietų pavergtuose kraš
tuose.
į Reikalas skubus!

HAVVAJAI ATSISVEIKINA PRINCU

Japonijos sosto įpėdinis, princas Akihito, vyksta namo 
po ilgoko lankymosi Amerikoj*- Havajų salose su Japoni
jos princu atsisveikino vtee-prezidentas Nixon (kairėj).

dieną.
Kai išėjom iš bažnyčios 

sujaudinti tokios karštos 
oamokslininko kalbos, ma
no draugai pradėjo tokį po
kalbį :

—Gera kalba,—tarė vie
nas jų, vardu Jurgis Mol
is.—Tiesą sakant, aš ir be 

pamokslininko žinau tiesos 
vertę ir niekad nemeluoju, 

j —Ar iš tikro?—paklausė 
vienas, vardu Karolis Da- 
wy.

—Aišku. ... Ar tu man 
netiki?

—Apsaugok viešpatie, 
kaipgi netikėsi! Matai,— 
kalbėjo toliau šypsodama
sis Karolis,—štai šią minu- 
,ę mano žodžiai nevisai de- 
inasi su mano mintim, nes 

tą, ką manau, nepatogu pa
sakyti.

—Karoliau, nejaugi tu 
abejoji mano teisingumu,— 
oaklausė Jurgis su prie
kaištu balse.—To niekam 
nedovanočiau.

—Arba tas galėtų pasi
daryti pavojinga,—užbaigė 
Karolis Davvy.

—Malonėk paaiškinti, ką 
turi galvoje,—tuoj atsilie
pė Jurgis Morris.—Skamba 
kaip įžeidimas.

—Klysti, mielas 'Jurgi, 
suteikdamas mano žo
džiams tokią prasmę. Aš 
norėjau tik pasakyti, kad 
jei savo kalboje niekad ne- 
orasilenksi su tiesa, tai esi 
išimtis, didvyris, viršžmogis 
arba, teisingiau sakant, ne
praustaburnis.

—Niekad savo

tiesų, ar yra kas biauresnio 
už melą? Ar yra kas . . . 
kas ...

—Visai sutinku, kad me
las vra biaurus dalvkas, bet 
vienok jis yra būtinai rei
kalingas.

—Jei pasauly yra kas nors 
būtinai reikalingo, tai tik 
iesa ir dar kartą tiesa. Ar

gi yra kas nors už ją gra
žesnio, aukštesnio?

—Visai sutinku tu tavo 
nuomone, — tarė Dawy.— 
Tačiau neabejoju, kad jei 
tiesa (nežiūrint kad ji to
riu graži ir prakilni) bent 
24 valandas paviešpatautų 
pasauly, tai pasidarytų to
kia maišatis, kokios dar 
žmogaus akys nematė.

—Karoliau, nekalbėk 
taip, nes man biauru klau
sytis.

—Tikiu, tikiu, — atkirto 
Karolis,—tačiau negaliu at
šaukti to, ką pasakiau ir 
pakartoju, kad toksai teisy
bės viešpatavimas sujudin
tų pasaulį iš pamatų. Per 
dvidešimt keturias valandas 
teisybė padarytų tokius 
nuostolius, prieš kuriuos 
niekai butų Jeruzalės su
griovimas ir tironų viešpa
tavimas. Trumpai sakant, 
butų tokia netvarka, toks 
chaosas, maišatis ir suirutė, 
kad net įsivaizduoti sunku.

—Ne,—sušuko Morris,— 
niekada nepatikėsiu, kad 
pasaulis butų toks sugedęs 
ir veidmianingas. Tai ne
galima !

—O vienok ta? tiesa! Pa
galiau ir šv. Raštas tvirti
na, kad kai teisybės šviesa 
užžibės, ateis Paskutiniojo 
Teismo diena, nes gyveni
mas ant žemės pasidarys 
negalimas.

—Tas viskas gali būti, 
tačiau tavo teorija yra to
kia liūdna, kad negaliu jos 
pripažinti.

—Mielas Jurgi, jeigu no
ri įrodyti mano samprotavi
mų klaidingumą, padalyk 
bandymą pats su savimi. 
Apsiimk vieną savaitę, ar
ba net vieną dieną, kalbėti 
vien teisybę, ir tu pamaty
si, kokios bus pasekmės.

—Žinai, man visai neaiš
ku, kokios galėtų būti pa
sekmės. Kas gi galėtų at
sitikti?

—Jeigu nori. galiu tau iš
pranašauti. kas atsitiktu, 
nors ir nesu pranašas. Tal
ei klausyk: jeigu tu. Jurgis 
Morris, Jono Morriso brol
vaikis, kuriam po ano mir
ties atiteks visi turtai, tu, 
tarnaująs Blang. Noir ir 
Co., sužieduotinis Liudvi
kos Brovvn, gražiausios 
merginos Londono prancū
zų kolonijoj, taigi, jeigu tu 
drįsi sakyti teisvbę nors per 
vieną dieną, tai tavo dėdė 
atšauks savo testamentą, 
kuriame jo turtai tau užra
šyti, tavo sužieduotinė tave 
pavarys, Blank, Moir ir Co. 
atleis tave iš darbo, o jei tu 
ir po to nenutrauksi savo 
bandymo, tai atkreipsi vi
suomenės dėmesį ir galų 
gale atsidursi bepročių na
muose. nes visuomenė ma
nys, kad tu esi pavojingas 
jos ramvbei. Aišku?

(Bus daugiau)
Nepamiršk skurde liku

siųjų — aukok tremtiniams 
gyvenime šio vajaus metu.
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Iš Plataus Pasaulio
BAZĖS LIBIJOJ r T

Amerika baigia susitarti su Libijos vyriausybe dėl 
įkūrimo kariškų bazių Libijos teritorijoj. Už teisę lai
kyti oro ir laivyno bazes Amerika duotų Libijai kasmet 
.$3,000,000 ekonominės pagalbos. Libijoj yra ir anglų 
kariškų bazių.

RINKIMAI FILIPINUOS

Filipinų vyriausybė mobilizavo policijos ir kitas 
tvarkos palaikymo jėgas, kad apsaugojus lapkričio 10 d. 
rinkimus nuo “provokacinių aktų.” Opozicija sako, kad 
jei įvyks provokaciniai aktai, tai tik iš vyriausybės pusės.

ATSIŠAUKIMAI MALAJUOS

Anglų karo lėktuvai pereitą savaitę išbarstė virš 
Malajų džiunglių 20,000,000 atsišaukimų, kurie kviečia, 
bolševikų partizanus pasiduoti. Nepasisekimai fronte 
daugelį partizanų jau paskatino sudėti ginklus.

SEKRETORIUS IR DELEGATAI

žemės ūkio sekretorius Ezra laft Benson kalbasi su gy
vuliu augintoju “karavano” atstovais \\ashingtone. 350 
gyvuliu augintojų iš vakarinių valstijų atvyko i sostinę 
autobusais reikalauti, kad vyriausybė remtų gyvulių kai
nas, bet nieko nepešė. Vyriausybė ir toliau supirkinės 
mėsą. bet gyvų gyvulių kainu nerems palikdama tą reika
lą nustatyti laisvajai rinkai.

zo tautines organizacijos, i
Dvylikos komunistų pa-j Cįa . . isi ,aud4 ke.

vergtų tautų vėliavomis es. ,iasdešim« nu0
tradoje p evesuojan , ma o jp,.^ . pirmojo pasaulinio 
nu buw> ^ausytis visų JĮ karo Įaįku gją koloniją, ...
tautų kalbėtojų, kurie ™ kaj h. D;,.tmun4d sudi&pastebet>,........................
kaip Vienas pasmerkė ziau- *. •». m. gegužes menesĮ uzbai-
rųjj raudonąjį fašizmą ir J»|ValkyOf Dal. dabal. # -e'ge medicinos mokslus
imperuiJistuiius siekius priskaitoma pį Muensteno Į, mversitete.
valdyti pasauli. GenatB^^ . * v-enas juos pradėjo 1946 tne-
buvo kinų ir ukrainiecų ]iausį Galinai- KBaluJos Univeisite e
kalbėtojai. Pub ikos bu™ tis * / k jPinneburge 7 studentų

didžiule Ateneo DortmundeJ jr Esse*e išlaiJ

Essen minėjimus ir kitomis progo
mis. Rūpestingas seniūnas 
Dr. A. Dulskus daug pa
stangų daro apjungti visus 
apylinkės lietuvius. Tenka 

kad Dr. Dulskus

pilnutėlė
de Montevideo salė. Dau
giausiai publikos tarpe ma
tėsi ūki ainiečių ir gal V1?1, vokietėjo ir nuo lietuviškų 
mažiausiai lietuvių J nuto]o Senesni(^
kiai kunigai si aktą boiko-, - J
tavo. Mat, ne jie jį ruošė.

Konferencija surengta Pa
vergtų Tautų Komiteto ir 
demokratiniai nusistačiusių 
ukrainiečių intelektualų pa
stangomis.

M. Krasinskas,

kė lietuvių kalbą ir papro
čius, bet jaunimas jau su-

{užbaigė.

II
Ii

iiU

ANGLIJA

ir pirmutinis juos

Nordrhein - Westfalen 
krašte lietuviai apsigyvenę 
ar apgyvendinti naujose

labai gyvai domisi lietuvis-)kolonijose ar privačiai ma-
kais reikalais. Rūpinasi pa
laikyti ryšius su lietuviais ir 
lietuviškomis organizacijo
mis. Prieš karą lankydavo 
Lietuvą.

zomis grupėmis ir pavie
niai. Tik patalpinti, nedir
bančiųjų dėl silpnos sveika
tos, stovykloje Augustdor- 
fe, prie Detmoldo, sudaro 
didesnę grupę.

PIETŲ AFRIKOS RASIZMAS

Jungtinių Tautų paskirta komisija tyrinėjo Pietų 
Afrikos segregacijos politiką ir priėjo išvados, kad ta 
politika gresia taikai ne tiktai Pietų Afrikoje, bet ir Vi
duriniųjų Rylų kraštuose. Komisija mano, kad JT turi 
ką nors daryti tuo reikalu.

ATOMAI AUSTRALIJOJ

Pereitą savaitę Anglija baigė savo atominių ginklų 
bandymus Australijoj, Woomera bandymų lauke. Buvo 
išsprogdintos trys atominės bombos įvairaus dydžio. 
Smulkesnių žinių apie tuos bandymus Anglija dar ne
skelbia, o gal ir neskelbs.

DERYBOS INDOKINIJOJ?
Prancūzijos parlamentas, socialistams pasiūlius ir 

vyriausybei pritariant, pavedė Laniel vyriausybei dėti vi
sas pastangas, kad konfliktas Azijoj butų baigtas dery
bomis. Kartu nutarta ginkluoti anamitų jėgas to krašto 
laisvei ginti.

STREIKAS ARABIJOJ

Arabijoj amerikiečių aliejaus kasyklų darbininkai 
išėjo į streiką Dhahran'e ir apylinkėse. Arabijos vyriau
sybė įsakė streiką baigti, bet 12,000 darbininkų streikavo 
ir po įsakymo paskelbimo ir tik trečią savaitę streikas 
buvo nutrauktas.

RINKIMAI SUDANE
Lapkričio mėnesį Sudane vyks rinkimai į vietos par

lamentą. Tai bus pirmieji tame krašte demokratiški rin
kimai. Parlamente bus 97 atstovai, o kandidatų yra iš
statyta virš 320. Naujas Sudano parlamentas ruoš kraš
tą savarankiškam gyvenimui.

AUSTRIJOS DEMONSTRACIJA
Pereitą penktadienį Austrijos visi gyventojai pen

kioms minutėms buvo sustabdę visokią veiklą krašte. To
kia masinė ir labai įspūdinga demonstracija buvo pada
ryta reikalaujant, kad Austrijai butų grąžinta nepriklau
somybė ir kad visi okupantai pasišalintų.

Knugos, Kurias Muli ir Protas ir Širdis

TINKAMIAUSIOS ILGIEMS
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOSl
gaunamo* iki Nauįv Metv 

bavaik ui putę kaino*

ŠUUPTARNIAI. Pirma 
knyga, kario je tiek daag . 
pasakyta apie Amerikos 
lietuvių gyvenimo senka
mus, vargus ir kovas dėl ■ 
lietuvybės. 652 pusk. Jo-, 
no Šliupo, “dėdės“ Šerno 
ir kun. Dembskio >tvai«- 
dai. kaina tik 3 doleriai.

"ČIKAGOS šESfelIĄL 
Septynios novelės. Mi- 
sesnės oi Upton Sinc- į 
lairioRaistą; Upstruo- ; 
tos; 316 psl.; Kaina S3J

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas: pirmas apie 
širdį; iliustruotas;

450
puslapių;
kaina 4 
doleriai

Lietuviai Užsieniuose
PRANCŪZIJOJE

VARGO
DAUG

Lietuvių Sąjungos 
Suvažiavimas

Spalio 24-25 d. Londone 
vyko Didžiosios Britanijos 
Lietuvių Sąjungos suvažia
vimas. Bendrai tariant su 
važiavimo dalyviai buvo 
nedrąsus. Smarkesnis bu
vo tik Manchesterio atstu

Tenka pastebėti, kad nau
ja pabėgėlių banga senųjų! Nelengvas uždavinys ap- 
Vokietijos lietuvių nebuvo įjungti išmėtytus po visą 
pilnai suprasta. Senieji lie-1 kraštą lietuvius. Bet tam 
tuviai aplankydavo stovyk-j reikia ieškoti būdų. Tuo 
las ir nesuprasdavo, kaip jau seniau susirūpino PLB 
galima gyventi stovy kloję, ‘Bonnos apylinkės valdyba, 
ko tai laukti ir nesirūpinti dabar Muenster seniūnija.

Sveikintinos pastangos ir 
jas reikia tęsti ir lietuvybės

H

Vito* 3 knygos tik ui 6 
doleriu,| Bot šita bo- 
protiškai numušta kai
na galio* tik iki Nauįp 
Motų. Todėl nedelskite, 
bet kiškito j vokų $4.00 
ir tiptkito: OR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted Stw Chicago S. 
IIL Parsiuntime kaštu*

•

(Iš A. S. Trečioko. BALF’o 
iždininko pranešimo)

Būnant Europoje teko 
lankytis ir Prancūzijoje. 
Man rūpėjo patirti, kaip! 
ten gyvena lietuviai, karol 
audros atblokšti į tolimą' 
Paryžių ir kitas Prancūzijos 
vietas. Laiko turėjau labai 
maža ir visų vietovių, kur 
yra lietuvių, negalėjau ap
lankyti.

Paryžiuje mačiausi su 
BALF’o įgaliotiniu Dr. S. 
Bačkiu. Iš jo sužinojau, 
kad Prancūzijoje šiuo me
tu yra 1,027 lietuviai. Jų 
dauguma darbininkai. Švie
suomenės nedaug. Jos tar
pe yra aštuoniolika studen
tų, du menininkai, trys ku
nigai, vienas gydytojas, še- 
•i juristai ir kt.

Visi lietuviai yra susitel
kę į Lietuvių Šalpos Drau
giją. Jos skyriai veikia 
kiekvienoj lietuvių koloni
joj. Ši organizacija dabar 
atstoja jiems lietuvių bend
ruomenę. Paryžiuje drau
gija turi savo būstinę.

Be šalpos draugijos vei
kia Lietuvių Sąjunga Stras- 
bourge, Federalistų Unija 
ir Prancūzijos Lietuvių Ka
talikų Misija.

BALF’o įgaliotinis Dr. S. 
Bačkys dirba artimam kon
takte su Lietuvių šalpos 
Draugija. Kaip Vokietijo
je, taip ir čia įgaliotinio 
paskirtis yra rūpintis musų 
tautiečiais, patekusiais į 
vargą, šalia to jis rūpina
si lietuvių juridiniais, emi
graciniais ir kitais reika
lais.

Šiais metais, kaip paty
riau iš įgaliotinio, iš BALF 
tremtiniams buvo išdalinta 
21 CARE pakietas, 22 sta- 
inės pieno miltelių ir 500 

dolerių pinigais, kas Pran
cūzijoj sudarė 173,183 
frankus. Nore suma atrodo 
didelė, bet tai nėra daug, 
nes franko vertė yra kritu
si ir už viską reikia mokėti 
aukštas kainas. Pinigai bu
vo duodami gausiom šei
mom, seneliams, ligoniams 
ir kitiems nelaimingiesiem?

Iš viso lietuviai Prancūzi
joj6 gyvena sunkiai, nes už
darbiai maži, o pragyveni 
mas brangokas. Todėl jie 
maža gali prisidėti prie sa
vo tautiečių išlaikymo. 
Kaip kitur, taip ir čia jie 
kreipia akis į Amerikos lie

tuvius ir laukia jų pagalbos.
Ypač pageidauja maisto, 
na ir pinigų, kurie jiems 
yra reikalingi kasdieniniam j vas Rendorius, kuris drįso 

šį tą prikišti Sąjungos virpragyvenimui. Jie jaučia, 
kad nėra pamiršti ir užtai 
dėkingi visiems Amerikos 
lietuviams.

AUSTRALIJA

Didelė Lietuvių Dailės 
Paroda

Sydneyuje rugsėjo 7-19 
d. vyko pirmoji lietuvių 
dailės paroda, kurioj su sa
vo kuriniais dalyvavo 17 
Australijos ir Naujosios Ze
landijos lietuvių dailininkų.

Gražus Paskočimo 
Pavyzdys

Bronius Paskočimas, gy
venantis Australijoje, per
skaitęs Hanau vargo mo
kyklos atsišaukimą tą mo
kyklą paremti, ėmėsi ini
ciatyvos surinkti tam reika
lui aukų. Jo pastangos da
vė gražių vaisių—jis surin
ko ir atsiuntė Hanau mo
kyklai 415.60 vokiškų mar
kių. Hanau apylinkės val
dybos pirmininkas A. Sur
vila ir mokyklos vedėja Pa- 
skočimui pasiuntė nuošir
džią padėką.

URUGVAJUS

kurtis ir dirbti.
Muenster-Westfalen

Rugpiučio 10-11 d. Glem-

sunems.
Daugiau kalbų buvo dėl 

svetimų pinigų panaudoji
mo. Buvo kaltinamas pir
mininkas Bajorinas, kad jis 
neatsiskaitė su Tautos Fon
du ir knygų leidyklomis, 
kurių knygas pardavinėjo.

Į valdybą išrinkti: Bajo
rinas, inž. Vilčinskas, kun. 
Kazlauskas, Žakevičius ir 
Tripulaitis. —M.

Palūžo
Jokūbas Mačiulis, visą 

laiką gyvenęs Rygoje ir ten 
anais laikais aktingai daly
vavęs pažangiųjų lietuviui 
veikloj, bendradarbiavęs 
Lietuvos pažangiojoj spau
doj, prieš 5 metus pateko 
į Angliją ir čia bedirbda-J 
mas sunkiose sąlygose su-j 
ardė sveikatą. Ilgai jis gu-| 
Įėjo ligoninėj, o dabar tai
sosi poilsio namuose (St. 
Margaret Home, Streatley, 
Luton, Beds, England).

-S.

VOKIETIJA

ža aplankė Muenster sto
vykloje gyvenančius lietu
vius. Kareivinių blokuose 
sutalpinta daug įvairių tau
tybių pabėgėlių. Jų tarpe

išlaikymo kryptimi veikimą 
plėsti.

NAMA1-BIZNIAI-FARMOS 
PARDAVIMUI

Broektone cafe (karčema), septy
nių dienų biznis, parduoda degtine 

- i . - - • j-i’.ir alų, geros pajamos. Pirkti gaii-ir kelios lietuvių seimos, del'ma vien tik biznį arba kartu su na- 
ligų ir kitų priežasčių ndš-,””^^ 5 kam.
emigravusios ir laukiančios, barių namas su geriausiais itaisy- 

,. , - .- i ,. »» mais ir 1 akras žemės. Yra višti-
gahmybes išvykti. Muens- ninkas, kur teipa 500 vištų. Kama

$11,500.
W. Bri4<ewatery jo, netoli nuo 

Brocktono, 2 šeimų, 5-5 kambariu 
namas su visais įrengimais, štymo 
šilima aliejum, garažas, puikus^ so-

1 i Pt 11V i uiS MllPnstPI'io'das, 2 akrai žemės, kaina $12,500. lietuviai, inuensienO| BroektolMt urmos, viena so akrų,
seniūnija rūpinasi palaiky- kita 10 akrų. Kad suprasti jų ver

tę, reikia pamatyti. Prašom atva
žiuoti pas mus kad ir sekmadienį 
parodysim.

Be to, mes apdraudžia m namus, 
baldus, biznius, automobilius. Visais 
reikalais prašom kreiptis šiuo ad
resu: (45)

Muens
ter apylinkėje yra išmėtyta 
nemaža lietuvių šeimų ir 
pavienių lietuvių. Su apy
linkės
seniu
ti ryšius, kviečiant juos į

DYKAI IŠBANDYMAS
nuo

Reumatiskų Skausmą
a.Aramus

Jei dar niekad nevartojot ROSSE 
TABS nuo Raumeninių skausmų, 
tankiai susijusių su Reumatizmu, 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
sų išlaidomis? Vartojamos tūks
tančių virš 25 metų.

DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 
LAIKRAŠČIO

Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiųsti 
jums siutini 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusią dalį ir už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vardą ir ad
resą greitai į:
Rosse Products Co., Dept. t-9 
2708 Faroell Are-, Chicago 45, III.

C. P. YVRGELUN_
121 A mes St. arba MėšiSn St.

Brockton, Mass. 
Telefonas: 228-W.

DŽIOVINTOS AVIETĖS
Ar žinote, kad džio
vintų juodų aviečių 
uogos yra gera gy
duolė nuo visokių vi
durių suįrimų ir skau
dėjimų, ir tiems, ku
rie turi labai liuosus 
vidurius, ir kad sako
ma, kad gera nuo 
šalčio. Avietės gerai 
vaikams ir gerai se

niams, ir sveikiems labai gardu
ir gerai gerti aviečių arbata. Sva
ras aviečių $4.00.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mi

Minėjo Mindaugo 
Vainikavimą

Rugsėjo 26 d. vienoje 
Montevideo katalikų salėje 
Urugvajaus lietuvių katali
kų organizacijos, kunigų 
vadovaujamos, surengė 700 
metų Mindaugo krikšto ir 
vainikavimo minėjimą.

Kalbėjo išimtinai tik ku
nigai. Po kalbų buvo me
ninė programa. Kaip vie
tinės, taip ir lietuvių pub
likos buvo pusėtinai. Iš lie
tuvių daugiausiai buvo jau
nosios kartos, t. y., jauni 
mo, ir moterėlių, o taipgi 
ir keletas vyrų, kurie tik iš 
maldaknygės Lietuvą pa
žįsta.
Bolševikų Pavergtų Tautų 

Konferencija

Rugsėjo 5 d. Montevideo, 
Urugvajaus sostinėj, įvyko 
bolševikų pavergtų tautų 
konferencija. Joje daly
vavo armėnų, kinų, lietu
vių, latvių, lenkų, ukrainie
čių, vengrų ir kitų tautų 
vietos organizacijos. Laiš
kais sveikino Albanijos, Es
tijos, Rumunijos ir Kauka-

VLIK’o ir Vokietijos 
Krašto Tarybos narys J. 
Glemža rugpiučio 8-12 d. 
aplankė kelias pramoningo
jo Vokietijos krašto lietu
vių apylinkes. Iš Dortmun- 
do jį lydėjo Grabauskas, o 
pakeliui prisijungė kaceti- 
ninkas Julius Dūda, gele
žinkelietis iš Loehne. 

Dortmund-Husen

Šioje kasyklų kolonijoje 
jau nuo seniau yra Įsikūrę 
keliasdešimt lietuviu ang
liakasių šeimų. Vienas se
niausių šios kolonijos gy
ventojų yra V. Martišius, 
atvykęs į šias vietas 1911 
metais iš Anglijos. Ši lie
tuvių kolonija po pirmojo 
pasaulinio karo dar padidė
jo naujais ateiviais ir iš 
Lietuvos 1920 metais ir su
darė per 200 asmenų. Mar
tišiaus, Stankevičiaus ir ki
tų pastangomis 1921 metais 
čia buvo įsteigta lietuvių 
Dortmundo ir apylinkės 
draugija. Jos priešakyje 
buvo Martišius ir Stankevi
čius. Draugija įsteigė kny
gyną, organizuodavo vaidi
nimus ir išsilaikė iki 1940 
metų. Knygų dalis karo 
metu buvo paskolinta Ber
lyno lietuviams ir negrįžo.

A. L A LI O

ŽODYNAS
Lietuvišk&i-Angliškas ir Angliikai-Lietuviškr.s

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

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

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.

I
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n«><TONO TILTAS liepsnų sunaikintas

Vietinės Žinios
GRAŽIAI PAGERĖ

KLUBO VETERANUS
IŠKILMINGAS AKTAS— 

KONCERTAS

Lietuvių Enciklopedijos 
pirmasis tomas jau išėjo. 
Tam įvykiui atžymėti Bos
tono Lietuviu Rašytojų

Pereitą sekmadieni L. P.
Draugija South Bostone 
gražiai pagerbė savo vete
ranus, 25 metus išbuvusius( . ..
klubo nariais. Veteranų'Klubas sekmadieni, lapkri-
vardai jau buvo pranešti čio 8 d., So. Bostone. High 
“Keleivyje” 41 Nr. Schooi (Thomas Park) sa-

_ , . , , , lėj rengia iškilminga akta
Pagerbimo bankete daly-__koncertą

vavo apie 300 svečių. Pe Koncerto pradžia 3 val. 
banketo buvo programa, Kalb& f Vaclovas 
laike kurtos veteranams bu-|Biliiška. p Juras ir
vo išdalinti gražus diplo
mai su pirm. K. Kalinausko 
ir sekr. A. Young parašais.

Iš veteranų kalbėjo Dr. 
P. Jakmauh (Jakimavi
čius), S. Mockus, M. Venys 
ir J. Lekys.

Meninę dalį atliko Dr. J. 
Antanėlis ir Nell Meškunas. 
Programai vadovavo klu
bo pirmininkas adv. K. Ka
linauskas.

PASIMATYSIME Šį 
SEKMADIENĮ, LAPK. 8

adv. C. J. Kalinauska 
Meninėj daly dalyvauja:

buvusi Lietuvos operos so
listė Elzbieta Kardelienė, 
tik šiam koncertui atvyks
tanti iš Montreal; šv. Petro 
lietuvių parapijos choras, 
vadovaujamas muz. J. Ka
činsko, ir rašytojai Jonas 
Aistis, Bernardas Brazdžio
nis, Antanas Gustaitis ir 
Stasys Santvaras.

Įeinant į koncertą auko
jama pagal išgalę.

Metinis BALF Susirinkimas

šunaiRinu IkKtono Ihner Slrset tiltą. per kuri ėjo labai gyvas judėjimas su 
Shore miesto dalimi. Kol tiltas liepsnojo ir sugriuvo 200.000 automobilių susi-

RADIO PROGRAMA

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

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

Steponas Minkus.

gau-

NAMAS PARDAVIMUI
So. Bostone, blokas nuo juros, 3 

šeimų. 4-5-4 kambarių namas, balto.; 
sinkos, 3 porėiai, aliejaus šilima, 
kaina $6,060, įnešt $500. Telefonuot 
tarp 7 ir 8 vai. vakaro: SO 8-4344. I

(46)'

(iaisras
South 
tvenkė i ta tiltą.

Vyrų Choro Koncertas

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA

Populiariškos Radio 
Programos

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

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

DR. D. PILKA
. Ofiso Valandos: bm S M S 

Ir bm T U • 

846 BROADWAY 
SO. B08TON, MAM.

Talafonas: SOUth Boston 1SSO

Šį sekmadienį, lapkričio 
8-tą, 6 vai. vakaro, visi pa
žangus Bostono ir apylin
kės lietuviai susirinks Lietu
vių Piliečių Draugijos au
ditorijoj, 368-72 Broadway, 
South Bostone. Čia vyks 
tradicinis metinis Lietuvių 
Darbininkų Draugijos ban
ketas, kuriame, be skanios 
vakarienės, bus gera Ketu- 
riu Karalių muzika, meno 
programa ir šiaip visokių 
įvairumų. Publika prašoma 
nevėluoti.

LAWRENCE, MASS.

FLOOD SQUARE 
HARDVVARE CO.

PARDUODU 3 NAMUSa
Vienas 4 eimų. 3-4-4-4 kambarių,) 

antras 3 šeimų, 5-6-6 kambarių, tre
čias 3 šeimų. 5-6-6 kamb. Skambint: 
CA 7-8086. (48)

Charles Stepnoski,
720 Parker St., Roxbury, Mass.

Savininkas A. J. Alekna 
628 East Broad*

South Boston 27, 
Telefonas SO 8-4148

Benjamin Moore Malevos 
Popieros Sienoms

Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams 

Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Lnuomuojami Butai
So. Bostone įsnuomuojami 

, butai, pirmame ir trečiame,
tono High bchool salėj bus aukšte. Vienas butas trijų! 
įdomus komp. J. Gaidelio kambarių (pirmam aukšte),j 
vadovaujamo vyrų choro kitas butas keturių kambarių, 
koncertas. Jame taip pat (trečiam aukšte). Kreiptis te
dalyvaus Stasys Liepas ir ieionu: SO 8-2498.
Stasė Daugėlienė. Kitame--------------------------------

Lapkričio 15 d. So. Bos-

Spalio 29 d. Lietuvių 
Klube buvo sušauktas meti
nis BALF’o narių susirinki
mas. Dalyvavo gražus bū
rys musų visuomenininkų, 
daugelis draugijų buvo at
siuntusios savo atstovus.

Išklausius visų raportų 
buvo gražiai padėkota už 
sėkmingą darbuotę pasi
traukiančiai valdybai, o 
ypač pirmininkei K. Na-v T I
maksienei ir ilgamečiui sek
retoriui A. Juknevičiui.

numeryje daugiau parašysi
me apie pati chorą ir solis
tus Daugėlienė ir Liepą.

AUKA

Mirusio Juozapo Lukaus- 
kio žentas Phillips iš Dan- 
vers, Mass., paaukojo "Ke
leiviui” $10. Už auką ta
riame ačiū.

Administracija.

BALDAI PARDAVIMUI
Pigiai parduodami Įvairus 

vartoti baldai, televizija, mote
riški kailiniai ir kita. Skambin
ti po 6 vai. vakaro: TA 5-7048.

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Ui $1? per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadvvay 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

TeL SO 8-2150
5AV-ON ROOFING CO- 

409 W. Broadway 
South Boston. Mass.

Savininkai
Paul Lapenas. J r., ir 

Alphonse Stecke
Dengiam Stogus ir Sienas 

Geriausiais “Bird” Ko-apanijo* 
Šingeliais

Apkainavimas Dyka. 
(Free Estimate)

V. Gravitis - Foto Studija

Tel. AV 2-4026i
Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

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

DORCHESTER, MASS.

ANGLIAKASIU
ATSIMINIMAI

MEAT MARKET—$2.900
Parduodamas geras biznis, 

daug prekių. Savininkas išei
na i poilsį. Krautuvės nuoma
$29 per mėnesi.

574 Cambridge St.. 
Cambridge . Mass.
Tel. ELiot 4-3783.

(48)

Į
105 Forest Hills St., Jamaica Plain, Mass. Tel. JA 2-0113
Daro meniškas, retušuotas portretų nuotraukas trijų įvairių dydžių ir 
pavyzdinę nuotraukų 5x7 inc.
Vestuvių, susirinkimų, ar kitokių grupiu nuotraukas darome musų studijoje 
arba vykstame fotografuoti į Jūsų nurodytas vietas.

| Foto-mėgę iams išaiškiname filmas ir darome nuotraukas.
Puikiai atliekame senų nuotraukų reprodukcijas įvairiuose dydžiuose.
Foto darbai atliekami meniškai, ilgametę praktikų turinčių to- srities 
spacielistų, su puikiausiais vokiškais foto aparatais ir laboratorijos įren 
gi mais.
įsidėmėkite: Puikus foto darbai atliekami žemiausiomis konkurencinėmis 

kainomis. Malonus rr greitas patarnavimas.

A. J. NAMAKSY
BBAL ĮSTATE S INSUBANCU

409 W. Broadvray 
BOUTH BOSTON. MASS 
Office TeL SOboston 8-0948

87 ORIOLB STBBBT 
V«t Rusbury,

TeL PArkvay 7-0402-M.

Retėja Musų Eilės
Spalio 13 d. mirė Petras 

Garjonis, o spalio 20 d. An
tanas Deltuva?, ilgametis 
“Keleivio” skaitytojas. Pla
čiau parašysime kitame nu
mery. > f

NEŽINOMO POLITINIU’ 
KALINIO DIENA

Sudalyta nauja valdyba, 
kuri pasiskirstė pareigo
mis: A. Matjoška—pirm., 
P. Razvadauskas, J. Tuma
vičienė ir K. Namaksienė— 
vice-pirm., A. Bričkus—
ižd., P. Mučinskas—finan
sų sekr., V. Vakauzas 
sekr., M. Michelsonienė, S. 
Jakutis, A. Andriulionis, V 
Vii utis, J. Paplauskas, T 
Balčiūnienė—direktoriai.

500 puslapių knyga, kai
na tik S2. Joje įdomiai ap

rašytas ne tik anų dienu 
angliakasių darbas ir gyve
nimas, bet ir daug kitu da
lykų. Tikrai nesigailėsi kny
gą pirkęs. I laišką įdėk >2. 
parašyk aiškiai savo adre
są ir pasiųsk šiuo adresu: 
Frank Lavinskas, 4141 — 
46th St.. Long Island City 
4, N. Y.C lausi minėtą knyea 
su priedu. (2-54)

IŠNUOMUOJAMAS IU TA-

Dorchesterio Klubo
Pobūvis su Užkandžiais

Daug Namu — Daug Geru Pirkiniu
Pasirinkit Patinkamiausi Numeri ir Telefonuokit: HI 5-4600, Jack Tuttlc (Tatulis)

Rašėme, kad Tarptautinė 
Buvusiu Politinių Kalinių 
Federacija sumanė lapkri
čio 7 d. skirti buvusiems po
litiniams kaliniams prisi
minti ir pavadinti ją “Neži
nomo Politinio Kalinio Die
na.” Massachusetts guber
natorius tam pritarė ir pra-

Dorchesterio L. P. Klu
bas šį šeštadienį, lapkričio 
7 d., 7 vai. vakaro rengia 
šaunų pobūvį su gaidžiais 
užkandžiais. Svečiams bus 
duodama “German boiled

1 kamba riti. 
pečius, balta sinka. 
duo. su baidais ir 
dviem ar trim suaugusiem as
menim. Nuoma tik $30 i mt 
nesi. Kreiptis 306 \Y. Thir.i 
St., pirmas aukštas.

sviesus. bar 
ika. šiitas v; 

ildvtu

dinner.”
nuosavame

šo tą dieną visus susikauptiiDorchester Avė. 
ir pasiryžti kovoti dėl lais-Įkų orkestrą.” 
vės ir teisės idealo, prieš,niai kviečiami 
terorą
nimą.

Pobūvis
name,

i vvks 
1810

Grieš “dzu- 
Visi malo- 
atsi lankyti.

ir žmogaus panieki- o šefas sako. kad visi bus
patenkinti.

Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 Kuopos

Metinis Banketas
—Įvyks—

Šį Sekmadienį, Lapkričio (Nov.) 8
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE 

Kampas Broadvvay ir E St., South Bostone 
Durys Atdaros 5 Valandą; Pradžia 6 Valandą
Bus duodama puiki ir skaniai pagaminta vaka
rienė; gros Keturių Karalių Orkestras; bus dai
nų ir kitokių meno dalykų. Bostono ir plačios 
apylinkės lietuviai kviečiami dalyvauti, nes jau 
retai kam nežinoma, kad LDD metiniai banke
tai visuomet būna pati linksmiausioji pramoga.

!
Tek S0 8-2712 arba BI 4-9011

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir CMmr<as
Vartoja vėliausios konstrukicijoa 

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius

VAIANDOS: nuo 2-4 nuo 7-S
834 BR0ADWAY,

80. BOSTON, MASS.

No. 602
$21 AI.LSTON. VACANT upper. Mod-

mo.' ern, neat. efficient. $8300. 4'<
will be VA-|bank mtg. Want offcr. Call Jack

you may select your own : HI 5-4600.____________________________
GI needs $300. Call

586
•Km. VACANT apt. 
Upper, Roxbwry’s Best 

!' ' jnatelv all 3 apts.
( ANT so *

- r. bore.

No.
6

Iii 5-4600.

No. 587
I l’l’ER ROKBUKY—5-6-6-r m.

Ali to be VACANT. Now 
nainted. GI needs $300. Call No. 605 

iii 5-4600. ____________________ BROOKLINE

No. 604
GUEST HOUSE. $6800. 10 rms.,

oii neat. Deed for $900. Owner. 
3- Call Jack HI 5-4600.

No. 588
• ON EASY TERMS buys this 

• -r om 2-apt. on Roxbury St.. 
Dudley. 0wner. Call Jack

I 5-;600. 

No. 589
10>XBl RY—2-apt. $5900. GI 

$300. Pay halan-e
N'T. Cal! Jack HI 5-4600

PARDUODAMI NAMAI
Doreh. 1 šeimos 7 kamb. alie

jaus šild.. ąžuolo grindys, balta 
sinka. moderni vonia, viskas 
naujai ištaisyta, eem. garažas. 
Kaina tik $9.600.

Doreh. 2 šeimų 5-6 kamb. 
aliejaus šild.. ąžuolo grindys, 
baltos sinkos ir pečiai, gražus! 
kiemas, 6 kamb. tušti. Kaina 
$9.000.

Doreh. 3 šeimų po 5 kamb.. 
centr. šilumos (3 steam). ąžuol. 

'grindys, baltos sinkos ir pečiai, 
antras aukštas tuščias. Tik 
$10.000.

So. Bost. City P., arti marių. 
3 šeimų po 5 kamb.. kieto

No. 590
'21 MONTH for 6-rm. apt.

r;tm. GI terms. Tonite. 
b. < HI 46«i0. ________

toJack GI
HI

rms. 
for $300. 

5-4600.

$6. >00. 
< >wrvr.

Dced
Call

No. 565
BKICK 3-apt. 4-5-5 for $s3<M(. Deed 

to GI for £>0O. Your apt. esti- 
mated at $12 month, also PAYS
OFF entire cost. Owner. Call -Jack 

HI 5-4600.

No. 566
VACANT. quality built home or.

EXTRA iarge lot in quiet neigh- 
borhood. safe for children. 6 good 
rooms. NEW hot watcr heat. Ex- 
ellent kitehen ar.d bath. . Taxes 

only $18 a m»nth. Owner. Call
Jack HI 5-4600.

No. 606
,CAMBRIDGE—$8300 for 

sq. GI needs $300.
! HI 5-4*100.

3-apt. near 
Call Jack

No. 569
5-Rm. apt. in BKICK. $12 mo..

familv. Terms. 4-5-5 three-apt., 
porch'es. GI terms. Owner. Cali

Jack HI 5-4600. "
neeos
LIKĘ

No. 607
1X)R( ’HESTER—7

apt. for $9600. 
i Jack HI 5-4600.

2 i No. 608
Call

No. 591
'.MBRIGDE -3-apt. for $10,900. 
<-I needs onlv $300. Pay halance

ŪKE RENT. Estimated your best 
a •• ,-ost $30 mo. Owner. Call
'•.■•k HI 5-1600. _____________

No. 592
' MONTH for CAMBRIDGE 5- 

apt. GI terms. Call Jack III

88 SELDEN ST., 
3 steam. GI

Jack HI 5-4600.

No. 593
‘ AMBRIDGE— 5-rm. apt. $30 mo. 

for GI with $300- Aftcr work.

Ino.
Jack HI 5-4600.

596
meų (.!-—( an vou ūse mv o-rm. N A- 

. , , la . . . V\\T apt. $21 month <wortn
grindys, baltos sinkos, visa ge-l<; GI terms. Call Jack HI
riausiam stovyje, mažas Įmokė- "l_________
jimas. Kaina $8.0<»0. įj\fo -gg

Teirautis A. Juknevičius SO \eu roN — < -rm.
8-0605. ''b/ $:;(H>.

Iii 1600.

home,
Tonite.

$6900.

Call

rm.
GI

upper
terms. Call

Dorchester, 
needs $ tOO.

l-apt.,
Call

No. 570
$5 Mo. for 3-Rm. Apt.. M’orth $10

Because 2 other rents of $50.40 
pay most of your expens<-s an<f also 
pav off entire cost! Before 5 cal! 
Jack HI 5-4600.

TeL SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis 
OPTOMETRISTAS

Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaru

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienu

447 Broaduray
SO. BOSTON, MASS.

LIETUVOS AIDU 
PROGRAMA

Sekmadieniais nuo 12:30 iki 
1:00 valandos popiet iš stotie? 
WBET. 1460 klc. Vedėjas: Pn 
vilas Lapenas.

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPEN4S 
119 Wrentham St., Dorchester 

Tel. f O 5-5561

No. 611
REV ERE— VA( ANT apt.. $25 mo., 

49, bank mtc. makes it easy for
you. Call Jack HI 5-4600.

No. 571
6-Rm. “Raneh” Apt. AMA7.ING

value at $23 mo. Extra rent of 
$65.90 helps pay most of your ex- 
nenses. Here is a home and invest- 
ment. GI terms. Owner. Call Jack 
HI 5-4600.

GI
Jack

No. 612
YOU WILL LOVE

Brookline apt. in f 
site Ix>ngwood Tennis 
mo. for vet or 
terms. Call Jack

this 6-room 
-amily op}X>-
Courts. 

non-vet. on 
HI 5-4600.

$47
easy

No. 613
SECRET is simpie. The ext.ra rent 

in this Cambridge 2-family cut.s 
your cost to $42 mo. This IN-
CLUDES p&vinc off entire 4r< l>ar.k 
mortgage. Vacancy yours NOW. 
Owner. Call Jack HI 5-4600.

No. 572
6-R.M. APT. $23 mo. for GI 

$300. Call Jack HI 5-16OO.
with

No. 573
ROXBURY—6-rm. apt. Modemizcd 

bath. $23 (worth $40). <»I terms
Call Ja<k HI 5-4600.

Lietuviška Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street 
SOUTH BOSTON 

Tet SO 84149
Turim visokių vaistų. Siunčiam 
net Europon. Kalbam lietuvii- 
ttai. Patarnavimas mandagus; 
kainos nebrangios, 
čia jau 20

RADIO No. 599
MA’.K»N CENTRE—CI needs S3<>0. 

I'-i- balanee of $6O<>0 LIKĘ RENT.
' te <; call Jack HI 5-1600

No. 614
NEWTON—I l>orrowed your dream 

to build a home of beauty and
utility on a 93x160 ft. lot ('2 aere> 
Long living room, 2 corner bed- 
rooms. oil heat, basement laundry. 
Cabinet kitehen. Registered title. 
Only $13.500. Now being land- 
scaped—-roady in a few days. O*n- 
er. Call Jack HI 5-4600.

No. 600
Ijyy,

y«uis for 
5-4GOO

3-familv 
$1000.

house. Deed
Call .Jack HI

No. 601
dnwn h'ivs 3-ant.

'-'■•'.i likę RENT. 
HI 5-4600.

No. 574
3 APTS. and 

Easy terms.
HI 5-1600.

2 stores 
Owncr.

for $950>t 
Call Jack

No. 575
2 HOMES of 8-8 rms. for totai o;

$8700. Faeing 2 Street, 2 sep 
heating Systems. Rent from onc
■arill pay your taxes, etc. GI need; 
only $300 down to own BOTU 
Owner. Call Jack HI 5-4600.

No. 563
RONBI RY 5 rm. ap». $12 month.

Sunr.y, pleasant. Porch. Easilv 
uorth $‘0. Yours if you’re a GI 
with $300. Owner. Call Jack III
5-4600.

No. 564
Pav bai. of SI2 MO. tor 5-rm. aot. in RRICK 
Call JacK 1 3-i'*mily. Bargain. Call Jack iii

5-4600.

SAVE 50%
Since 1926 we have bot grnups 
of properties from Estates 
Probales. etc. Otir trained me 
chanics MODERNIZE. we sup 
ply you DIREUT.
Result: You enjoy a pre-»ar built 
home at 50% UNDER today’s cost 
to build:

HI
JACK TUTTLE 

5-4600 or l)E 3-3662 R

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaisdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

&—Vaistas nuo galvos niežA 
jimo.

6—Vaistu nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27,




