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Rusija Deda Pastangas Suardyt 
Londono Sutartį

Vokietijos Parlamentas “Principe” Pritarė Londono Su
tarčiai; Prancūzijos Parlamentas Balsuoja Šį Ant

radienį; Maskva Deda Didžiausias Pastangas,
kad Sutartis Nebūtų Patvirtinta; Anglija ir 

Amerika Skatina Sutartį Patvirtinti;
Daug Abejojančių

Londone spalio 3 d. pasi-(/f/nUŠė Žmoną ir
rašytoji sutartis dėl Vokieti
jos ginklavimo ir jos įtrau
kimo į Vakarų ginkluotą są
jungą dabar yra dėmesio 
centre. Vokietijos parla
mentas pritarė sutartie^ su
darymui ; ši pirmadieni 
Prancūzijos parlamentas dėl 
jos balsuoja. Nei Vokieti
ja, nei Prancūzija sutarties 
dar neratifikuoja, tik pasi
sako ar veita dėl jos vesti 
tolimesnes derybas.

Amerika ir Anglija skati
na Europos valstybes sutartį 
kaip galima greičiau patvir
tinti . Anglijos konservato 
rių suvažiavime pereitos sa

Pats Nusižudė
Passaic, N. J., mechani

kas James Plucinsky, 61 
metų, ir jo žmona Anna to
paties amžiaus 
rasti negyvi jų 
vonus atrado 
iam.

Policija išaiškino, kad J.
Plucinsky pirma nušovė sa
vo žmoną bute, o paskui 
pats nusišovė atsisėdęs prieš 
veidrodį skiepe. Plucinsky 
paleido sau du šūvius iš re-

Prezidento Rolė

KLVX KI ANAS PROTESTU

čia buvo at- 
bute. Jų la-i 
sūnus Will-

Kai kuriose valstijose jau šiemet, nelaukiant galutino 
aukščiausio teismo pasisakymo, panaikinama rasinė seg
regacija mokyklose. Dėl to pradėjo vėl baikatis Ku Klux 
Klano fašistai, kurie degina kryžius ir šmėkliojasi apsi
siautę baltomis drobėmis. KKK chuliganai grasina “ko
voti” prieš segregacijos panaikinimą.

Vokiečių Bundestag 
Pritarė Londonui'.

Vokietijos parlamentas 
oidele dauguma balsų pri
tarė kanclerio Dr. K. Ade
nauerio iš Londono parvež
tai sutarčiai apie Vokietijos 
ginklavimą, jos nepriklau
somybę ir jos Įsitraukimą į 
Vakarų valstybių karo są
jungą. Prieš sutartį griež
tai kalbėjo tik socialdemo
kratų atstovai, kurie reika
lavo dėti visas pastangas, 
kad Vokietija būtų sujungta 
ir tuo tikslu jie ragino pa
sisakyti už Molotovo siūly

Suimtas Slaptosios Tarnybos 
Valdininkas, įtartas Šnipu

Slaptosios Tarnybos Valdininkas Informavo “Vienų” Už
sienių Valstybę Apie Amerikos Karo Paslaptis; Per 

įtariamo Asmens Rankas Ėjo Daugybė Svarbių
Žinių; Areštas Sukėlė Didelio Dėmesio; Po 

Fuchso Tai Būtų Svarbiausias Išdavikas

Anglija Atmeta Joseph S. Petersen, 40
Molotovo Siulymą^^^Security Agency tarnauto

jas, pereitą šeštadienį buvo
Anglijos užsienių iškalų ;suįmtag jr pajėtas į kalė

ministeris Anthony Eden,'jimą. Jis kaltinamas davi
nėjęs slaptas informacijas 
vienai užsienių valstybei. 
Jei teismas jį ras kaltu, jam 

10 metų bausmė ir

• įtaisyto mechanizmo iš ke-į 
liu žingsnių atstumo. Plu-

yaitės gale kalbėjo V inston cinskio kišenėje rastas ras- 
priminė pran- telis, pasirašytas rugsėjo 2 d. 
jie sutartį pa-Į(nusižudė jis spalio 8 d.).

Churchill ir 
cūzams, kad 
tvirtintų, nes kitaip Vakarų

1 m c▼ C* X CL JT KZVJ X IX c rro 1i c. 1 v 1 VIIMV
lis pavojus, ypač kad Ame
rika galinti pakeisti savo 
politiką ir palikti Europos 
valstybes vienas gintis, kaip 
jos išmano. Netrūksta įspė
jimų nė iš Amerikos pusės.

mą sušaukti keturių didžiu-' kalbėdamas konservatorių
jų valstybių konferenciją. ‘ (partijos suvažiavime Black-

c . ,, , . - .... ipool mieste, sakė, kad Mo-Socialdemokratai aiškino,L

_ įlįzuoti n paliuosuoti nuojvalfjininkas užsiėmė ' ' ' 
nuo

1952 metų.
Nacionalinė saugumo 

agentūra yra kariškųjų pa
jėgų dalis. Jos žinioje yra 
slaptraščiai ir slaptųjų ži
nių perdavimas įvairioms 
Amerikos karo pajėgoms 

. ..... visame pasaulyje.
Eden ragino Angliją ir Todėl suėmimas J. S. Pe- 

j kitas valstybes patvirtinti
[Londono sutartį, nes to ne- 

ateitis bū-

sąjungą
ujungimas bus atidėtas ne-Cr~'~* • *'”?'[ vaiaimnKas užsiėmė smpi-

ribotam laikui. okupacinių aimijų nei a P11-dėjimu nuo 1948 metų iki
...... . . 1 imtinas.vokiečių parlamento —pn-j

tarimas Dr. Adenauerio po-’r- 
’litikai nereiškia, kad Lon

Pagal A. Eden, rusams 
j rupi ne Vokietiją suvienyti,

t, . . ' —'bet visai Vokietijai primes-dono sutartis jau yra patvir-;tj bolševikiškos mažumos 
tinta. Tai reiškia tik tą,|djktatū].Q įt,.aukti Vokie-Ar Amerika Vėl

Rinkimų Kovoje'Pažabos Čankaišeką^ vokiečių vyriausybe ga-j^^Mlskvos'šąj^n'inkų 
_____  _____ ,h tęsti derybas dėl tos su-

Prezidentas D. D. Eisen
hovver dalyvaus rinkiminėj kad

Iš Washingtono praneša
Amerikos , -Ivvriausvbė,

tarties galutino surašymo.

Tame raštely Plucinsky kai-'kovoj, bet jis nesivažinės po įspėjo kinų nacionalistų va-' prancūraį Balsuoja
iina savo žmoną, kad ji jam visą kraštą ir nesakys pra-dą Čankaišek^F;:'"ozos sa-( _ o / »• • padarius nuropos
esanti neištikima. (kalbų už atskirus kandida-'loje nedaryti' puldinėjimų Londono Sutartį}^ labai liūdna.

Mirė Teisėjas 
Robert H. Jackson

'tus. Prezidentas pasiten-’prieš Kinijos teritoriją ir 
kins pasakęs kelias ar ke- tik pasitenkinti naikinimu

!
.. Prancūzijos Prezidentas Nenori
ei onrruriiom holcnmu ov ic_

“Šaltojo Karo

Tuo tarpu Rusija deda di 
džiausiąs pastangas, kad! 
Londono sutartį suardžius. 
Višinskis New Yorke, Jung
tinių Tautų seime, o Molo
tovas Europoje daro įvai
rius viliojančius siūlymus 
vokiečiams ir
kad tik jie atmestų Londo 
no sutartį. Kol kas niekas 
netiki rusų siūlymų ir vilio
jančių pažadų širdingumu. 
Bet yra nemanai žmonių 
Europoje, kurie mano. kad 

1

9 d.

lioliką kalbų, kurios bus laivų, kurie gali būti panau- šį antradienį balsuoja ar iš- 
perduodamos per radio ir doti Formozai atakuoti. (reikšti vyriausybei pasitikė-S 
televiziją, bet jis nemano.' ja žinia sukėlė didelio dėl jos pasirašytos su-

terseno sukėlė didelio dė
mesio. Pagal policijos tvir
tinimą Petersen nuo 1948 
metų ėmė slaptas informa
cijas i savo namus ir jas 
perdavinėjo vienai svetimai 

” valstybei. Suimtasis valdi
ninkas yra buvęs fizikos ir 
matematikos profesorius. 
Jis yra gimęs New Orleans 
mieste, yra baigęs Loyolos 
universitetą tame mieste ir 

JiSt. Louis universitetą ir bu-
karas”'vo Pro^esoriu Loyolos uni- 

‘versitete ir vėliau Ursuline 
kalidžiuje New Orleans 
mieste. Valdžios tarnybon 
jis įstojo 1938 metais.

Prezidentas D. D. Eisenšeštadienį, spalio
nuo širdies smūgio mirė darė prezidentas Trumanaš'^lvje FormozoiZ kinu ginklavimo ir įtrauki- hower kalbėjo į tautą dėl 
aukščiausio teismo teisėjas ir savo iaįku prezidentas naci’onalistai neslepia savo mo i Atlanto Sąjungos ateinančių rinkimų ir kvietė 
Robert H. Jackson,
kęs 62 metų.

Teisėjas R. A. Jackson1 
buvo liberališkų pažiūrų iri, 
dažnai aukščiausio

‘•.važinėtis po kraštą, kaip tąfgUSjdomėjjmo visame pa- tarties Londone dėl Vokie-

sulau-:R00seveltas. ' in^tenkini^.'ted A„e“'narių skaičių. ‘ įbalsuotojus išrinkti republi
Daugelis republikonų kan-(j^a Vėl nori uždėti varžtus Krikščionys demokratai,ponišką kongiesą, kad ne 

»n(d_idatų į senatą ir atstovų'ant kinų nacionalistų. 1953 ku,ie buv£ kairiausieji mijprasidėtų
11 .rūmus vis dar ragina pre- metaįs vasario mėnesi

prancūzams teismo ridentą, kad jis gyviau da- ridentas D. D. Eisenhower saiininKai, grasina
^Enndn- sPren{Vm.UOSe pareikšdavo gyvautų rinkiminėj kovoj ir iškiimingai paskelbė, kad Pneš vyriausybę dėl to, kadetų vyKmti savo programą 

padėtų republikonų kandi- Amerika netrukdys kinų na- Londono sutartyje neužten-i Prezidentas kviete repub 
datams laimėti.

‘šaltasis
pre_ rusios "Europos armijos”jtarP administracijos ir kon- 

šalininkai, grasina balsuoti ’gveso ir kad vyriausybė ga- 
vvkinti savo

savo skirtingą nuomonę. Po1 
karo R. A. Jackson pagar
sėjo, kaipo nacių karo kri
minalistų kaltintojas Niu 
rembergo teisme. Ten jis 
atstovavo nuomonę, kad

Amerika netrukdvs kinų na- J^aono sutartyje neuzten-; * —icpuv-, _ 
cionalistams atakuoti komu-^amai aiškiai vra numatyta,likome, demokratus ir ne-|K,NV 
nistinės Kiniio< nors ir Vok 1 e 11 J o s ginklavimosi priklausomuosius balsuoto- 
LjLs 7: J i kontrolė ir Vokietijai lei-'jus duoti jam repubhkomš-

dar kartą įeikia išbandyti gakjjog valstybės (Lietuva, 
Rusijos žodžių širdingumą Latvija jr Est-ja| negali bū_ 
ir tartis su Maskvos dikta-
toriais dėl Vokietijos suvie
nijimo ir neutralizavimo.

Už tokią derybų politiką 
pasisakė ir anglų darbiečių 
vadas Aneurin Bevan, kuris 
sekmadienį kalbėjo anglia
kasių mitinge ir aiškino, 
kad neprotinga būtų neda- 
rvti dar vieno bandvmo su- 
sitarti su rusais. Bevan ma
no, kad Uondono sutartį ga
lima būtų patvirtinti tik ta
me atsitikime, jei rusai pa
sirodytų nesukalbami.

SUĖMĖ KURSTYTOJĄ 
PRIEŠ INTEGRACIJĄ

ti skaitomos 
mi.

Rusijos dali-

RUMUNU BOLŠEVIKAI 
KRUVINAI VALOSI

Rumunijos bolševikų teis
mas nuteisė buvusį komu
nistinio režimo finansų m 
nisterį ir ministerių pirmi
ninko pavaduotoją’ Vasile 
Lukca mirti už “sabotažą.” 
Su juo nuteisti dar trys bol
ševikų buvę vadai. Jie ga
vo mažesnes bausmes. Apie 
Onos Pauker likimą dar 
nieko nežinoma.

PRANAŠAI NUMATO 
DEMOKRATŲ PERGALĘ

MRS. E. ROOSEVELT jP™šU> kongresą, su kuriuo jis
MINI 70-SIUS METUSjtrukde tą daryt,, o dabarj^a vadas'ga.čtų vykinti savo progra-'

Mendės - France įtikinėjo
sutartyjeI Prezidentas kalbėjo Den-Buvusio prezidento 

Franklink Delano Roosevelt 
našlė Mrs. Eleanor Roose
velt šį pirmadienį mini sa
vo 70 metų sukaktuves. Bet 
ir sulaukusi gražaus am
žiaus Mrs. Roosevelt yra ak
tinga, dalyvauja įvairiose 
organizacijose, rašo spau
dai, sako prakalbas ir gy
vai

(atrodo, lyg Amerika ir 
nori suvaržyti Formozos vy
riausybės laisve. Iparlamentą, kad

Demokratai Laukia 
Balsuotojų “Maišto”

Į dar galima bus padalyti kai 
kurių pakeitimų. Vyriausy
bė tikisi, kad socialistų

Demokratų partijos vy
riausias kalbėtojas. Adlai 
E. Stevenson, kalbėdamas 

įdomaujasi Jungtinių Kansas mieste sakė. kad,
Tautų organizacijos veikla.

PIETINĖ INDOKINIJA 
VIS DAR NESUTARIA

(kaip 1! 
hiVnni^

vis

Maine, taip ir repub-

NACIONALISTAI 
ŽADA ATAKUOTI

sybę ir tuo 
to dauguma 
vyriausybę ir 
tarti.

ver miesto svetainėj. Jo 
kalba buvo perduodama per 
radio ir televiziją. Prezi
dentas ypatingai prašė, kad 
Amerika nepasirodytų prieš 

pasisakys nž.'pasaulį nevieninga, susi- 
Londono su- skaldžiusi ir todėl ragino vi

sus balsuoti už republiko- 
________ (nūs.

Spalio 10 d. Formozoje 
kinų nacionalistai minėjo 
43 metų sukaktuves nuo ki
nų respublikos įkūrimo. Ta 
proga gen. čankaišekas pri
ėmė didelį karišką paradą, 
kuriame žygiavo Amerikos 
ginklais apginkluoti kariai. 
Gen. Čankaišekas sakė, kad 
išvadavimo diena Kinijai 
artinasi, Kinija nusikratys 
rusų jungo ir kinų bolševikų 
išdavikiško režimo.

Delaware valstijos polici
ja suėmė Bryant W. Bovvles 
už kurstymą prieš rasinės 
segregacijos panaikinimą 
mokyklose. B. W. Bovvles 
Įkūrė “National Association 
for the Advancement of 
White People” ir tos orga
nizacijos vardu kurstė pro
testus ir riaušes prieš bend
ras baltųjų ir juodųjų mo
kyklas. i

Rinkimų pranašai vis dar 
numato demokratų partijos 
pergalę šio rudens rinki
muose. Bent visi sutinka, 
kad republikonams teks 
sunkiai gnimtis, jei jie no
rės išlaikyti savo turimą da
bar nežymią persvarą kon
grese. šiemet renkami 33 
gubernatoriai. Jų tarpe nu
matoma demokratų pergalė.

Pietinėj Indokinijoj 
dar tebeina kova tarp vy
riausybės ir armijos vado
vybės dėl vadovavimo kraš
tui. “Imperatorius” Bao 
Dai įsakė vyriausybės va
dui Ngo Dinh Diem, kad jis 
priimtų į vyriausybę kariuo
menės vadą generolą Ngu- 
yen Van Xuan, bet vyriau
sybė atsisakė tą padaryti.

Tuo tarpu šiaurinėj Indo
kinijoj bolševikai okupavo 
Hanoi didmiestį ir pakeltu! 
ūpu žiūri į antibolševikų sa 
vitarpines kovas ir nesutari 
mus.

Hikoniška Kansas valstija 
ruošiasi “kelti maištą" prieš 
republikonus. Visi. kurie 
laukė iš republikonų pažan
gios politikos, nusivylė. Re
publikonai pasirodė bejė
giai valdyti kraštą visų gy
ventojų interesuose ir val
do siaurų turtuolių grupių 
interesuose.

A. E. Stevenson kalbėjo 
Kansas mieste Į didžiulę mi
nią, kokią demokratai tame 
republikoniškame mieste re
tai tepajėgia sutraukti.

Šeštadienio vakare A. E. 
Stevenson pasakė svarbią 
kalbą Los Angeles mieste.

BOMBA SUARDĖ NAMĄ, iKINAI BOLŠEVIKAI 
BET NIEKO NESUŽEIDĖ! SKUNDŽIASI JT SEIMUI

Nežinomi piktadariai Sac- 
ramento, Calif., mieste pa
kišo po negro Reynolds Mc- 
Kenzie namu bombą, kuri 
sprogdama suardė namą, 
bet nieko nesužeidė. Negras 
nesenai buvo atsikėlęs gy
venti baltųjų gyvenamo; 
apylinkėj.

Aiškina 37 Jūrininkų Mirtį

Norfolk, Va., uoste trijų 
asmenų jūrų komisija aiški
na “Mormackite” laivo nu
skendimą pereitą ketvirta-

Bolševikiškos Kinijos vy
riausybė pasiuntė Jungtinių 
Tautų seimui telegramą, ku
rioje skundžiasi, kad Ame
rikos karo pajėgos “isiver- 
žusios” i kinų Formozos sa
lą ir laikančios tą salą oku
puotą.

Iranas Nuteisė Fatemi Mirti

Irano kariškas teismas 
nuteisė buvusio diktatoriaus 
Dr. MosSadegh užsienių rei
kalų ministerį Hussein Fa
temi mirti už maišto kėlimądieni Atlanto vandenyne

Jo ten klausėsi 20.000 žmo-*Nelaimėje žuvo 37 jūrinin- prieš šachą ir salies konsti 
nių. kai iš 48 .vyrų įgulos. Ituciją.

Rusai Neturi Ką Eksportuoti

Rusija daug kalba apie 
didinimą prekybos su lais
vaisiais kraštais, bet šie me
tai rodo, kad rusai neturi 
ką eksportuoti. Jie šiais 
metais įveža prekių už 250,- 
000,000 dolerių daugiau, 
negu išveža į užsienius, 
Toks prekybos pasviręs ba
lansas verčia rusus išvežti 
į užsienius nemažai aukso 
ir mokėti užsieniams už ten 
perkamas prekes ne savo 
prekėmis, bet auksu.

Laisvųjų kraštų eksportas 
į Sovietų Rusiją šiais’metais 
gali pasiekti 640.000,000 
dolerių, bet į-usų eksportas 
vargu pasieks ir 420,000,- 
000 dolerių.
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Londono Sutartis
Per šešias dienas Londone devynių valstybių užsie

nių reikalų ministeriai sutarė pakeisti Paryžiuje numa
rintą sutartį apie “Europos armijos” kūrimą naują sutar
timi, kuri numato vakarinės Vokietijos apginklavimą ir 
jos nepriklausomybės atstatymą.

Londone sutarta: Amerika, Anglija ir Prancūzija 
sutinka suteikti Vokietijai nepriklausomybę.

Ginklavimosi srityje Vokietija ir Italija Įsijungia 
į ‘‘Briuselio pakto” valstybių skaičių (Anglija, Prancūzi
ja, Belgi ja.Olandi ja ir Liuksemburgas) kaipo pilnateisiai 
to gynimosi pakto nariai. ,

Visos Londono derybose dalyvavusios valstybės su
tinka rekomenduoti, kad vakarinė Vokietija būtų priimta 
i šiaurės Atlanto Gynimosi Sąjungą (NATO) pilnateisiu 
nariu.

Vokietija pasižadėjo negaminti atominių, biologinių 
ir cheminių ginklų ir sutarta, kad jos ginklavimasis bus 
suvaržytas aiškiau nenustatytu būdu, dėl kurio dar eis 
pasitarimai.

Vokietija pasižadėjo, kad ji savo atkuriamos ar
mijos nenaudos Vokietijos sujungimui Įvykinti (nepradės 
dėl to karo).

Anglija pasižadėjo, kad ji per 44 metus laikys Eu
ropoje 4 divizijas savo kariuomenės ir tam tikrą skaičių rau,iania 
karo lėktuvų. Amerika irgi pasižadėjo atnaujinti savo

GRĮŽO Iš LONDONO I SOSTINĘ

Valstybės sekretorius J.»hn Foster Dulles grįžo patenkin
tas iš Londono detyniu valstybių konferencijos, kur buvo 
sutarta Vokietija apginkluoti ir suteikti jai nepriklauso
mybę. JĮ pasitinka aerodrome gea. W. B. Sjnith (deši
nėj), buuęs pasekretorius, ir naujas pasekretorius Herbert 
Hoover Jr.. kuris perėmė pasek retoriaus pareigas.

vietų ir baltieji ir juodieji; 
žmonės integraciją pasitiko,! 
kaipo visai normalų dalyką.'

Tiesa, bandymas padary
tas tiktai kai kuriose vieto
se. “Solid South,” pietinės 
valstijos, kuriose gyvena 
daug negrų, dar nedarė in
tegracijos bandymo. Tose 
valstijose ir valstijų vyriau
sybės, ir seimeliai, ir, rodos, 
didelis baltųjų žmonių skai
čius yra griežtai priešingi
integracijai. Ten kol kas seniau okupavusi toje teri-l Lyginant su prieškariniais 

fnriintn muv/tannr cn Q Įsikalę <rvvpn5mu<
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Triesto Kompromisas i Bedarbiai ir Rinkimai
Spalio 5 d. Italija ir Jugo-j Republikonai rinkimuose 

slavija pasirašė sutarti dėl skelbia, kad Amerika gyve- 
T riesto “laisvosios” terito-'na gerbūvio laiką. Esą šie 
rijos pasidalijimo. Jugosla-1 metai yra “antri metai pa- 

” palyginus suvija gauna mažiuką žemės1 gal gerumą, , . _ 
gabalą virš to, ką ji turėjo pernykščiais metais.

niekas nieko nedarė segre
gacijai mokyklose baigti 
Kol aukščiausias teismas 
galutinai nepasisakė, nėra 
nė teisinės prievartos segre
gaciją baigti ir tik po galu-:

torijoje, maždaug su 3,000 laikais ūkiškas gyvenimas 
gyventojų, o Italija gauna Į dabar nėra susmukęs. Bet

visvien trys su puse milio
nai žmonių nedirba. Visa 
eilė pramonės šakų šlubuo
ja. Tegu šie metai ir yra 

. I “antri pagal gerumą,” bet 
tartis yra kompromisas u*, I nedirbantiems Ui nėra joks 
rodos, visai protingas kom- nusiraminimas, o dirbantie- 
promisas dabartiniu metu Į - baukštosi> kad ir jų neiš_ 
Be to. abi salys skaito, kad;tįklų nedarbas. Todėl ne- 

SUSltarimas via galutl-:f].irbjls a;4]j atsili^nti ir Į

Triesto miestą 
apylinkėmis.

ir uostą su

Nei viena nei kita šalis
tino teismo sprendimo tasine?fR girtis pergale
klausimas iškils ir tose vals
tijose.

Daug kas mano, kad pir
mieji pavyzdžiai Marylan-

..........  ...... . . . . Me. Washington, D. C., De-jJU susi.arimas yra galiui-; darbas atsiliepti ir
sianneu darbai Afrikoj, bandy-^padėties aiškinimas atrodo!lau-are, W. Virginia, Newpas ir pasižada daugiau jo-,balSUotojų nuotaikas, 
mas sudaryti sau atramos be priękaišto. Bet, mums. Mexico. Arkansas Ohio ir'.kių pretenzijų viena i kitą
punktus Pietų Amerikoje ir pa- rodosi,kad aiškinimuose yra kitose Valstijose turės dide-!nekelti. *

s darbas laisvuose ' a-Įplaleistas vienas dalykas.! Iės jtakos į/j -Giliųjų pie.l

seniau duotą pažadą laikyti ilgesni laiką savo kariuo
menę Europoje. ,

Taip, trumpai suglaudus, atrodo naujoji Londone 
pasirašyta sutartis. “Krizė.” kilusi dėl “Europos Gyni
mosi Bendruomenės*’ galo. baigta i visai trumpą laiką. 
Dėjimas viso svorio ant "Europos Gynimosi Bendruome
nės” pasirodė visai bereikalingas, nes tai “bendruome- ž 
nei*’ greitai buvo surastas pakaitalas, kuris, rodos, paten
kina visus.

Pasirašymas Londono sutarties betgi nėra viskas. 
Dar visų pasirašiusiųjų šalių parlamentai turės tą sutarti 
patvirtinti, o paskui visų 14 NATO šalių parlamentai 
turės patvirtinti Vokietijos Įsijungimą i šiaurės Atlanto 
Sąjungą. Todėl beratifikuojant Londono sutartį ir 
NATO praplėtimą gali atsirasti dar visokių kliūčių ir 
sunkumų.

Pora kliūčių dėl Londono sutarties Įteisinimo kyšote 
kyšo. Tai yra Vokietijos ginklavimosi kontrolė, kuri 
Londone buvo aptarta, bet nebuvo galutinai nutaria. 
Beaiškinant tą klausimą dar gali kilti Įvairių sunkumų. 
Kita kliūtis gali būti Saaro klausimas, kuris “principe” 
lyg ir skaitomas išspręstas, bet praktikoje, atrodo, dar 
toli iki galutino jo išsprendimo. Kalbama “sueuropėjin- 
ti” Saaro sritį bet kaip toks sueuinpėiinimas būtų Įvykin
tas. kad ir vokiečiai ir prancūzai juo būtų patenkinti, 
lieka neaišku.

Atsiras kliūčių ir daugiau. Apie tai jau “rūpinasi” 
Sovietų Rusija. Ji neabejojamai dės visas pastangas, 
kad Londono sutarti ištiktų toks pat likimas, koks ištiko 
“Europos armiją.”

"Būrų nesuprantama.
Būtent, Sovietų Rusija gink-J tų” valstijas. Kai jos pa- 

kad lavimosi atžvilgiu, atominių matVs, kad kitur integraci-
Jei vėliau neiškils rietenų 

dėl tautinių mažumų
fotnmn nrnmieoc rroli

Amerikoje veikia įstaty
mas, kuris uždeda vyriausy- 

pareigą žiūrėti, kadtrak 'bei
.krašto gyventojai turėtų 

Tą Įstatymą kai ku- 
ekonomistai va- 

kuris Į kas- 
emmą negali tu

rėti jokios Įtakos. Bet ne
darbo ištikti žmonės, jų šei
mos, prieteliai ir bijantieji 

i nedarbo darbininkai į tą

Sovietams leistina stumti gele
žinė užtvara? Turi būti riba, 
kurią peržengęs bolševizmas pa
sijustų pakankamai galingas, 
kad ryžtųsi smogti savo priešui 
mirtiną smūgi. Atrodo, kad 
prie tos ribos artėjama, ir tuo
met visoms taikingoms kalboms 
turės ateiti galas. Vertindami 
bolševizmą, kaip mes j j supran
tame. kitokių išvadų mes netu
rime pagrindo daryti.“

respondentas iš Washing- 
ton, D. C., tuo klausimu ra
šo:

"Artinasi mėnuo ir diena, 
o ne metai, kada Sovietų Są
jungos oro ir atominių ginklų 
pajėga susilygins su Ameri
ka. . .

integracija mokyklose jau; 
senai yra vykdoma, jokių, 
protestų niekas nekelia ir, Cigaretė* ir “Filtrai” 
rasių maisymasis mokyklo-Į gjų metų pradžioje
se atrodo visai paprastas sklidį žinios,‘kad cigaretės'•5tatk”ą j‘“ri,.kl.ek k,ta,P " 
dalykas. Dabar ir karo pa- kenkia sveikatai ir v’aė su.jtur būt butų linkę pastatyti

■ jėgose visame krašte jau kejia piaučiu veži. Tos ži-?ne. \a dzlos 'an? zmones. 
Inėra skirtumo tarp baltųjų nios bematant sumažino cijkune .statymus vykdo o ne- 

kalba apie juos, kaip įdea-
Tos ži-!Pne

ginklai abie-Įir juodųjų kareivių ar jūri- garečių vartojimą krašte 
žinų rankose.1 ninku ir visi tarnauja mai-i

Nauji
v ~ i 1.1 t. ar t' ra i v . b. » ■ » w ra-1 •»»•■«■ a ra- rv r /iTM-f- _ »_ _ - . — _ _ .kurie debesyse kabo. 

11“ w
Taip kada nors amerikietės surūkė 423 bi- Krašto Nuotaika 

tepaliečia.I bus ir viso krašto mokyklo-Honus cigarečių (po 2,600į .
.bes laikas se, bet pereinamasis laikas'kiekvienai rūkančiai ir ne-’/*es?nai Gallup Poli ap- 

I klausinėjo Amerikos zmo- 
Bu- 

ar
sioms valstybėms ir stumia"darosi visai kitokia, negu'Ravimų. —ab. ;kysią gal 10 .Amerika neturėtu piadėti
tų valstybių ūki Į krizę. Į ji buvo visus pukarinius me-1

Prie to. pagal “Darbo” 
straipsni, prisideda ir tas,

lygūs
jų pasaulio milžinų
kelia eibę visai naujų klau-1, šytuose daliniuose be jokioj Pernai amerikiečiai 
simu. kuriuos “Darbo” aiški-'skirtumo. Taip kada nors amerikietės surūkė
nimas mažai
Amerikos viršenybės laiKas se, t>et per

kad kiekvienas naujas bol-Jarba jau visiškai eina prie'gali būti kai kur ne visai rūkančiai galvai), o šiemet,! • -u
ševizmo laimėjimas siaurina galo, arba jau yra pasibai-'malonus dėl protestų, pike-; pagal žemės ūkio departa-.nes ® ė 1 vi * ’°S'

d padėtis staiga tų, riaušių ir demagogų rė-mento pranešimą, jie surū-Į™ pastatytas klausimas,rinkas Vakarų pramoningo-! ges, o todėl

“Darbo** paduoti faktai ir tus iki šiai dienai.
cių mažiau, 

•“"oi ” nes

u:k__ _____  {Amerika neturėtu
UIIIUIIU eigai e-j *

Čia svarbu tas'ka1^ Pneš RuslJą 
cigarečių varto-jko1 Amenka dar turi

baimėm u* vandenilio ginklų
viršenybę? Į tą klausimą 
milžiniška

dabar, 
ato-'I)ixon -Yates į‘>a1’Į o , n . ,• . jimas, po pirmos baimes,Sutartis Patvirtinta :daba, vė, didėja, 0 todėl 

-------- i gal jų bus tiek pat surūky- dauguma už-
Atominės Energijos Ko-Jta. kaip ir pernai metais/ klaustųjų atsakė “ne” ir tik 

misija pranešė senato anti-. Cigarečių fabrikantai su-Ps ses^ vienas sakė “taip.
, ..................... .. .. . ... . monopolių pakomisijai, kad1,ado atsakymų i "vėžio bau-Mažas nuošimtis pasisakė
Amenkos auksaausias^utbuunes varžytynes tarp Atominės Energijos Komi-'ba." Tas atsakvmas
-------------zes j, d. lsnese dviejų pasauliu. \isa eile

Segregacija ir Integracija
vra neturi tuo klausimu nuomo-

Londono sutartis palieka Vokietijos sujungimo klau- saTO istorinį spendimų, kadjalstijų Amerikoje, nelauk- £?£^Atsakymai rodo taikingų
.-imą kokiai tai neaiškiai ateičiai. Tuo taipu vokiečiams rasinė segregacija viešosio-, damos galutino auksciausio aai ctatv™ ‘ /___ _*'. ___ .... , u IAmerikos žmonin fina. Apie
tas klausimas yra pirmaeilės svarbos ir Vokietijoj gali 
kilti stipri opozicija prieš Londono sutarties patvirtinimą, 
ypač jei Sovietai norės pažadėti vokiečiams laisvus rin
kimus visoje Vokietijoje ir krašto vienybę už Vokietijos 
neutralizaciją. Pastatyti prieš pasirinkimą, arba krašto 
vienybė, arba kariška sąjunga su Vakarų valstybėmis, 
vokiečiai kažin už ką pasisakytų. Vokiečių socialdemo 
kratų opozicija skaito svarbiausiu reikalu siekti Vokieti
jos vienybės, o ne ginklų. Jei Maskva mokės išnaudoti 
vokiečių vienybės troškimą ir nenorės tik akis dumti 
tuščiais pažadais, vokiečuose gali atsirasti stipri opozi
cija prieš Londono sutarti.

Europos armijos sutarti sugriovė prancūzai. Svar
biausias jų priekaištas tai sutarčiai buvo tas, kad ji su
jungia Vokietiją su Prancūzja i vieną valstybių bloką ir 
kartu atskiria Prancūziją nuo jos seno sąjungininko Ang
lijos. Londono sutartis šitą priekaištą pašalino. Angli
ja sutiko laikyti savo kariuomenę ilgus metus Europoje 
ir tuo žvilgsniu Londono sutartis yra didelis Prancūzijos 
ir ypač jos ministerių pirmininko P. Mandės-France lai
mėjimas.

Netolima ateitis parodys, kaip Vakarų valstybės su
gebės Įveikti prieš Londono sutarti iškilsiančias kliūtis.

, , . ... » - - i , .. . Pe dėl statymo privačios ši- apsaugo žmonių plau-1*^171^1^05 žmonių ūpą.
se mokyklose yra priešinga;teismo pasisakymo, dar siais iumįnės elektraines, kuri čius nuo kenksmingos taba-5Prevent>’vini kar^ tik retas
■constitucijai. Skirstymas Į metais nutaie parduos elektra Tennessee ko įtakos Rūkyk ci«a»ete^mokinių mokyklose pagal jų, mokyklose panaikinu - Taip^-allev Authority elektrai-'perfiltrair būsi sveites "
odos spalvą, pagal aukščiau-į padarė Washington, D. C.Jnjų tfnkjuk Bet sutartis dar * * e a........

nėra pasirašyta ir jokių pa-' Žmonės tiki i filtro galią 
sižadėjimų Atominės Ėner-'n* imko, o cigarečių fabri- 
•gijos Komisija Dixon-Yates kantai pelnosi ne tik iš ei

šia teismą, vra 
dalykas ir turi 
kintas.

neteisingas 
būti panai-

teismas ne- 
segregaeija 
būti baigta 
būti baigta.

Aukščiausias 
nutarė, kada 
mokyklose turi 
ir kaip ji turi
Tą klausimą teismas atidė
jo vėlesniam laikui ir gruo
džio 7 d. aukščiausias teis
mas pradės tą klausimą 
svarstyti. Bus iškiausvtos

A 1p ž v a i g a

“Darbo” paskutiniajame 
numery užtainkame Įdomų 
tarptautinės situacijos verti- 
tinimą. Straipsnyje “Ar 
Tarptautinė Padėtis Rims
ta?” Įrodinėjama, kad susi-

RIBOS BEIEŠKANT “Nepaliaunama Sovietų agre
sija prieš kapitalistinius Vaka 
rus yra bolševizmo esmė. Su 
nuostabia energija, veikdami 
pagal iki detalių paruoštą planą 
sii pavydėtina ištverme ir atkak 
lumu Sovietai vykdo pasaulio 
užkariavimą bolševizmui. Di
delį grobi. laimėtą paskutinio

tarimas su bolše\izmu via karo išdavoj Europoj, jie jau 
neįmanomas, “koegzistenci-,papildė naujais laimėjimais Azi
ja” negalima ir susikirtimas,joj ir. vis stiprėdami, verčia Į 
tarp Rytų ir Vakarų darosi j save orientuotis Indiją, Japoni- 
kaskart labiau neišvengia-, ją ir likusius Azijos pietryčius, 
mas. Straipsnyje skaitome: i Tuo pačiu metu vyksta paruo-

miestas, Delav.are ir Mary 
land valstijos ii kai kuriose 
dalyse New Me.vico, Arkan
sas ir Mest 'Virginia valsti-^^pęj dar tedavė. Įgarečių pardavimo, bet ir iš

! o. . , ax • - i filtru gamvbo;tarp Atomines:
Visas kraštas laukė kaip' 

seksis Įvesti rasinę ‘‘integra
ciją*’ mokyklose. Pasirodė, 
kad reikalas nėra toks jau 
painus, kaip daug kas ma
nė. Sostinėje Washingtone 
iš pat pirmos dienos inte-

I Sutarti
kai? Energijos Komisijos ir

vacių
dar

Pa
turi'Statytes Šmugeliaibiznierių grupės

peržiūrėti kongresoj KoBgreMS vis dar aiškina

žmogus galvoja.

Rusai Jau Veikia

“Europos armija” mirė 
negimusi. Maskva dėjo di
deles pastangas, kad “Euro
pos armijos” nebūtų.

Dabar Londone sutarta 
vokiečius visvien ginkluoti. 
Maskvai ir vėl pakištas da
gys po uodega ir rusai jau 
imasi visokių manevrų, siū-

nuųmonės skundėjų, kurių gracija geriausiai pasisekė.
Panašiai buvo ir kitose vie
tose. Bet vienoj kitoj vie
toj atsirado kliūčių.. Pa
vyzdžiui Milfrrd mieste, 
Delaware valstijoj, baltieji 
žmonės pradėjo protestuoti, 
jie išstatė piketus apie mo
kyklą, kilo net riaušės, ku
riose vienas juodveidis mo-

bylų svarstymas privedė 
prie sprendimo, kad segre
gacija mokyklose yra prie
šinga konstitucijai: bus iš
klausyta nuomonės atskirų 
valstijų, kur segregacija yra 
Įstatymais Įvesta ir. tur būt, 
pasisakys ir federalinės vy
riausybės atstovai. Aukš
čiausias teismas, po bylos 
išklausymo, kada nors, gal 
apie būsimą pavasari, išneš 
galutiną sprendimą dėl būdų 
segregacijai panaikinti ir 
dėl laiko, kada tas turi būti 
padaryta.

Aukščiausio teismo spren
dimas dėl segregacijos pa
naikinimo viešose mokyklo
se nuskambėjo po visą kraš
tą ir net po visą pasaulį. 
Tai buvo istorinės reikšmės 
sprendimas, kuris turi ir di
delės politinės svarbos šių

jungtinė atominės energijos! gtatvbog šmugeiius> kurie
komisija. Senatoriai Lang- k i ,taivbinink»m« ■--—r(republikonas) ir Kefau-1^;.? , 5^^^ dole. * grasinimų, kad Lon-

(demokratas) reikalau-riu vjsai nep€lnyt0 ..uždar.
nebūtų pa-;bio „ Statybininkai buvo

t 1 ■ Vei"»isigudrinę imti iš valdžioskalas butu .stirtas. Kon-|Dasko,as sta(ybai rem(i ir

ei 
ver
ja, kad sutartis 
sirašvta ir kad visas ta?

dono susitarimus apvertus 
aukštyn kojomis. Moloto
vas siūlo “keturių didžiųjų 
konferenciją” Vokietijos su
vienijimui Įgyvendinti, Vo
kietijai neutralizuoti ir sve-

greso atominė komisija pra- g8u(|a¥0 ta?- ko)a5
dės posėdžius si trečiadieni kjas aufe įad •
ir svarstys tą labai daug-j t - . . , J -f. tunai kariuomenei iš Vokie-a„n..„ „.val.l- 1 dengdavo ir statybos įslai-...dulkių sukėlusi klausimų. H įr ne{ palikdavo |abai

Vėlesnėmis žiniomis kon-; riebius “uždarbius,” kurie, 
greso atominė komisija po-'kaip mana dangiškoji, pri-

kinys buvo apstumdytas. Iš bėdžiaus tiktai po rinkimų,I pildė nežiopsančiųjų kiše
Milfordo protestai persime 
tė i Baltimorę. iš ten i sos
tinę. Kai kur baltieji mo
kiniai išėjo Į streiką prieš 
bendras mokyklas, kitur tė
vai ar tariami tėvai pradėjo 
nerimauti. Laikraščiai tuos 
Įvykius išpūtė ir išnešiojo 
po visą kraštą žinias, kad 
“baltieji protes-uoja.”

Dėl tų protestų ir dėl rek
lamos, daromo- dėl tų pro
testų, mokinių integracija 
mokyklose kai kur buvo

tą klausimą nes 
kelia Įvairūs!

o tuo tarpu 
prieš kraštą
opozicijos kandidatai ir: 
bando su ta sutartimi bady
ti republikonams akis.

Šen. Kennedy Ligoninėj

dienų pasaulyje, kur eina'atidėta. Bet daugumoje

Senatorius John F. Ken
nedy iš Massachusetts ši 
pirmadienį atsigulė ligoni
nėj New Yorke, kur jam bus 
daroma nugaros operacija 
Jaunas senatorius karo me
tu gavo nugaros ligą.

į Dabar valdžia bando kai 
kuriuos apsukriuosius biz
nierius imti už pakarpos. O 
vienas federalinės statybos 
viršininkas, Clyde L. Pon
eli, traukiamas atsakomy
bėn už kyšių ėmimą. Tas 
statybos “rėmėjas” nuo 
1945 iki 1954 metų pasidė
jo į banką $218,630, nors 
per tą laiką jis algos gavo 
tiktai $75,793. Vadinasi, 
žmogus turėjo pajamų “iš 
šalies”—iš piliečių kišenių

tijos ištraukti!
Tai tik pirmas rusų ban

dymas Londono sutarti pa
naikinti. Paskui seks kito
kie bandymai.

Jų netruks, nes rusams 
žūt būt norisi Vokietijos 
ginklavimą sutrukdyti. Jei 
rtisai širdingai norėtų tai
kos, jie, be abejonės, suras
tų būdų Vokietijos ginkla
vimą sutrukdyti. Bet ru
sams ne taika, o visai kas 
kita rūpi. Sena bolševikų 
svajonė yra padaryti iš Vo
kietijos priedą prie Rusijos. 
Dėl to Maskva ir manevruo- 
j’a. Rusija su Vokietija bū
tų neįveikiama jėga.

—J. D.
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Pagerbė Dr. Budreckį »Dabar jau kelintus metus

Spalio 2 d. Brockton 
State Armory salėje įvyko 
Dr. Budreckio pagerbimas. 
Žmonių dalyvavo apie 5(X), 
ne tik lietuviai, bet įvairių 
tautybių. Daugiausia buvo 
darbo žmonių, kurie labiau
sia turėjo progos pajusti Dr. 
Budreckio gerą širdį. Buvo 
ir stambių “žuvų”: miesto 
majoras, valstybės atstovas, 
daug profesionalų, prel. 
Strakauskas, kun. Švagždys.

Pagerbimo mintis kiloj 
Brocktono Lietuvių Tarybo
je prieš porą metų. Ji įvyk
dyta tik dabar, nes anksčiau 
Dr. Budreckio sveikata ne
leido to daryti. Bet dabar 
ji įvykdyta draugų vardu. 
Kodėl Brocktono Lietuvių 
Taiyba perdavė savo suma
nymą kitiems, nelabai aiš-' 
ku. Bet ar tai svarbu? Ge
rai, kad pagerbimas įvyko. 
Mes dažniausiai gerbiame 
žmones, kada jie miršta, šį 
kartą pasielgta protingiau.

Lietuvius stebino prel. 
Strakausko dalyvavimas pa
gerbime. Jis buvo prašytas 
duoti pagerbimui parapijos 
salę, bet jos nedavė. Dėl to 
pagerbimas vyko svetimoje 
salėje, toli nuo lietuvių ap
gyventos miesto dalies. Ko
dėl prel. Strakauskas salės 
nedavė, niekas tikrai neži
no. Vieni mano, kad jis 
dar piktas ant Dr. Budrec
kio už Stonienės testamentą 
dėl kelių dešimčių tūkstan
čių dolerių, Kiti sako. kad 
salės nedavė dėl to, kad Ta- 
ryba jos prašė. Žmonių ne
įtikina nei vienas, nei kitas 
argumentas. Dėl testamen-

jis sunkiai serga. Į jo pa
gerbimą biletų nereikėjo 
brukte brukti, kaip būna su 
kitais parengimais. Visus 
įraukė meilė ir jo geri dar
bai.

Pagerbimą suruošė komi
sija. Ji buvo sudalyta iš 
Br. Budreckio draugų. Ko
misijai pirmininkavo B. 
Bortkevičius. Jis gražiai at
liko savo darbą.

Dalyvis.

Serga Kun. Saulėnas
Klebonas Strakauskas 

pranešė bažnyčioje ir para
pijos organizacijų susirinki
me, kad sunkiai serga kun. 
Saulėnas. Jis atleistas iš 
pareigų ir turi išvykti gydy
tis. Jam reikia surinkti au
kų. Kuo serga vikaras, 
klebonas nesako. Kun. Sau
lėnas jau senai serga. Ke
lis kartus jis buvo išvežtas 
i ligoninę. Sugrįždavo, bet 
neilgam.

—M. K.

CLEVELAND, OHIO

Paklausykime Išmintingo 
Patarimo

Clevelando Lietuvių Ben
druomenės valdyba spalio 
mėnesi paskelbė “spaudos 
mėnesiu” ir ta proga skati
na visus lietuvius įvykdyti 
nors šiuos uždavinius:

1. Kiekvienas pasirinki
me ir Įsigykime bent po vie-

llzviaavrioLr O lznvrro 
lliį Iiaujšį IIUUVI v zxxzjr^«j.

2. Sustiprinkime mus lan
kančius lietuviškus laikraš
čius bei žurnalus prenume-

KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

PREZIDENTAS SU GEN. GUENTHER

Prezidentas D. D. Eisenhower pereitą savaitę tarėsi su 
Atlanto Sąjungos valstybių karo pajėgu viršininku Euro
poje generolu Alfred M. Guenther. Gen. Guenther mano. 
kad rusai dabartiniu laiku pradžioje gal galėtų nuveikti 
Vakarų jėgas Europoje, bet ilgainiui būtų sudaužyti.

“Motor Trend” pažymėda
mas, kad tai yra radikalus, 
arba kitaip, kad jis yra vi
siškai savotiškas, nepanašus 
» kitą automobilį.

Dabar Shilala dirba ma
žą lenktynių automobilių.

CAMBRIDGE, MASS.

Veltui Anglų Kalbos 
Pamokos

Spalio 19 d. prasidės ang
lų kalbos pamokos naujie
siems ateiviams. Pamokos 
vyks antradieniais ir ket
virtadieniais nuo 7:30 iki 
) :30 vai. vakaro Ridge 
Technical School patalpose 
(Broadvvay).

Pamokų lankytojai bus 
paruošti taip pat pilietybės 
egzaminams.

Visiems Cambridge gy
ventojams tos pamokos duo
damos veltui.

EASTON, PA.

Neapsimoka Policijai 
Priešintis

Vietos spaudoj buvo iš
spausdinta žinutė, kad nau
jas ateivis lietuvis John Ak- 
sys, 33 metų, nubaustas 
$13.50.

Rugsėjo 27 d. jis neklau
sė policijos įsakymo išlipti 
iš svetimos mašinos ir net 
priešinosi trims policijos pa
reigūnams.

bulvaru. Numatoma pasta
tyti ir geležinkelio stotį, ku
rią pastačius bus didelio pa
togumo norintiems sustoti 
North Miami Beach, nes ne
reikės važiuoti į miestą ir 
iš ten grįžti apie 15 mylių.

L. J. Stasiuli*.

BROOKLYN, N. Y.

WORCESTER, MASS.

1Aksys įrodinė-

Kuriasi Nauja Lietuvių 
Bendrovė

Gegužinė Pavyko

Sandarieeių rugsėjo 26 d 
Babrauskų pavilione įuos
toji gegužinė pavyko neblo
gai. Jos pelnas, pridėjus 
paviliono savininkės Bronės 
Babrauskienės $15, pasiųs
tas Laisvės Varpui, kad 

t “skambintų per amižius 
vaikams Lietuvos.”

, , .. Brooklyne suorganizuota' gegužiu daugiausia
JO kad jis nenorėjo hpt. >s,prekybo/rtpinoą J. Dvareckas, J. 
automobilio tol, kol jam c >, (33? v . A ( ku. Pupka ir J. Krasinskas 
nebus atiduotas jo masinos . V ins reikali
raktas, nes jis įtarė, kad tas f - , ...’ ’ .. (prekes ir pardavinės kitųasmuo paėmė jo masinos 1 . .1 J gaminius

ratos apsimokėjimu, ben- 
to Dr. Budreckis buvo tei- dradarbiavimu ar kita ko- 
singas. O Taryba taipgi
niekuo nekalta. Ji padėjo 
pastatyti tą salę, kurios da
bar lietuviai negali gauti.
Taryba ruošė pikniką staty- , 
bos naudai, klubai, kurie

kia auka.
3. Parsisiųskime bent po 

vieną lietuvišką laikraštį į 
tas šeimas, kurios jo dar 
neturi.

_ . . . . . , 4. Nepalikime savo vai-
"alIa’’ auk°J° kūčių be ji) laikraštėlių- sav0 

‘Eglutės” ir “Tėviškėlės.”
5. Pagaliau išnaudokime 

.... šį mėnesį lietuviškai spau-
™ano> -^a JaVidai tarp mūsų ko plačiau- 

klaidas n nori jaĮ pas)<]eįsti-

raktą.
Teisėjas jam 

kad policijos įsakymus reik 
vykdyti ir jis turėjo lipti iš 
mašinos, jei jam policijos 
pareigūnai liepė. Už nepa- 
klausymą jis ir baudžiamas.

paaaškino,

MIAMI, FLA.

Wilk.es-Barre Padangėje
4 d. abi pusi susitaikė ir nuo 
spalio 6 d. abu dienraščiai 
vėl išeina.

SCRANTON, PA.

Kersteno Komisija 
Klausinėjo Liudininkus

Rugsėjo 30 d. ir spalio 1 
J. Luzernės apskrities teis-’ 
mo patalpose Kersteno ko-!
misija apklausinėjo liudi-L. . . .
ninkus. Pirmininkavo Lu-:? $'“»<*■«"! Vis. 1 
zernės apskrities kongres-. Žv*‘g2d2llf K°“frt* 
monas republikonas J. Bo- Kelinti metai Scrantono 
.iin, antras komisijos narys, lietuvių gyvenime įvyksta 
^uvo Ohio kongresmonas’rudeniop didelis koncertas, 
demokratas M. A. Feighan lietuvių tautinės parapijos 
<r advokatas—apklausinė j i- parengiamas. Jau plačiai 
mo narys J. J. McTigue. žinoma ir svetimtaučių

Liudininkų buvo 12, iš jų'sluogsniuose, kad lietuvių 
5 lenkai, 2 cechai, 1 slova-j koncertas, surengiamas tau- 
Kas, 3 lietuviai ir vienas:tinęs parapijos, pasižymės 
amerikietis. Jų tarpe buvo* gera programa ir geru iš- 
ir generolas, ir mokytojas,!pildymu. Daug kartų Scran- 
.r rašytojas, ir redaktorius, į tone dainavęs Algirdas Bra- 
.r krautuvininkas, ir ūkinin-įzis spalio 17 d. Junior 
xas, ir kunigas ir kt. j High School salėje dainuos

Jie liudijo po priesaika,'kartu su Anna Kaskas, bu- 
kad jų turtas buvo atimtas,'vusia Metropolitan Operos 
Kad kalėjime ir darbo sto- soliste. Annai Kaskas bus 
vykiose jie buvo mušami, jau antras pasirodymas 
ologai maitinami, neturėjo Scrantone, nes jinai su tuo 
nors kiek tinkamesnės me-'pačiu Algirdu Braziu daina- 
dicinos pagalbos ir buvojvo prieš porą metų. 
verčiami sunkiai dirbti ne-l Koncertu susidomėjimas 
žmoniškose sąlygose, todėl gana didelis, nes nedaug lie- 
mirtingumas buvo labai di-! tuvių kolonijų gali pasigir- 
delis. jti dviejų Metropolitan Ope-

Papasakojo jie ir apie tai,'ros solistų koncertais. Ga- 
kaip komunistai ruošia viso-’na plačiai jau garsina mini- 
kias provokacijas ir pasi-'mą koncertą ir anglų kalba 
naudoję jomis vėliau areš-^ leidžiami “The Scranton

Times,” “The Scranton Tri
būne.” Tautinės parapijos 
klebonas kun. M. Valadka

'V
‘•J

Bendrovei vado
vauja Liudas Norkus (N'ar 
kevičius), buvęs Kauno che 
mijos fabriko “Vairo” savi 
ninkas.

šimtais iš kasos.
Bet žmonės džiaugiasi,

kad prel. Strakauskas daly
vavo.
mato savo
pasitaisyti. Dieve, jam pa
dėk. O jei ji» tik m>ri žmo-tume gpaydgg atgavimo 50 
nėms akis apdumti, tai pa- metų sukaktį kaip pridera 
rodys jo tolimesni darbai. jęUitūringos tautos vaikams, 

nepaslėpsi. nes šiandien laisvoji mūsų 
L r. Budreckis buvo P^Lpauda yra pagrindinis tau- 

mas lietuvis gydytojas šia-^og ginklas savo teisėms, 
me mieste. Jis labai atjau- iajsvej įr šviesiai ateičiai iš- 
tė vargo zmones. Jam ne- kovoti
svarbu buvo pinigas. Jis ‘______________
norėjo žmogui padėti. To-} 
dėl jį visi taip augštai ger
bia ir gražiai

Pagerbė Kodžius
Lietuvių choras surengė 
vo nariams jaunave

džiams Kodžiams šaunų po
kylį. Pokyly dalyvavo apie 
100 asmenų. Vietos sąly
gas turint galvoje, tai yra 
labai daug.

Po gerų pietų Naujokie-

Soc iaklemokratinio 
Jaunimo Susirinkimą*

Spalio 16 d., 9 vai. vaka
ro, Lietuvių Atletų Klubo 
patalpose, 168 Marcy Avė.,

Ištrauki 10 Svarų Žuvį
Spalio 3 d. Lietuvai Rem 

ti Draugijos Centro geguži
nė Senų žmonių Pagalbos 
Draugijos darže Woodland 
Park, Auburn, taip pat pa
vyko. Lietuvių Moterų Pi
liečių Klubo choras, Mari
jonos Meškienės vadovauja
mas, sudainavo kelias dai
nas, o vėliau jau dainavo ir 
visi susirinkusieji.

tuoja ir išsiunčia į Sibirą, 
ypač griebia kariavusius 
prieš vokiečius už krašto 
laisvę. įsu gausiu padėjėjų būriu vi-

Lenkas leitenantas palių-'su smarkumu platina bile- 
dijo, kad Lenkijoj vyresnie-! tus. Ir tenka palinkėti pasi- 
ji karininkai yra rusai, bet'sekimo, nes mūsų gana ap-1—— I—— — ___ * 2?^ . . —» . A lizLiimia Lrzua viniL'lenKisnube uniiurmuse. rvme- □nuuuoiam nuvuvKsnva vem- 
rikietis misionierius, išbuvęs los lauke tai beveik vienin- 
Kinijoj 27 metus, liudijo, telė didžioji iškyla.
kaip ten spaudžiami ir nai
kinami ūkininkai, kaip jie 
beveik viską turi atiduoti 
valdžiai.

M. Kižytė, Lietuvių Infor
macijos Centro atstovė,

Scranton ietie.

DETROIT, MICH.

Kalbėjo kongresmonas: įteikė Raudonojo Kryžiaus
Brooklyne, šaukiamas so- Harold D. Donohue, geras surinktą kelių dešimčių tūk-
cialdemokratinio jaunimo 
susirinkimas.

Susirinkime bus > Įvairių. remti. Neivio ir Šimkų ka- 
pranešimų ir diskusijų, 1Mpelą grojo šokius. .

Mirė Dr. Palevičius
Spalio 4 d. mirė dr. M. 

Palevičius, į subversyvių or
ganizacijų sąrašą įtraukto

lietuvių bičiulis, kuli lietu-. Staučių išvežtųjų vardinį Lietuvių Darbininku Susi
nai linkimuose turėtų pa- sarasų. Pne bylos pridėtas vienjjimo daktaras ’ kvotė.

ir mirusiojo Vinco Krėvės

čiančių lietuvių demokrati 
nį sąjūdį išeivijoje ir jų ve
damą kovą už nepriklauso-

Taip darydami, paminė- . i J - mos demokratinės LietuvosPadėjo pokyli paprasy- valstybės atkūrimą.

Savo auka palengvink te
prisimena.* nelių tremties dienas!

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

‘Keleivio” Kalendorius 7055 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” 

didelį 100 puslapių kalendorių 1955 metams, 
dorius jau ruošiamas spaudai.

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

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

Nežiūrint kad viskas pabrango, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina lieka ta pati. Jis kainuoja 50 cen
tų. Pinigus ir užsakymus prašome silpsti šiuo ad
resu: , I ii * ; {fį

KELEIVIS
636 E. Broadway -:- So. Boston 27, Mm*.

leidžia
Kalen-

dama klubo pirmininką 
Norris jam vadovauti. Nor- 
ris, palinkėjęs jaunave
džiams ilgo ir laimingo gy
venimo, davė žodį Lapins
kui, K^ulakiams ir kt.

Kalboms pasibaigus Ste
vens vadovaujamas choras 
sudainavo gražių dainų, o 
vėliau šokta iki vėlaus va
karo.

L. J. Stasiuli*.

Balfo Susirinkimas

Spalio 16 d., šeštadienį, 
7:30 vai. vakaro įvyks Bal
fo skyriaus susirinkimas pas 
n. A. Petrauskienė, 3630 N. 
W. lOth Avė.

Kviečiami dalyvauti visi 
nariai, rėmėjai ir prijau
čiantieji.

Valdyba.

NORTH MIAMI, FLA.

Į susirinkimą atsilankys 
Vasario 16 d. akto autorius 
ir signataras prof. J. Ka
minskas ir padarys aktualų 
šio meto pranešimą.

Kviečiame į susirinkimą 
atvykti ir nesocialdemokra- 
tus, prašome visos, kurie 
domisi demokratijos ir so
cialdemokratų siekimais.

Valdyba.

LOS ANGELES, CALIF.

surašytas liudijimas, iš ku-^ , palevičius priklau*
. ..... _ , hiatyti, kaip fusai fenge-Jęomunistų partijai,, neži

la P’>e Lisyillę Pond, tai si pavergti ir kaip pavergė n- bet jig jau ,aDai 
Vytauto Macio sūnelis! Lietuvą ir kitas Pabaltijo (jjrbo
meškeriojo ir jam pavyko!valstybes. 'mjg
ištraukti net 10 svarų karpi. Žmonių pasiklausyti susi-

Kadangi minėtas parkas

Gražina Miestelį
Mūsų miestelis puošiasi 

Pati centrinė gatvė naujai 
išgrįsta, padaryti platūs ša
ligatviai, pakabintos gražios 
lempos. Net ir naujas var
das duotas 125 gatvei. Ji 
dabar vadinsis Broadway

Nagingas Lietuvis
George Shilala, “Kelei

vio” skaitytojo A. Shilalės 
sūnus, pats padirbo automo
bilį. Šitas nagingas ir iš
tvermingas lietuvis paėmė 
1942 metų Oldsmobile 76 
rėmus su motoru, o visa kita 
pats savo rankomis padirbo, 
naudodamas tik rankinius 
Įrankius ir mažą 110 vatų 
suvirintoją (welder). Aiš
ku, kad Jurgiui teko gero
kai padirbėti, kol tą padarė. 
Jis dirbo per 6 su puse me
tų laisvalaikiu — šeštadie
niais ir sekmadieniais—net 
5,000 valandų, bet ir padir
bo automobilį,kurio nuo-

Gegužinės rengėjai buvo 
šalaviejai, Dvareckai, Ta- 
reikai, Žemaitaičiai, J. Va
liūnas, J. Krasinskas, J. 
Lendraitienė, Palubeckiai, 
V. Mitrikas.

Lenkų Iškilmės
Spalio 5 d. lenkai suren

gė dideles iškilmes savo 
tautiečiui, nesenai išrink
tam Maine gubernatorių, 
Edmundui S. Muskie. Kai 
jis kalbėdamas estradoj 
prie miesto savivaldybės rū
mų pasakė, kad Maine vals
tijoje pirmą kartą guber
natorių išrinktas lenkas, tai 
lenkai sukėlė didžiausias 
ovacijas.

J. Krasinskas.

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojam* ir skelbė
jam* pranešame, kad “Ke
leivio” ofisą* darbo dieno
mis yra atdaras nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vakaro. Šeš
tadieniais nuo 9 vai. ryto 
iki 1:30 vai. po pietų.

su to plauko žmonė-

Minėdamos jo mirti “lais
vė” ir “ 
išgyrė.

rinko neperdaugiausia.
J. V. Stanislovaitis.

Po 6 Mėnesių Susitaikė Alneriko, lietuviai, jį, ,u-
Du vietos dienraščiai ne-jšelpėte 80,000 lietuvių trem- 

įšėjo per 6 mėnesius, nes tinių. 30,000 jų atsikvietė- 
nuo balandžio 8 d. streiką-'te į šį kraštą. Argi tuos li- 
vo spaustuvės darbininkai? kusius 10,000 paliksite iš- 
Jie reikalavo pakelti atlygi-'nykimui? Pradžiuginkite 
nimą, pagerinti atostogų są-'juos savo auka šio vajaus 
lygas ir ti. Galų gale spalio metu.

Vilnis” velioni labai

Remkit biznierius, kurie 
trauką ir aprašymą įsidėjo skelbiasi “Keleivyje.”

LENGVAS' BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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su Tėvu
Mažutis, Bet Biaurus 

Sutvėrimas'
Kas Yra Virusas

“Virus” lotynų kalboje 
reiškia nuodai, o nuodai, 
kaip visi žinome, nėra geras 
daiktas. Biaurus sutvėri
mėlis yra ir virusas. Jis, 
kaip vėliau matysime, yra 
daugelio ir pavojingo ligų 
sukėlėjas.

Virusas yra be galo ma
žas gyvis. Mokslininkai il
gai nieko nežinojo apie tų 
mažųjų sutvėrimų pasaulį.

žiūronais ir radijo aktyviu 
fosforu mokslininkai ištyrė 
viruso augimą ir plėtimąsi. 
Anksčiau buvo manoma, 
kad virusas veisiasi pana
šiai kaip bakterijos, tai yra 
skildamas pusiau, , bet vė-

keliant ir svarstant klausi
mus turėtų būti privalomas.

J. Glemžos pareiškimas 
yra šitoks:

“Užbaigus Vliko sesijos 
rugpiūčio 11-13 d. posėdžio 
dienotvarkę, einamuose rei
kaluose Lietuvių Darbo Fe
deracijos atstovas p. Kai
rys dar pateikė svarstyti re
zoliuciją Vykdomosios Ta
rybos sumažinimo reikalu, 
panaikinant dvi tarnybas. 
Aš pasiūliau Vilkui šios re- 

svarstymą jungti

po 10 minučių staiga atsi-
Tik išgalvojus padidina. !*nd*. al>,e n?u« vllup* 
„„„a,, ciklus, mikl.osk().'l<une!,ų. _ Kiekv.enas toks 

naujas virusas gali naujai 
apkrėsti kitą bakteriją

liau pastebėjo, kad jis, pa
siekęs bakterijos ar narve- zoliucijos 
lio sienelės, savo uodegaiteĮprie 1954 metų antrojo pus- 
prasiveržia į narvelio viduj mečio Vliko-VT sąmatos 
ir ten lyg dingsta, bet jau bei etatų svarstymo sekan-

muosius 
pus, jie
geriau pažinti. Tada paaiš
kėjo ir tų mažųjų gyvių di
delė reikšmė gamtoje ir 
mūsų gyvenime.

Betyrinėdami mokslinin
kai surado mažus sutvėri
mus, bakterijas, kurios su
kelia žmoguje ir gyvuliuose’v “u*°. 
įvairias ligas. Pažinę tasisuz 
bakterijas, jie surado bū-| Įvairių figų 
dus jas auginti, kaip 
jų apsisaugoti ir jas 
kinti.

tegalėjo jį tirti ir
ba narvelį.

Kiekvienas virusas bakte
rijos ar narvelio baltyminę 
medžiagą pakeičia į virusi
nę, labai nuodingą kūnui ii

čiame Vliko posėdyje.
“Tik vakar, t. y. rugpiū

čio 12 d., Vlikas pateiktą 
jam svai-styti sąmatą nuta- 

ar- rė grąžinti Vykdomajai Ta
rybai peržiūrėti, koreguoti 
išlaidų sumažinimo prasme 
ir tuo tikslu sušaukti Vliko 

apie rugsėjo 15 d. 
Balsuojant, mano pasiū-

LĖKTVVAS NUTUPIA ANT LEDO

Pakraščiu sargybos laivas “Westwin<T* padarė iš dideles 
ledo lyties aerodromą helikopteriui nusileisti tolimoj šiau
rėj, Baggin Įlankoj, tarp šiaurinės Kanados ir Grenlandi 
jos. Helikopteris naudojamas ledynu ir šiaurės oro tyri
nėjimams.sudarančią ligos priežastį, jlymas buvo atmestas. Tada 

aš pasiūliau padaryti per-Viruso nuodai dažniausia

—Tegul bus 
Maike!

—Ar tai viskas?
—Ne, Maike; aš dar 

riu tau velnių duot.
—Ar daug jų turi?
—Ne tavo biznis, kiek aš 

jų turiu; bet aš tau pasaky
siu tiesiai i akis, kad iš tavo 
mokslo niekas neišeina. Vis 
nešiojiesi knygas, vis moki- 
niesi, o nežinai, kad ant ma
rių dugno guli didžiausi 
skarbai, kuriuos reikėtų tik 
iškelt ir tada galėtum gy
vent kaip koks Rokfeleris.

—Apie kokius “skalbus” 
tėvas kalbi?

—Pats turėtum žinot. Juk 
gazietose buvo parašyta. 
Sako, Škotijos pakrašty yra 
nuskendęs šipas su devy
niais milionais gėrybių, ku
rias dabar keli vyrai susi
dėję pradėjo kelti viršun. 
Ar neskaitei apie tai?

—Dabar žinau, apie ką 
tėvas kalbi. Tai buvo Is
panijos karaliaus Pilipo 
Antrojo laivas “Florencia,” 
kuris susprogo ar sudužo 
netoli Škotijos 36f> metai at
gal. Dabar laikraščiai pra
neša, kad Škotijos kuni
gaikštis Argyle, vienam jū
rų admirolui vadovaujant, 
mėgina tą lobį iškelti.

—Na, jeigu tu viską ži
nai, tai kodėl niekad man 
apie tai nepasakei?

—Nepasakiau, nes nema
nau, kad tai Įdomus daly
kas. Juk nuskendusių laivų 
yra tūkstančiai. Per pasku
tini karą, kai Amerika siun
tė Rusijai pagalbą pro Nor
vegiją, vokiečiai skandino 
laivus urmu. O kiek nugar
mėjo jūrų dugnan pačios 
Vokietijos laivų! Kiek 
Amerikos laivynas sunaiki
no Japonijos laivų! Ir tur
to su jais žuvo ne milionai, 
bet bilionai. Šiandien ta
čiau niekas apie tai nekal
ba, nes tai būtų jau sena 
pasaka. Kodėl tat reikėtų 
kalbėti apie Ispanijos laivą, 
kuris nuskendo prieš kelis 
šimtus metų?

—Aš, Maike, kitaip mis 
linu. Jeigu tas šipas yra 
nuskendęs netoli nuo kran
to. negilioj vietoj, tai gal 
mudu būtume galėję pasipi
nigauti. Juk 9 milionai do
lerių, tai ne baikos.

- Bet tėvas turėtum gal
voti truputi nuosaikiau. Tu
rėtum suprasti, kad jeigu 
tuos milionus būtu galima

pagarbintas, taip lengvai pasiekti, tai jie 
senai jau būtų buvę iškelti.

no- —Maike, jeigu tu visus 
mano sumanymus kritikuo
ji, tai kodėl tu pats nieko 
nesugalvoji? Galėtum su
rengti kokį banketą ant ma
no garbės, ar ką. Žiūrėk, 
kaip dipukai moka vieni ki
tus kelti ant garbės šakių. 
Ot, nesenai girdėjau, kaip 
jų poetai per radijušą gyrė 
vieni kitus. Sako, laimin
ga mūsų tauta, kad turi to
kių poetų. Esą jeigu jie 
savo eilių nedeklamuotų, tai 
ir saulė nešviestų, ir ožkos 
pieno neduotų. Na, tai ko
dėl tu apie mane negalėtum 
taip gražiai pašnekėt per 
radijušą?

—Nes tėvas ne poetas.
—Ai bečiu, Maike, kad

nervų narvelius.
virusai yra 

nuo!skirtingi savo išvaizda ir dy- 
nai-įdžiu. Pavyzdžiui, polio li-

| gos virusas yra 20 kartų ciau 
Jau senokai L. Pasteuras-mažesnis už raupų virusą, 

ir E. Jenner išmokė, kaip' Polio virusas yra pusiau ap
galima apsisaugoti, pavyz- valios formos, panašus į 
Ožiui, nuo raupų ar pasiūti- kriaušę, o, sakysim, influ- 
mo ligos, bet pačios ligos enzos virusas yra pailgas, 
priežasties jie nežinojo, siūlo pavidalo.
Kad šitos ir kitos ligos yra! Kokias Ligas Sukelia 
apkrečiamos, kad jos turi' Virusas
antrytį buvo aišku, bet tik
rosios jų priežasties ilgai . 
negalėjo surasti. Mat, net žmogui 
ir 1,000 kartų padidinanti „

trauką. Po pertraukos vėli' 
paprašiau žodžio ir krei
piaus į Vliko narius, prašy-J
damas duoti galimumą ar-

Didžiausia Penktoji Kolona
susipažinti su staigiai J Kaip 

ir nelauktai iškeltu klausi- penktąja 
mu ir leisti susižinoti su sa- asmenis, 
vo centru. Pirmininkas pa- te dirba

žinote, šiandien venančių kiniečių reikalus, 
kolona vadiname įspėja kitas valstybes kinie- 

kurie slaptai kraš- čių neskriausti ir žada juos 
priešingos valsty- išvaduoti. Jie nesigaili lėšų 

siūlė mano pateiktą rezo- bės naudai. Visi už Ta- propagandai. Svetur gyve-
liuciją perbalsuoti, ir ji vėl įybų Sąjungos gyvenantieji nančių kiniečių mokytojai 
buvo atmesta. Ūkininkų komunistai yra penktosios dalį algų gauna iš komunis- 
partijos atstovas p. Norkai- kolonos nariai. Jie to ir ne- tų, komunistų literatūros 
tis pareiškė protestą dėl slepia, nes jie sako, kad, svetur gyvenantieji kinie- 
šio veiksmo ir apleido posė- kilus karui su Tarybų Są- čiai gali vežimais vežti, no- 
dį. Aš prisidėjau prie to junga, prieš ją nekovos, rintieji Kinijoj mokslus eiti 

ir gyvuliui, ir auga-'piotesto ir taip pat posėdį Taigi visos valstybės turi gauna visokių palengvini- 
Jis sukelia daug pavo-apleidau. {rūpesčio dėl komunistų mų, žodžiu, ir kultūrinė

Ijingų ligų. Jų visų čia ne-J “LSDP vardu dėl viso penktosios kolonos. Azijoj propaganda vedama labai 
' ’ kelia už smarkiai.

Polio (vai-j “L Vlikas yra pogrindy-'Kinijos ribų gyvenantieji) Kaip bebūtų, visa tas tu- 
Ir tikrai, 
kad Ma- 
partizanų 
90' . Jie 

■O
jei ir įftailanrto didžioji 3 

Britų milionų kiniečių dalis pa- 
Tai- teks Raudonosios Kinijos

Virusas pavojingas il

tiklai buvo persilpni k. • - —, - »*,• , ,ziesiems sutvėrimams stebė- min€Slu’ Pasitenkinsiu tik šio Įvykio as pareiškiu: didelį galvosūki 1ziesiems sutvėrimams stepe I “1. Vlikas yra pogrindy-’Kinijos ribų gyv
tį, 
surasti 
niniai

buvo' svarbiausiom!Siame simtmetv ----- ...
vadinamieji 'elektra-paralyžius) raupai ve-|je gimus.

- - - - bo^nno, tymai, kiaulyte.’ja ir jo nariams bei bendra-
kiniečiai. Jų ten yra per rį duoti vaisių. 
10 milionų: Burmoj 300,- šiandien

kovos organizaci-
mikroskonai kurie!JarauPai’ tymai, kiaulytė,Įja ir jo nariams 1 

tūk-st^nČĮiK kartu!pasiutimo liga’ influenza,:darbiams privalomas didelis,000, Thailande 3,000,000, jajų džunglėse 
~~~rnatvti darlgeltonasis d,’u^ys- karpos, drausmingumas, bet kartu) Kambodži joj 300,000, Viet- eilėse kiniečių yr

gyvulių snukio ir nagų liga pilnas vienų kitais pasitikę-1 name 1,000,000, Malajuose jau “vaduoja” Malajus. -C 
ra viruso padari-jimas ir draugiškumas. (Singapore) 2,750,000, In-jeį įr Thailando didžioji < 

Tokiai Vliko

padidina 
Jie įgalino pamatyti dar 
mažesnius gyvius ir išaiškin
ti daugelio ligų antryčius, 
kuriuos pavadino virusais. 

Pasirodė, kad

ir kitos vi

sakoma,

n aš galiu n^ektą dainus-j^j^ ma2as košiant per 
Ką sudėti. lik paklausyk, 

aš turiu su-Kokią karunką 
riksinęs apie cento galybę. 
Ar klausai?

—Klausau, tėve.
—Nu. tai aš pradedu:
Kur aš einu, ar važiuoju. 
Vieną dūmą vis dūmoju: 

Centą, centą, centa-ta.
Ea be cento sarmata !

už centelį
žmonės per amželį: 

Centą, centą, centą-tai. 
Dėl to cento mes vergai!

Už centuką, 
Dir b

Eosas pėdę jei nuraiko,
Un’ja kelia didi streiką: 

Centas, centas visados,
O be cento bus bėdos!

Duok tik centą tu klebonui. 
Maršą gros tau jo vargonai:

Centu, centu, centų duok 
Ir kiek duodi, nerokuok!

•Jeigu duosi centą žvangų. 
Kelias tiesiai eis i dangų.

O be centų bus blogai. 
Subadys velnių ragai!

Jei kišenių centas lanko.
Gali gauti ir iš banko:

Centas, centas, su centu 
Vis laimingas būsi tu!

Jeigu centų neturėsi.
Valdžiai taksų nemokėsi:

Į lakupą uždarys,
Vot teisybės vidurys!

Jeigu eisi pas teisėją.
Nėr be cento apgynėjo:

Centų, centų, centų-tai 
Vot teisybės pamatai!

—Nu, tai ką sakysi, 
Maike, ar ne teisingai 
mano sunosmuota?

—Ne, tėve, neteisingai; 
už centą šiandien nieko ne
gausi, nes ir doleris jau ne
daug vertas.

nys. j 22. lokiai Vliko prigim-
* Viruso sužadintos ligos)čiai ir jo tradicijoms yra 

virusas i?) dažnai būna epideminio po- nepateisinamas įvykdytas
visų antryčių, ligų žadintojų būdžio, ypatingai seniau jos)Vliko narių daugumos
yra pats mažiausias. Jisjdaug žmonių nuvarydavo į smurtas prieš kitą mažes-

kapus. Prisiminkime tik niją narių dalį.
1918-1920 metų influenzos| “3. Vlikas, įvesdamas sa- 
epidemiją. kurios aukų vo praktikon tokį klausimo 
skaičiuojama 50 milionų'pastatymo, svarstymo ir 
žmonių. jsprendimo būdą, sudaro di-

Virusas laikas nuo laiko.delį Vliko normaliam veiki- 
tai stiprėja, tai silpnėja, mui ir autoritetui pavojų. 
Pirmuoju atveju jis sukelia “J- Glemža.”
epidemiją, antruoju epide
mija mažėja. Ęet tarp vi
rusų ir kūno narvelių gali 
susidaryti savotiška taika,
pusiausvyra, jie gali ramiai ^enkins atkreipia dė-
sugyventi, ir žmogus tada ^ad j° straipsny Iš
neserga. Mat, narveliuose T°limyjy Havajų Kelei- 
išsidirba tam tikras atspa-iv’? pirmoje eilu-

virusų nuodus.jlėJe_ isspausdmta: “Kuomet

Taip Neturėjo Buti

donijoj 2,009,000,
Borneo 220,000 ir tt. 
gi, kai kur kiniečiai sudaro) itakon ,kas tada bus? Toks 
gana didelę gyventojų dalį. pat slogutis spaudžia ir ki- 
Favyzdžiui, Malajuose net tas Kinijos kaimynines vals- 
iki 45?<, Britų Borneo 24 G , tvbes.
Thailande 15'<, Kambodži-i Praeitame numery turejo- 
joj 10>. )te pastebėti žinią, kad ir

Kinai pasižymi trimis do-.Filipinai, kurie yra toliau 
lybėmis: jie yra darbštūs, nuo Kinijos, jau susirūpino 
taupūs ir labai gerbia savo ten gyvenančiais kiniečiais 
tėvynę. Jie visur gyvena jr nutarė juos surašyti. Mat, 
savo kinietišku gyvenimu, iki šiol nežinota tikrai, kiek 
palaiko artimus ryšius su jų kur gyvena. O juk kūne 
Kinijoj pasilikusiais, siun-; aUgančio skaudulio vietą 
čia jiems pinigų ir kitokių'būtinai reik žinoti, 
gėrybių, ten dažnai važiuo-Į Taigi, Azijos valstybėms 
ja žmonų susirasti, ar moks-) kiniečių mažumos sudaro 
lo įsigyti. Jšiandien didelio galvosūkio,

Aišku, jie nėra visi ko- o ateitv jos gali dėl jų ir di-

kiečiausio porceliano koštu
vą, jis praeina pro jo sie
neles, o tuo tarpu bakteri
jos, kad ir pačios mažiau
sios, negali praeiti.

Tiriant viruso ypatybes 
buvo surasta, kad jis yra 
labai artimas negyvai me
džiagai, jis yra ant vadina
mosios gyvybės slenksčio. 
Jis gali pavirsti kristalu, o 
ai jau yra negyvos medžia

gos požymis. Iš kristalinės 
medžiagos jis gali vėl virsti 
ikru virusu, apkrečiamų li- 

2U sukėlėju, veistis, augti, 
plėstis, sukeldamas
nius susirgimus. Virusas te
tari gyvuoti tik narvelio ar
ba bakterijos įnamiu, para
zitu. Be kito narvelio jis 
savistoviai negali gyvubti, 
,is tada žūsta.

Spręsdami gyvybės atsi- 
adimo klausimą, kai kurie 

mokslininkai ir mano, kad 
virusas turėtų būti jos už
uomazga. Bet čia kyla nau
jas klausimas: Jei virusas 
yra narvelio, bakterijos įna
mis, tai jis negalėjo pirmiau 
atsirasti, žodžiu, tas pats 
klausimas, kaip ir kas pir
miau atsirado, višta ar kiau
šinis. Už tai kiti mokslinin
kai sako, kad virus atsirado 
anksčiau už bakterijas, gy
veno savystoviai ilgus lai
kus ir tik vėliau prisitaikė 
orie naujų aplinkybių ir ta
no narvelio ar bakterijos 
įnamis, parazitas.

Kaip Virusas Auga ir 
Veisiasi

Su naujais elektroniniais.

rūmas prieš
masi- Toks atsparumas yra svar

bi priemonė apsiginti nuo 
virusų antkryčių. Kaip jį 
įgyti, pakai besime kitą kar
tą.

(Bu- daugiau)
Dr. A. Dargis.

Turėjo11945 metais 
būti “1935 metais.”

Kiek žemiau išspausdin
ta: “Havajuose į unijos 
viršūnes pateko akiplėša 
*fello\v traveleris’ Harry 
Bridges. Bridges netrukus 
čia atsiųstus nepatyrusius 
komunistus pašalino ir jų' 
vieton sustatė tokius komu
nistus, kaip Jack Hali ir 
panašius, kurie šiuo tarpu 

“Keleivio” Nr. 34 buvo'yra nuteisti už kriminalinę 
trumpa žinutė “Vlike Karš-)komunistų veiklą.” O turė
ta,” kurioj pasakyta, kad'jo būti: “Hawajuosč į uni- 
Vliko rugpiūčio 13 d. po-'jos viršūnes pateko akiplėša 
sėdis buvo toks karštas, jog)‘traveleris’ Harry Bridges; 
net trijų partijų (tautinin-'jis netrukus nekomunistus, 
kų, ūkininkų ir socialdemo- kurie irgi čia buvo atsiųsti,

KODĖL IR JIS
PROTESTAVO

kratų) atstovai iš jo 
Čia spausdiname

demokratų atstovo J. Glem-' statė 
žos kitam. Vliko posėdy, kaip

išėjo.
social-

munistai, bet paskutiniųjų 
laikų komunistinės Kinijos 
laimėjimai karo ir diploma
tijos frontiu e kitur gyve
nančių kinų akyse komunis
tinės Kinijos vadovų auto
ritetą turėjo pakelti. Tie 
kitų emigrantai nebuvo mė
giami, todėl jie visuomet 
svajojo sulaukti didžios, ga

ilingos Kinijos, kuri 
juos užtarti.

bet buvo mažai patyrę, iš
varė laukan, o jų vieton su- 

tokius komunistus, 
Jack Hali ir panašius,

rugsėjo 22 d., įteiktą pa- kurie šiuo tarpu yra nuteis- 
reiškimą—protestą. Jį pa-ti už kriminalinę komunis- 
skaitę matome, kad Glem- tinę veiklą.”
ža savo išėjimu iš posėdžio j Atsiprašome mielą bend- 
norėjo atkreipti dėmesį į radarbį Jenkinsą už jam be 
tai, jog ir politiniams veiks-)blogos varios padarytą ne-Įgudriai. 
niams d? ntelmeniškumas malonumą.

dėlių bėdų turėti.
Ž- is.

galėtų

Jie mato, kad dabar Ki
nija įgyja didesnio svorio 
pasaulio akyse. Nebūtų ko 
stebėtis, jei ir svetur gyve
nančiųjų kiniečių, kad ir 
nekomunistų, dalis teigia
mai nusiteiktų Raudonosios!^beį 
Kinijos valdovams. Juk ir' 
rusų tarpe nemaža buvo to
kių, kurie džiaugėsi, kai 
raudonoji armija žygiavo į 
Vieną ar Berlyną. Kad ir 
raudonarmietis, bet vis dėl
to rusas žygiuoja prie El
bės!

O iš antros pusės Kinijos 
komunistai veikia labai 

Jie kiekviena pro-

Bijodami N e pi o ja
Tarybų Sąjungoj po Sta

lino mirties yra mestas šū
kis—negarbinti atskirų as
menų. Tas privaloma ir ki
tuose komunistu valdomuo
se kraštuose. Taip daroma 
ir Vengrijoje.

štai susirinkimas. Kal
ba žymus žmogus. Jis bai
gė .. . tvlu kaip karste. Kai 
kas paragina ploti, bet jam 
atsako: — Mes nenorime 

ismilkalus rūkvti asmens

ir* Tuo klausimu gavo net 
komunistu laikraštis prabil
ti ir paaiškinti, kad nereikia 
stygų pertempti. Girdi, ne- 
crerai, jei partijos nariai ne
drįsta ploti net žymiems 
komunistams, bijodami buri 
apkaltinti asmens garbini
mu.

Ar jau aukojai šio vaja?-»
Įga skelbia giną^ kitur gy- metu tremtiniams gelbėti?
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ta, kad rasai visur pirmiau-j 
šia patenkami.

Palengvinimai Ne Rusijos 
Gyventojams

Nesenai iš Sibiro grįžęs 
asmuo teigia, kad Rusijos 
gyventojams, kurie pakliū
va į Sibiro katorgą, telei

Jie Vis Dar Tebemokina
Kai tik komunistai paver- 

;gė Lietuvą, jie tuoj pradėjo
džiama rašyti per metus tik ten siųsti visokius “mokyto- 
du laišku, o iš kitų “brolis-'jus,” “specialistus,” kurie 
kų” respublikų kilusieji ga-J turėjo mokyti, kaip Lietuva 
Ii rašyti kas mėnuo po laiš- gali pavyti “toli pažengu- 
ką. Jie gali gauti ir siunti-:sias broliškas tarybines res- 
nius. jei, žinoma, yra kam* publikas.” Jie ir šiandien 
siųsti. Į tokius “specialistus” tebe-

Tokių palengvinimų turi,■ siunčia ir tebemokina. 
matyti, ir iš Lietuvos Sibire _ . .... . ,..
kankinami žmonės. .Sta* Ylln,au? rad,Jas

sėjo 6 d. susiriesdamas gar
bino tuos atėjūnus iš Rusi
jos gilumos. Girdi, jie at
vyko draugiškumo jausmo 
vedini, jie išmokė lietuvius, 
Įdiegė jiems socialistinio 
lenktyniavimo supratimą ir 
tt.

Kilnoja, kad 
Nesusidraugautu

Tas pats asmuo sako, kad 
darbo stovyklų gydytojai 
dažnai kilnojami iš vienos 
vietos į kitą. Tas daroma 
tikslu, kad jie “nesusidrau
gautų” su kaliniais ir nebū 
tų jiems nuolaidūs.

KAPITONAS HARRY PARADE

kapitonas Harry Truman žygiuoja su pirmo karo vete
ranais metiniame karo veteranu parade Kansas City. 
Buvęs prezidentas Truman tarnavo pirmajame kare arti
lerijoj ir buvo vienos baterijos kapitonas.

Kas Palangoje Ilsėjosi

Pati “Tiesa” rašo, kad šią 
vasarą Palangoje atostoga
vę Donbaso, Uralo, Mask
vos ir kitų tolimų vietų atsi- 
bastėliai ir skundžiasi, kad 
ten buvo daug visokių trū
kumų. Girdi, ilgai tenką; 
stovėti kol gauni litrą sugy- 
žusio pieno. Liepos mėne
sį net duonos pritrūkę. Tai
gi, net atsibastėliams ru
sams negalėjo parūpinti ko

Taip liaupsina Maskvos 
batlaižiai, o iš tikrųjų juk 
Lietuva visais požiūriais bu
vo aukščiau už Rusiją paki
lusi ir rusai, atėję 1940 me
tais Į Lietuvą, ją vadino 
“mažąja Amerika.” Ir šian
dien, nors ją jau labai api
plėšė, bet vis dar “nesulygi
no” su “augštai pakilusio
mis respublikomis,” vis dar 
čia gyvenimas
nis.

Lietinga Vasara

Ir Lietuvoj ši vasara bu-
reikia, o jau ten taip Įpras- vusi labai lietinga.

Lenkai Turi Diktatorių
Lenkai tremty turi savo 

vyriausybę pryšaky su pre
zidentu ir taryba. Jų toji 
vyriausybė veikia Londone. 
Lenkai tą vyriausybę skaito 
konstitucine, teisėta Lenki-

žmoniškes-Įjos vyriausybe, o Varšuvoj 
veikiančią skaito neteisėta, 
okupacine, Maskvos iškam
ša. Mat, Londone veikianti 
lenkų vyriausybė, antrojo 
pasaulinio karo pasėkoje, 
pabėgo iš Varšuvos ir atsi
rado Londone.

si nepasitraukusio preziden 
to ir jo sudarytos vyriausy 
bės potvarkiai laikomi ne
teisėtais.

Toji vyriausybė turi taip 
pat ir valstybės iždą. Tas 
iždas buvo vadinamos iždo 
tarybos žinioje; be tos tary
bos nutarimo niekas iš iždo 
negali pinigų paimti. Iždo 
taryba išduoda juos tik są
matos keliu. Vyriausybės 
sąmatą tvirtindavo valsty
bės taryba. A. Zaleskiui at-

čia praleidžia savo pirmą
sias dienas. Kai tik ungu- 
riukas šiek tiek paaugėja, 
jis pradeda žvalgytis, kas 
aplinkui yra, pradeda vis 
toliau keliauti. Ir keliauja 
jis pakraščio link. Suradęs 
upę, jis leidžiasi ja, kartais 
tūkstančius mylių. Čia upė
se, gėliame vandeny ungu
rys subręsta. Moka ungu
rys ir žeme keliauti ir, jei 
jis upėj būdamas, jaučia 

! kad netoli yra ežeras, jis 
Į nuvyksta ir ten paviešėti.

Kai unguiys upėj užauga, 
tai jis vėl leidžiasi į žemupį, 
o iš čia į jūrą, į maždaug 
tas pačias vietas, kame jis 
išvydo šį pasaulį. Čia jis 
meta ikrus ir vėl augina 
naują kartą. Senieji ungu
riai išnyksta ir dar niekas 
nėra pagavęs seno ungurio. 
Kaip jie ten giliame jūros 
vandeny gyvena, niekas dai 
nėra išaiškinęs.

Lašišos, kad ir čigoniškos 
veislės, bet vis ne tokie vėjo 
paukščiai, kaip unguriai. 
Keliauja ir lašišos iš jūros 
vandenų į gėlus upių van
denis, bet ne tokiais vieno
dais tarpais, kaip unguriai. 
Jeigu maža lašišėlė, išgyve
nusi kelerius metus upėj, 
sraunaus vandens nunešama 
į jūrą, ji ir pasilieka čia gy
venti. Jei suaugusi lašiša

Laiškas Redakcijai
Gerb. Redaktoriau, (organizaciją, įžeidžiančiais

Malonėkite išspausdinti savo skyriaus narius ir klai- 
savo laikrašty šį mūsų laiš
ką.

Amalgamated Clothing 
Workers of Amerika lietu
vių 54 skyriaus valdyba rug
sėjo 16 d. posėdy matė rei
kalą atkreipti “Keleivio” 
redakcijos dėmesį, kad jo 
atsakingi korespondentai, 
mūsų skyriaus nariai, prisi
dengę įvairiais slapyvar
džiais, teikia apie savo sky
rių įvairias prasimanytas ži
nias, kurias mes laikome 
šmeižtu. Tpks savo unijos 
ir jos pareigūnų šmeižimas 
spaudoje niekam garbės ne
daro. Tokių korespondentų 
viso labo turime porą ir mes 
juos žinome. Jie yra pilna 
teisiai 54 skyriaus nariai, 
jie turi teisę, reikalui esant, 
kreiptis į skyriaus vykdo
muosius organus: valdybą ir 
pagaliau skyriaus susirinki
mą. Galima diskusuoti ir 
taisyti nesklandumus, ku
riuos jie mato taisytinus, bet 
ne pasislėpus kompromi
tuoti savo organizaciją.

Todėl prašome “Kelei-

dingai informuojančiais lie
tuvių spaudą.

Joseph Peterson,
Valdybos Pirmininkas.

Vyt. U bare vičius, 
Valdybos Sekrtorius.

Redakcijos Pastaba
Spausdindami lietuvių siu

vėjų 54 skyriaus valdybos 
laišką turime pastebėti, kad 
korespondencijų vertė nepa
reina nuo parašo. Niekų 
prirašyti gali ir savo pavar
des pasirašantieji. Kaip kas 
pasirašo, nesvarbu, svarbu, 
kas parašoma. Ir “Kelei
vis” spausdina ir spausdins 
raštus nežiūrėdamas, kaip 
kas pasirašo.

Jei siuvėjų valdyba paste
bi, kad parašyta klaidingai, 
ji gali paaiškinti, kaip iš 
tikrųjų yra, bet ji to nedarė 
ir dabar nedaro, ir pasiten
kina pareiškimu, kad visa, 
kas apie ją rašoma, yra 
šmeižtas.

prašome
vio” redakciją visus lietuvių 
siuvėjų 54 skyrių ir jo val-jmenib 

ikrus išmetusi rudenį įmeta-ldybą liečiančius straipsnius 
ma žemupy, tai jos plauki- spausdinti tik pasirašytus 

tikromis pavardėmis, kad ir 
lietuvių visuomenė žinotų 
kas rašo. Priešingu atveju 
prašysime visuomenę tokius 
korespondentus laikyti ne-

mas į aukštupį ar vietoj pa
silikimas pareina nuo mais
to aplinkybių. Bet ir jūroj 
lašišos gali gyventi ir augti.

Mokslininkai yra ištyrę
daug dalykų, susijusių su. rimtais, niekinančiais 
žuvų keliavimu, bet ir čia• t

Prieš porą šimtų metų 
Amerikoj 85 žemės ūkio dar
bininkai patys išsimaitino ir 
pagamino maisto dar 15 as- 

o šiandien 15 darbi- 
patys išsimaitina ir

dar 85 asmenims pagamina 
maisto, nes žemės ūkis me
chanizuotas.

‘ninku

Jeigu nepavergta dvasia, 
tai ir vergas gali būti maii- 

savo tininku.

Skaitykime Vertingas Knygas!
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs, lengvai 

skaitomi dr. A. Garmaus-F. Lavinsko at
siminimai, 136 pusi..................................$1.00

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

mos praeities apie Binkį, Miškini, Tumą,
Savickį, Giras ir kt. 249 pusi. Gyvai pa
rašyta............................................................ 2.50

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

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

POPIEŽIAI IR LIETUVA, kunigo M. Valad- 
kos parašyta, aiškina, kaip popiežių įta
ka pakenkė lietuvių tautai, 250 puslapių 2.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

Karo metu, o ypač po sisakius užleisti piezidenta- 
1 karo, dėl tos vyriausybės są-politinių srovių reko- 
! stato lenkų tarpe nebūta su- menduojamam į preziden- 
itarimo ir visą laiką dėl jos kandidatui, valstybės iž 
ėjo trintis. Dėl įtakos vy- taryba nutarė: kadangi 
riausybėj grūmėsi keliolika ™ Zaleskis nesiiaįko Len 

lenku veikiančių politinių kijos valstybės konstitucijos 
srovių. O lenkų tarpe pri- pagrindinių dėsnių ir toliau 
skaitoma daugiau kaip de- sauvaliai prezidentauja, tai 

. jo prezidentūros ir jo vy-
Tos varžvbos dėl Londo- Gausybes išlaikymui lėšų iš

dar daug reikės padirbėti,- 
kol viską sužinosime. 1

Žuvininkas.

Savotiškas Tiltas

ne esamos lenkų vyriausy- iždo pagal jų reikalavimus
bės paaštrėjo ypač šiais me- neišduoti. Bet iždo taryba 
tais. Šių metų pradžioje sutiko išduoti lėšas tik dip- 
dabartinis lenkų tremties lorT}atij°s tarnybos išlaiky- 
vyriausybės prezidentas A..TnU1,
Zaleskis turėjo pasitraukti/ Tuo būdu prezidento A.

Pasaulyje yra visokių til
tų, bet Danijoje numatyta 
pastatyti tokį tiltą, kokio 
dar niekur nėra. “Techni
kos Žodis” jį šitaip aprašo:

“Danijoje yra projektuo
jamas tiltas tarp dviejų 
Baltijos salų. Tiltas bus 8 
mylių ilgio.
noje vietoje

Pasiners vie- 
po vandeniu

pavidale tunelio, išlysdamas
nes pasibaigė jo veikimo Zaleskio vyriausybė, kaip ir 
metai. Jo vieton reikėjo Jis Pats, pasiliko iš visų pu- 
lenkų politinėms srovėms iš- apsupta, bet jie nepasi- 
sirinkti kitas prezidentas, duoda. A. Zaleskis ir jo 
Dėl kandidato į prezidentus vyriausybė ir toliau daro 
ilgai ginčytasi. Pagaliau įvairius paskyrimus yaldi- 
keletos lenku politiniu sro- ninku, vienus jų atleidžia, 
vių atstovai, priešaky su so- vieton jų kitus skiria ir lei- 
cialistais, susitarė dėl kan- džia visokius potvarkius, žo- 
didato į prezidentus, bet džiu, veikia. Betgi atsisakė mas tiltas po vandeniu ne- 
dabartinio prezidento A. naujai sušaukti valstybės!trukdys nei laivams nei eis- 
Zaleskio šalininkai, dau- tarybą, nors žadėjo padaryti mui rr:u— ~~ •—
giausia buvę pilsudskinin- J°s rinkimus. Nepasitiki 
kai ir dar kiti, tam neprita- Pagaliau jos sąstatu. Vy- 
rė. Tada dabartinis prezi- riausybės veikimui reikalin- 
dentas pasiskelbė, kad aki- g°s lėšos. Ir šituo atsitiki- 
vaizdoj tu visų nesutarimų, mu A. Zaleskio vyriausybė 
jis pasilieka ir toliau prezi- nenuleido rankų. Pačiam 
dentauti. Jis čia pat suda- prezidentui A. Zaleskiui 
rė naują savo vyriausybę pritarus jo viršininkai “įsi- 
pryšaky su laikraštininku laužė į valstybės iždą. Da- 
Cat Mackevičių. Šis iš Vii- ^ar valstybės iždo taiyba 
niaus laikų lietuviams žino- kreipiasi į Anglijos yalsty- 
mas kaipo vienas iš lietuvių teismą teisybės ieškoda- 
“ėdikų” ir kartu reakcionie- V’
rius. j -------------------------------------------------------------------------

Lenkų išeivijos didžioji
dalis per savo organizacijas 
ir veik išimtinai visa jos 
spauda pasisakė prieš tokį 
A. Zaleskio padalytą žygį.

Ir Žuvys Keliauja

Ar žinote—
Kaip reikia vertinti dabartinę Europos padėtį?

Kaip, laike praeitojo karo Ė /-k pavenv ldTkoiIC*17»X

į paviršių kitame gale. Tą 
tiltą stačiu kampu kerta 
didelių jūros laivų kelias 
tarp Baltijos jūros ir Atlan
to vandenyno. Pakeliamos 
tilte angos atidarymas su
stabdytų eismą tiltu, o jos 
uždarymas trukdytų laivų 
praplaukimui, gi paneria-

Tiltas eis virš van
dens iki mažos salos, esan
čios pusiaukely tarp dviejų 
salų. Pusės mylios atstume 
nuo tos salelės, tiltas pasi
ners po vandeniu, perkirs
damas ją požeminiu tuneliu., 
Statmenai fineliui, per sa-! 
los viduri iškastas kanalas, 
skirtas didiesiems jūros lai
vams perplaukti. Jis bus 
900 pėdų pločio ir 130 pėdui 
gylio. Kanalo dugnas bus 
keletą pėdų virš tunelio be
toninių lubų. Tai bus bran
giausias pasauly tiltas.”

“Keleivio” Nr. 39 buvo 
rašyta apie kai kurių paukš
čių stebuklingas keliones 

Kelių stambesnių lenkų Tokių keliautojų yra ir žu- 
politinių srovių atstovai tuoj vų tarpe. Pavyzdžiui sil- 
sudarė laikiną politinę taiy- kės, silkelės, sardelė? ir kt 
bą susidariusiai padėčiai pavasarį iš gilių sūrių jūros 
apsvarstyti ir atitinkamiems vandenų plaukia į netaip 
žygiams padaryti. Taiyba sūrius arčiau krantų, bet di 
iš savo tarpo išrinko trijų džiausi keliautojai bene bus 
narių komisiją, kurią įga- lašišos ir unguriai, ypač pas- 
liojo eiti tremties lenkų vy- kutinieji yra čigoniškos na- 
riausybės pareigas iki rei- tūros.

įkalai galutinai paaiškės. Vi- Unguriai veisiasi jūroj

LOZORAITIS LENKŲ 
PREZIDENTAS

Kitoj vietoj perskaitysite, 
kaip lenkai pešasi dėl prezi
dento. Kai kurie jų prezi
dento vietai ieško kandida 
tų net lietuvių ar net rumu 
nų tarpe.

Tokį pasiūlymą davęs 
Mackievičius, buvęs Vil
niaus laikraštininkas, dide
lis lietuvių ėdikas. Jis siū
lęs S. Lozoraitį arba buvusį

ii'Rumunijos karalių Mykolą.

svarbių minų dirbimo paslaptis ir dabar bolše
vikai jaučiasi jūrų kelių ponais?

Ką bendra turi tryliktojo šimtmečio Čingischanas 
su mūsų laikų vandenilio bomba?

Ką ir kaip svarstė Lietuvos seimas susirinkęs pir
mo posėdžio po 1926 metų gruodžio 17 dienos

perversmo?
Kaip bolševikai rašo Lietuvos istoriją?
Ką reiškia Europos apjungimas ir kaip į jį turėtų 

žiūrėti lietuviai?
Kuo ir kaip mūsų visuomenės gyvenime labiausiai 

pasižymėjo dabar Australijoj gyvenantis adv. 
Vladas Požėla?

Šiems ir daugybei kitų klausimi} atsakymus rasite 
tik ką išėjusiame š. m. “Darbo” žurnalo Nr. 3. 
“Darbas” eina jau aštunti metai. Tai didoko for
mato, 32 puslapių, įrištas į gražius viršelius visuo
menės mokslų žurnalas. Ji leidžia kartą kas trys 
mėnesiai Lietuvių Darbininkų Draugija (LDD). 
Kaina metams $1, atskiro numerio kaina 25 centai. 
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti LDD sekretoriui 
adresu: • ,

N. JONUŠKA
15 Cotton Street Roslindale, Mass.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS

NAUJA YALG/U KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 

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

KELEIVIS
636 E. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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STEFANIJA PALTANAVIČIENĖ:

Maudy nės Seniau ir Dabar
šiandien Amerikoje dau- Įėjo ir pas juos. Romėnai 

giau rasi namų su maudy-'mėgo ištaigingas maudynes, 
ne, negu be maudynės. Tik’Jie pirmieji surado būdą 
labai apleisti namai, blo-'šildyti maudynes karštu 
guose kvartaluose, neturi oru, kad maudynėse būtų 
maudynės. Kai kas sako, vienoda temperatūra. Pas 
kad amerikiečiai yra dėl romėnus maudynė buvo Į 
vandens pamišę, girdi, jie poilsio ir malonumų vieta, 
maudosi daug dažniau, ne- Maudynės jungėsi su skai- 
gu tas - reikalinga. Iš tiesų tykiom, sporto salėmis, tera- 
mūsų gyvenamus laikus ga-'somis pasivaikščioti ir gra- 
lima pavadinti “vandens J žiais sodais. Ketvirtame 
amžiumi,” nes niekad tiek amžiuje po Kristaus Romo- 
nebuvo kalbama apie šva
rą ir niekad nebuvo tiek 
maudomasi, kaip dabar. Bet 
dar visai nesenai, prieš šim
tą metų, Amerikoje nebuvo moterims.

je buvo 800 viešų maudy
nių. Tos maudynės turėjo 
du skyrius: vienas buvo 
skiriamas vyrams, kitas—

TĖVAS KALTINA EX-ŽM0N’4 DĖL SCNAVS MIRTIES

» * » ‘
Rokeri T. Tutton iš Los Angeles susikrimtęs kaitina savo buvusią žmoną dėl jo sū- 
saus. 2 su puse metu amžiaus Robertuko mirties maudynes* prūde. Vaikas su savo 
sesute žaidė prie prūdo. įkrito i jį ir nuskendo suaugusiems nepastebėjus. Visi po
licijos baad\mai vaiką atgaivinti nepasisekė.

Atsiminimai
(Magdutės Jaunystė Lietuvoje)

mados maudytis, o kai ku
riose vietose, pav. Bostone, 
Įstatymas draudė maudytis, 
jei neturėjai gydytojo leidi
mo.

Maudynės istorija yra la
bai Įdomi. Į Ameriką mau
dynė atkeliavo iš Europos, 
gi pačioje Europoje maudy
nė pergyveno savo žydėji
mo ir vėliau visiško užmirši
mo laikus

Kada žmonės pradėjo 
maudytis, sunku pasakyti. 
Senovės dokumentai rodo. 
kas pas egiptiečius maudy
nės buvo senai žinomos ir 
priklausė prie religinių ce
remonijų. Tas pats buvo 
Persijoj ir kitose artimosios 
Azijos šalyse.

Senovės Graikijoj, keli 
šimtmečiai prieš Kristaus 
gimimą, kuomet Graikijoj 
kultūra buvo pačioj viršū
nėj, maudynės buvo labai 
gražios, ištaigingos. Kiek
vienas turtingesnis žmogus 
turėjo savo namuose Įsiren
gęs gražią maudynę. Grai 
kai maudydavosi šiltame 
vandeny, o išsimaudžius iš 
trindavo kūną kvepiančiais 
aliejais. Pačioj pradžioj 
Graikijoj maudymasis taip 
pat turėjo religinės reikš
mės. Maudydavos prieš au
kojant dievams aukas, prieš 
vedybų ceremonijas ir pan. 
Vėliau maudymasis Įėjo į 
kasdienini gyvenimą.

Penktame amžiuje prieš 
Kristų maudynės Graikijo
je buvo jau labai išplitusios. 
Atėnuose pav. buvo ne tik 
privačios maudynės, bet ir 
viešos, i kurias eidavo visi 
žmonės, kurie neturėjo mau
dynių namuose.

Kai romėnai užkariavo 
Graikiją, maudynės

Kai penktajame amžiuje 
barbarai užplūdo Romos im
periją, gražiosios maudynės 
buvo sunaikintos. Tačiau dar netaip senai viena Ang
Bizantijos imperija, su cen-!lijos karalienė, pabrėždama'
tru Konstantinopoly, tęsė 
graikų-romėnų tradicijas ir 
užlaikė gražias maudvnes.

Išplitus krikščionybei, 
maudynės buvo visai už 
mirštos. Viduramžiais, ka
da katalikybė žydėjo, žmo
gaus protas klaidžiojo sute
mose. Viskas, kas rišosi su 
kūnu. buvo nuodėmė. Žiū
rėti Į nuogą kūną buvo nuo
dėmė, o ji maudyti buvo dar 
didesnė nuodėmė. “šven
tieji vyrai,” kurie gyvenda
vo atsiskyrę, ieškodavo sie
los išganymo, visai užmirš
dami kūną ir visaip ji nie 
kindavo. Jie nekirpdavo 
plaukų, neprausdavo veido

savo svarumą, 
maudosi kas mėnesi, 
tint, ar tas reikalinga, 
ne.

O kaip buvo Amerikoje? 
Iki 19 amžiaus vidurio

. l mažą. svogūną, 
pjaustytą

smulkiai su- tuojau pikliuoti ar Kitaip su
naudoti, nes jeigu jas kam-

sakė, kad ji'lzs puodelio tomeičiu košės (cat- bary sirpinsi, tai jos surys
nežiū-'

ar

Amerikoje 
buvo 
Bostone apie

negeresni
su maudvnėm

sup)
2 puodeliu tomeičiu sunkos 
Šaukštelį druskos 
žiupsnelį pipirų ir 
1 puodeli sulaužytų, 

spagetų.
nevirtu

ir supus.

Kas Jis Toksai?
Amerikoj gyveno žmo-

J.-..-.;..uevrju V IZ'CJ •» m 7Hi dilintų r**

reikalai. 
1845 metus

I Keptuvėj ištirpink rieba-jšu*’ kuris, būnamas 31 me- 
’ lūs, pridėk mėsos su svogū-!tų amžiaus, bankrutavo biz

nais ir pakepink, apversda- Byje
įstatymais ma mės^ kol jį netefcs rau_| 32 metų amžiaus pralai- 

Tada pri-fmėjo rinkimus;
34 metų amžiaus laimėjo

maudynės buvo 
draudžiamos. Philadelphi-
jos miesto taryba apie tą dėk tomeižių SUnkos. koš&>
laiką taip pat noiejo priimti pjpjrų druskos ir sulaužytu
įstatymą ---- 4 - -
dynes
imti

draudžiantį mau- ,spagetų. įįmaikvk lr
’.yi jo negalėjo pn- sudek viską į kepimo indą. 
tik todėl, kad P’-e'’‘,Kepk nečiuje 375 apie va- 

mnkų atsirado dviem bai-]andą ketvįrtį gtalan 
sais daugiau. , gu salotėm ir. duoti

Pirmoji Amerikoje vonia daržovėm, 
(bathtub) buvo pagaminta

kitom

savivaldybių rinkimus;
35 metų amžiaus mirė jo 

mylimoji;
36 metų amžiaus susirgo 

pavojinga nervų liga;
40 metų amžiaus pralai

mėjo savivaldybių 
mus:

43 metų amžiaus pralai
mėjo kongreso rinkimus: J Žinios.”

46 metu amžiaus išrink Vilniaus

i niki

čius ašutinius marškinius ir 
tokiu būdu ieškojo dūšiai 
išganymo.

Toji bažnyčios pažiūra, 
kad kūnas yra visokio blo
gio šaltinis ir “niekingas,” 
išsilaikė ilgus laikus. Ne
žiūrint, kad istoriniai Įvy
kiai keitė žmonių gyvenimo 
būdą ir pažiūras, kūnas vis 
dar buvo kažkas, ko reikėjo 
saugotis ir neliesti. Dar 15-
16 amžiuje Europoje mau
dynės buvo nežinomas da
lykas. Ispanijos karalienė 
Izabelė (gyveno pabaigoje 
15 amžiaus) maudėsi du 
kartu savo gyvenime: pirmą 
kartą kai gimė, o antrą kai
tą prieš ištekėdama. Kai
17 amžiaus pradžioje Pran
cūzijos karalius nusimaudė 
dvi dienas paeiliui, tai tas 
Įvykis sukėlė nepaprastų

1842 metais. Tai buvo la
bai didelis Įvykis, ir laikraš-; 
čiai plačiai aprašė tą keis-’ 

Jtuoli, kuris vonią užsisakė. 
Girdėjosi visokių balsų 
prieš maudymąsi ir už. Rim
ti vyrai rimtai svarstė, ar 
dažnas maudymasis nesu-

Mėsos Kepalas 
Prieskoniais

su

Par.ašus valgis yra mėsos 
kepalas (meat loaf) su prie
skoniais.

Paimti:

(Tęsinys)
Pakviesta savo sesutės, nuvažiavau pamatyt senos 

! ietuvos sostinės Vilniaus. Man tai buvo labai svarbi 
kelionė, nes niekad dar nebuvau taip toli iš namų išva
žiavusi.

Vilniuje buvau šešias savaites, bet žiemos laiku, tai 
•Tažių Vilniaus apylinkių neteko matyti. Tačiau kas 
mieste buvo verta matyti, tą apžiūrėjau. Apvaikščiojau 
beveik visas gražias bažnyčias, katedrą ir Aušros Vartų 
koplyčią su stebuklingu Dievo Motinos paveikslu.

Graži katedra ir sidabrinis šv. Kazimiero karstas 
koplyčioj padarė man gilų Įspūdi. Taip pat Įstrigo min- 
tin ir savotiška išvaizda Aušros Vartų. Altorius su ste
buklingu paveikslu pastatytas ne bažnyčios viduje, bet 
lauke, virš vartų, skersai gatvės. Mišios laikomos viršuj, 
o žemai, ant šaligatvių ir gatvės, žmonės suklaupę mel
džiasi. Žmonės, kad ir svetimos tikybos, eidami pro tuos 
vartus nusiima kepures.

Vilnius yra senas miestas ir atrodo senoviškai. Apart 
kelių moderniškų gatvių kitos buvo siauros ir nelygios. 
Kai kurios gatvės tiek siauros, kad du vežimai negalėjo 
prasilenkti. Namai daugiausiai dviejų, trijų augštų, bet 
dėl gatvių siaurumo atrodė daug augštesni.

Be daugybės puikių bažnyčių, kuriomis Vilnius gali 
tikrai didžiuotis, yra nedidelis muzėjus, daug Įvairių mo
kyklų, keli teatrai, valdžios pastatai ir gana didelė gele
žinkelių stotis. Paskui dar buvau kelis kartus Vilniuje, 
bet tik pravažiuodama i Rusiją, nes Vilniuje reikėjo mai
nyti traukini.

Vilniaus gyventojai daugumoj buvo lenkai arba su
lenkėję lietuviai, rusai, baltarusiai, žydai, totoriai ir sau
jelė lietuvių, išblaškytų po miestą. Lietuviškai kalbant 
girdėjau turgavietėj. Girdėjau, bet negalėjau suprast. 
Kaip jie ten kalbėjo, aš ir šiandien dar nežinau. Turbūt 
žemaitiškai, bet aš tos kalbos anksčiau nebuvau girdė
jusi ir negalėjau suprasti. ,

Galiu pasakyt, kad mūsų sostinėj Vilniuje nieko 
lietuviško nemačiau ir nepastebėjau. Kas kada buvo 
lietuviško, tas senai gulėjo po griuvėsių dulkėm. Baž
nyčios buvo vėlesnių laikų, statybos lenkų ir rusų. Tai 
vra faktas, o faktus užginčyt negalima.

Tačiau tame Vilniuje turėjo slėptis kibirkštėlė lietu
vybės, nes po kelių metų, kai tik caro valdžia davė lei
dimą, Vilniuje pasirodė pirmas mūsų dienraštis “Vilniaus

sulenkėjimas taipgi neįvyko ūmai. Nuo

1 kiaušinį /
1 2 puodelio pieno
2 riekutes duonos

mo.“ žiupsnelį pipirų
Ketvirtojo Amerikos pre- 'Paprikos ant peilio galo 

IRosemary —

griaus •‘demokratiško jau
nos respublikos paprastu-

Madi-!KOSem2ry rnilteliu 
. (Malto oregano
. t Sutrintos mėtos (basil) 

priėmimu ir, t česnako.mažiukę skiltelę 
smulkiai sutrinto 

1 švara maltos jautienos 
(ehuck)

Druskos ir svogūną

tas i kongresą:
48 metų amžiaus pralai

mėjo kongreso rinkimus:
55 metų amžiaus pralai

mėjo senato rinkimus,
56 metų amžiaus pralai

mėjo viceprezidento rinki
mus:

60 metų amžiaus išrinktas 
prezidentu.

Kas jis buvo?I
•SmiĮOTfUĮrt 

SFUiot?.tqv smuopizoid soiįįj 
-3tuy sisns.mS : seuiajįesiv

Vokietijoje 683 lietuviai 
džic-vininkai laukia mūsų 
pagalbos. Aukokime jiems 
šio vajaus metu!

Gedimino laikų buvo praėję 
mažas laikotarpis.

virš 500 metų. O tai ne-

Įsiga- kalbų ir nusistebėjimo. Ir tiek Amerikoje. Bet dar 
gą laiką maudynė 
žinomos paprastiems 
nėms. Maudymasis 
laikomas liuksusu, kuris

zidento žmona Dolly 
son, kuri buvo žinoma 
puikiu svečių
taktu, Baltuose Rūmuose 
Įtaisė kilnojamas maudynes.
Prezidentas Jacksonas jas 
išmetė, sakydamas, kad jis,
pi įsimindamas. papiastu? Sumaišyk kiaušini šakute, 
žmones, negali leisti sau -• trynys susimaišys
kio liuksuso.

Gerokai persiritus per 19
amžiaus y.duii maudynės jr su^ėk Į tą pieno ir kiauši- 
pradėjo plisti tiek Eui opoje, njo mįšinĮ. Tegu mirksta.

.SU
I baltymais, Įplak pieną, su- 
i pjaustyk duoną gabaliukais

il-

MAI DYNĖSE KEISTI PADARAI

Fort Lauderdale. Fla.. pajūrio maudynėse pasirodė šita 
graži mergaitė, aktorė Bea May, su dviem žvėriukais. 
Paplūdymyje niekas ir nebandė prie tos merginos prisi
artinti. kad jos dantėti palydovai negriebtų už kojos.

tl-
ko ponams, o ne prastuo- 
iams. Reikėjo dar poros 

dešimtų metų. kol maudy
nės atsrado kiekvienam ge
resniam viešbuty ir kiekvie
nam naujai statomam na
me, ir keistuoliais pradėta 
vadinti ne tuos, kurie mau
dosi, bet tuos, kurie nesi
maudo.

t Smulkiai supjaustyk svogū- 
nebuvo’n^ jr ?uberp ant duonos. 

Paskui paeiliui sudėk visus 
ai\ o prieskonius ir gerai išmai

šyk, kad duona visiškai iš
siskleistų. D;;bar Įmaišyk 
mėsą, gerai pamaišyk ir su
dėk Į duonai kepti formą, 
kurią prieš tai išskalavai 
vandeniu. Mėsą paspaudyk, 
kad prisiplotų prie formos 
ir ją išversk Į didelę keptu
vę arba ant lėkštos blėtos.

apie
Į pečių 
valanda

•d50 ir kepk 
laiko.

ŠEIMININKĖM
Kepsniai iš Maltos Mėsos

Maltos mėsos kepsniai 
vra lengviau virškinami ne
gu kitokia pečiuje kepta 
mėsa. Gardus valgis yra 
kepta mėsa su spagetėm 
(spaghetti).

Paimti:
2 šaukštus riebalų 
Vi svaro maltos jautienos

Nukritusias tomeites ga
lima prisirpinti kambary. 
Joms nebūtinai reikia sau
lės šviesos. Jeigu kambary 
temperatūra šilta, tomeitės 
gražiai prinoks be saulės. 
Tačiau prinoksta tik tokios 
tomeitės, kurios yra pilnai 
užaugusios. Jeigu nukren
ta mažos tomeitės, kurioms 
dar reikia augti, tai jos nie
kad neprisirps, saulėje ar 
be saulės. Jas geriausia

JAI DESPERATAS

Travis Wissenburg. 12 metu 
amžiaus iš Manitou Springs. 
( nio., pasirodė užkietėjęs des- 
pcratas. kai policija jį norė
jo areštuoti už bandymą pa
vogti sunkvežimį. Jis pasi
griebė šautuvą, pabėgo į kal
nus ir paleido į policininkus 
apie 50 šūviu, iki jis buvo 
nuginkluotas.

RUSIJA

Kuomet buvau devyniolikos metų amžiaus, Rusijos 
valdžia leido merginoms siekti aukštesniojo mokslo, ku
ris pirma buvo skirtas tik vyrams. Ta proga mano gimi
nės ir globėjai sumanė leist mane mokytis aptiekorystės. 
Kadangi aš turėjau dėdę aptiekorių Rusijoje, tai jis ir 
naėmė mane savo globon, kad padėtų man pasiekti savo 
tikslą.

Esu visuomet dėkinga savo mylimam dėdei, Vincui 
Juozaičiui, už viską, ką jis man gero padarė. Buvo tai 
pažymėtinai geras žmogus, visų gerbiamas ir mylimas.

Išrengė mane iš namų Į tolimą kelionę su visokiom 
instrukcijom ir pamokymais. Dėdė mano buvo toli, Su
jos mieste, Vladimiro gubernijoj, i rytus nuo Maskvos, 
lis buvo vedėjas aptiekos M. Cirvinsko, kuris mirdamas 
•aliko jo globoj našlę ir keturius vaikučius. Ponia Cir- 
vinskienė buvo rusė, ir jauni Cirvinskai tik iš pavardės 
buvo lietuviai.

Toj šeimoj tūlam laikui apsigyvenau. Kadangi ma
no moksle buvo trūkumų, tai reikėjo mokytis privačiai ir 
išlaikyt kvotimus, kad Įstoti i aptieka.

Rusijoje man viskas keistai atrodė, kitokie žmonės, 
kalba ir papročiai. Pirmiausia man krito i akis kitokia 
Rusijos žmonių išvaizda. Gero ūgio vyrai, Įvairios spal
vos plaukų ir beveik visi barzdoti. Tokios kolekcijos 
barzdų niekuomet nebuvau mačiusi. Barzdos juodos, 
geltonos, rudos ir žilos. Barzdos plačios ir siauros, ilgos 
ligi juostos ir trumpos, tankios kaip šluotos ir retos kaip 
ožio barzda. * ,

Iš pradžių juokino mane be galo tos barzdos, bet 
paskui pripratau prie to reginio. Daug žmonių buvo ru
daplaukių ir raupuotų, kas rodė, kad raupų liga dažnai 
aplankydavo Rusijos miestus ir kaimus.

Bendrai Rusijos žmonės yra geri, ypatingai moterys 
labai malonios ir širdingos. Lietuviai, apsigyvenę Rusi
joj*, lengvai priprasdavo ir po kelių metų jau nenorėdavo 

i grįžt Lietuvon. Buvo ten lietuvių ir lenkų, bet rusai lie
tuvius geriau vertino kaip gerus ir sąžiningus darbinin
kus, o lenkais nepasitikėdavo. Buvo ir kitų tautybių 
žmonių—vokiečių, anglų, totorių, kiniečių, bet nedaug. 
Žydų Rusijos miestuose buvo tik dešimtas nuošimtis gy
ventojų, daugiausiai amatininkai, nes caras nenorėjo, kad 
vietiniai žydai paveržtų prekybą iš Rusijos pirklių.

(Bus daugiau)
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Iš Plataus Pasaulio
KANADOS MOKESČIAI

Kanados ministerių pirmininkas St. Laurent ir Que- 
bec provincijos vadas Duplessis pereitą savaitę turėjo’ 
pasitarimą Montrealyje dėl mokesčių klausimo. Sutarta 
greitu laiku sukviesti visų provincijų ir centro vyriausy
bės konferenciją, kurioje tas klausimas būtų sprendžia
mas visos Kanados plotmėj.

„ o
3,000 METŲ MIESTAS

Izraelio valstybėje, netoli Jeruzalės, archeologai at
rado senovės laikų miestą. Jau atkasta vienos senovės 
laikų bažnyčios pamatai ir kiti miesto pastatai. Spėja
ma, kad tai yra senovės žydų miestas Netophah, kuri mi
ni biblija sąryšyje su karalių Dovydu.

-o
LATTIMORE VĖL APKALTINTAS

Profesorius Owen Lattimore pereitą savaitę buvo iš 
naujo apkaltintas dėl melavimo, kad jis niekada nesekęs 
komunistų partijos linijos ir nepasitarnavęs komunistams 
savo patarimais. Apkaltinimas iškelia 9 atsitikimus, kur 
Lattimore siekė pasitarnauti Sovietų Rusijai.

o
TURKAI VALOSI

Turkijos kariškas teismas pasmerkė 131 žmogų už 
priklausymą prie nelegališkos komunistų partijos. 36 
kaltinamieji buvo išteisinti. Policija aiškina, kad pa
smerkimas 131 komunisto sudavė dideli smūgį visam 
komunistiniam judėjimui Turkijoj. Visi partijos “apa- 
ratčikai” esą už grotų.

ŠNIPŲ SKANDALAS PRANCŪZIJOJ

.-taurė Baranes (kairėj), bolševikų laikraštininkas, kuris 
buvo pagautas kaipo šnipas, kuris ėmė iš kai kurių Pran
cūzijos krašto saugumo tarybos tarnautojų slaptas infor
macijas ir perdavinėjo jas komunistų vadams. Dešinėj 
krašto saugumo tarybos sekretorius J ean Mons. kuris at
kistas iš pareigų dėl apsileidimo, šnipinėjimo skandalas 
jaudina visą Prancūziją. Pasirodo, kad komunistai žinojo 
slapčiausias krašto gynimo paslaptis.

ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS
URUGVAJUS

nas Sąjungos narys per me- panų, lenkų, vengrų laikraš- 
tus surastų ir organizacijai'čių. Padidėjo per tą laiką 
'rekomenduotų bent vieną rusų, ukrainiečių ir lietuvių, 
naują narį. • Į --------------------------

(b) Visus narius kviesti'KABANTIS TRAUKINYS
daugiau domėtis ir studijuo-j
ti socialinį klausimą. Skai-: švedas Wenner-Gren su-į 
tyti ir prisidėti prie sočiai-1 galvojo kabanti ant iškeltoj

siteirauti apie jį ir rado besė
dintį prie rašomojo stalo.

—Ką, grįžti atgal ?—sumau
rojo jautis.—žinoma, aš negrį
šiu. Aš pabaigiau ideologinius 
kursus ir dabar esu komunis
tų partijos skyriaus viršininkas.

■ tM
II• I «eIiurtIi

demokratinės spaudos leidi- bėgio traukinį. Pirmas toks] Amerikoj 92.8’ < žemes 
mo ir platinimo, nes tik per traukinys būsiąs įrengtas.ūkių turi elektrą. Vadina- 
spaudą galima sekti pašau-. Vokietijoje ir aptarnausiąs'si, nėra iš šimto nė aštuo- 
lio politinių įvykių raidą,‘Ruhro krašto pramonę. Jo nių ūkių, kurie neturi elek- 
suprasti jame vykstančių1 greitis pradžioje 150 mylių tros. Mažiausia elektrą tu- 
grumtynių prasmę, susida-’pfcr valandą, bet tikimasi jį rinčių ūkių yra Nevadoj, 
ryti tvirtą pasaulėžiūrą ir-padidinti iki 200 mylių. {čia ją turi tik du trečdaliai 
teisingai tuose painiuose) Toks geležinkelis turi ūkių.
klausimuose orientuotis ir.daug privalumų: jo įrengi-------------------------------------
juos suprasti. j mas pigesnis, jis užima ma-! SVEIKATA TURTAS

(c) Visais svarbiais klau- žiau vietos, nereikia sulėtin-į Sveikata branjfJausias turtas pa. 
Simais, ypatingai Lietuvos.ti greičio pasisukimuose, jis šaulyje, be sveikatos nemiela nei gy- 
laisvinimo ir lietuviškosios gali važiuoti didesne įkal- Ik2^«wue,^»JUoro^krm^i^u?aiIči^i 
visuomenės konsolidavimojne, mažiau kaštuos jo aptar- „‘Joi^ri
Jausimais, palaikyti 
glaudžiausią ryšį su Lietu

Į J
ko navimas.

vos socialdemokratų parti
jos užsienių delegatūra, ir 
broliškąja Amerikos Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
ga, kad visi šia kryptimi da-

JUOKAI
Jaučiui Patiko, šuniui Ne

atAit- ą ». * * , t _
Komunistą pagrobtame kras-

APLEIDŽIA TRIESTĄ

Amerikiečių ir anglų kariuomenė pradeda trauktis 
iš Triesto miesto ir jo apylinkių. Maždaug per mėnesį 
laiko visi amerikiečiai bus ištraukti iš Triesto ir bus per
kelti į Livorno miestą Italijoj, kui’ amerikiečiai turi savo 
karo laivyno bazę. Į Triestą tuoj įžengs italų kariuo
menė. ,

METROPOLITAN OPERA
New Yorko Metropolitan Opera pasirašė sutartį su 

dainininke Marian Anderson vieniems metams. Sutartis 
įdomi tuo, kad tai yra pirma dainininkė negrė, kurią 
opera pasamdė nuo savo įsikūrimo 1883 metais. Daini
ninkė pasirodys Verdi operoje “Kaukių Balius” burtinin
kės rolėje.

KAS MUMS RAŠOMA

Rinkimų Išvakarėse
Sostinės Montevideo gat

vėse atrodo tikras karnava
las. Visur garsiakalbiai, 
važinėja propagandą ve
dančios mašinos. Jau prieš
rinkiminiais plakatais nu
lipdytos sienos, stulpai ir vi
sur ten, kur buvo galima 
ką prilipdyti ar prikabinti.

Stambiausios dešiniųjų 
nacio n a 1 i s t ų (stambiųjų 
žemvaldžių herreristų) ir li
beralų (pramonininkų bat- 
listų) partijos daug žada, 
bet ne liaudžiai, nes joms 
ne jos reikalai terūpi.

Nevisiems Durys Atdaros

Turime komunistų lei
džiamą laikraštėlį “Darbą.
Į jo redakcinę komisiją bu
vo išrinktas ir vienas neko- 
munistas. Pagal nusistaty
tą tvarką komisija turėjo 
nuvykti į Sovietų Sąjungos 
atstovybę. Tas ir buvo pa 
daryta. Kada komisija nu
vyko, komunistai buvo įleis
ti, o nekomunistas paliktas 
už durų. Taip jis pats pa
sakojo.

Kodėl tas nekomunistas 
buvo išskirtas iš “šventųjų 
ir paliktas už durų. tespren
džia už mane gudresni

Šiandien vienas tų "šven
tųjų,” A. Vaivuskas, rašo iš 
Lietuvos, kad jam neblogai 
ir tenai. Jam visur durys 
atdaros, bet tik jauk Visi 
kiti, išvykę į “rojų,” vos po 
vieną kitą mizerną laiškutį

romi žygiai būtų atitinka- te ūkininkas turėjo gaidį, šunį 
mai suderinti. ir jautį. Kartą jie visi trys pa

reiškė ūkininkui, kad jiems įki- 
rėjo atžagarus ūkininkas ir jie 
išeina į kolchozą, kuris jau bu
vo netoliese įkurtas.

Po savaitės gaidys sugrįžo 
pas ūkininką ir prašėsi priima 
mas atgal. Sako, aš beveik iš 
proto išėjau gaudamas ištisą 
dieną stovėti ant trąšų kūgio ir 
giedoti: “Tegyvuoja Malenko
vas.’’

Tuoj grįžo ir šuo ir skundėsi: 
“Ačiū Dievui, dabar aš vėl ga
lėsiu loti. Ten aš turėjau ištisą 
savaitę laikyti sučiauptus nas-1 
rus, nes slaptosios policijosl 
agentų buvo kupini visi užkam
piai.’’

Tik jautis negrįžo. Netrukus 
ūkininkas nuėjo į kolchozą pa-

Daug Laikraščiu 
Neanglų Kalba

Katalikų ir socialistų par
tijos daug žadėti negali, nes 
jos pačios yra negausingos.
Socialistų partija turi aiš
kią programą, švarią parti
jos \adovybę,_ bet neturi paragė ir nutilo. Tik vienas 
propagandai lėšų h todėl Vaivuskas tesidžiaugia sa- 
daug negali žadėti.

Kaip visada, daugiausia) 
žada komunistai. Jie žada 
taiką, laisvę ir sotų, laimin-

jvo naujuoju gyvenimu.

Jei Turėtumėte Mano Akis
Kai aš kiaules ganiau, iš mū

sų kaimo viena senmergė išva
žiavo į Vilnių, nes ji kaime ne
beturėjo vilties gauti vyrą. Po 
kurio laiko ji sugrįžo ir parsi
vežė jauną, gal 19 metų vyrą. 
o jai jau buvo per 40 metų.

Kaimo bernai tuoj pradėjo tą 
vyruką erzinti sakydami, kodėl 
jis vedė tokią seną ir negražią 
moterį. Vincukas (toks buvo 
jo vardas) visiems atsakydavo:

“Jei jūs turėtumėte mano 
akis ir jums ji būtų graži/’

Antram karui pasibaigus. An
tanas Bimba nuvažiavo į Mask
vą sudaryti sutarti tolimesnei 
savo veiklai Amerikoj. Jis bu
vo sustojęs ir Lietuvoj. Ten jis 
pamatė baisųjį vėžį. o šiap vis
kas buvo gerai. Kadangi Anta
nas yra patriotingas žmogus.

Brcoklyną. o Lietuvoj paliko 
vien tik laimingą gyvenimą, 
apie kurt ir šiandien nenustoja 
kalbėti ir jį girti.

Nesenai Anglijos darbiečių 
vadas Attlee sugrįžo iš ilgos 
kelionės. Jis buvo ir Rusijoje, 
kuri yra pavergusi ir Lietuvą. 
Jis matė. kad ten ir nedemo
kratiška. ir daug priespaudos, 
ir kitų bėdų. Kaip gail2. gal
voju. kad Attlee, pirm išvyk
damas i Rusiją, neužsuko pas 
Antaną į Brooklyną ir nepasi
skolino jo akių. Tada ir jam 
Rusijoj būtų viskas atrodę ko 
gražiausia, kaip tam mano mi
nėtam Vincukui io senmergė.

M. PAUPLIS.

Kanadoj dirbamas mode
lis lėktuvo, kuris galės sta
čiai kilti į viršų ir skristi 

vėžį jis atsitempė su savim į 2,000 mylių per valandą.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNTO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ I .AIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

gą gyvenimą darbo žmogui. 
Deja, jų pažadai visur bai
giasi atvirkščiai: kur tik jie 
įsigali ir paima valdžią į sa
vo rankas, jie duoda karus, 
priespaudą, badą ir kitas 
nelaimes ir negeroves.

Po poros mėnesių pama
tysime, kas laimės rinki
mus. Darbo žmogui iš jų 
daug ko tikėtis nėra ko, nes 
iš anksto galima spręsti, kad 
laimės “stambieji.” O jie 
juk negi gins darbo žmonių 
reikalus. Tikimasi, kad, 
pasinaudoję stambiųjų ne
santaika, pasistūmės kiek 
priekin socialistų pailija ir 
turės kelis atstovus daugiau 
parlamente, gal ir senate.

Vaivuskui Visur Gerai
Vaivuskas rašo iš Lietu

vos, kad jis ten daug geriau 
gyvenąs negu Urugvajuje: 
valgąs kumpius, brangius 
ikrus, geriąs vodką ir visiš
kai gyvenimu patenkintas.

Kas Vaivuską pažino 
Urugvajuje, tas gerai žino, 
kad tas ponas ir čia iš kaž
kieno malonės neblogai gy
veno. Jis visuomet vaidino 
amžino bedarbio vaidmenį, 
bet jis ir jo niekuomet ne
dirbusi poniutė geriau buvo 
apsirengę už dirbančiuosius. 
Bendrai Vaivuskai Urugva
juje gyveno beveik praban- 
giškai.

Urugvajue yra dar keli 
komunistų vadai, kurie stai
ga praturtėjo ir iš komuniz
mo neblogą biznį daro.

Du Mėnesius Negaunu 
Laikraščiu

Amerikoje kitomis, ne 
anglų kalbomis leidžiami 
laikraščiai vaidina didelį 
vaidmenį. Pernai čia buvo 
leidžiama tokių laikraščių 
net 857, iš jų 83 dienraščiai,
37 — pussavaitiniai, 295— 
savaitraščiai, 61—pusmėne 
siniai, 279—mėnesiniai ir 
102—išeinanti nepastoviai.

Daugiausia leidžiama is 
panų kalba. Tokių buvo 
108, iš jų dienraščių 11.
Antroj vietoj buvo vokiečių 
laikraščiai—82, iš jų 4 dien
raščiai. Italų kalba buvo 
leidžiami 69 laikraščiai, iš 
jų 4 dienraščiai. Lenkai tu
rėjo 4 dienraščius ir 45 ki
tokius.

Lietuvių kalba buvo lei
džiami 4 dienraščiai ir 36 „ . . .... *te s root, samus, nudegimo ir nu- kitokie. Tiek pat turėjo irišutimo žaizdas, užsisenėjusias ir nau- 
cechai. Rusų kalba ėjo 33|*S
laikraščiai. Arabų, suomių, No- 2- Salve for Extemai p»»ns.

Tikėsite ar ne, o aš iau 
daugiau nei du mėnesiu ne- 
begaunu iš užsienio laikraš
čių, taigi ir “Keleivio.” Lau
kiu, kad atveš jų visą sunk
vežimį. Mat, paštas nebe- 
apsidirba. Kai nueini Į paš
tą ir paklausi laikraščio, tai 
tarnautojas nusijuokia ir 
ranka pamojęs su bendra- raščių.
darbiu kalbasi toliau apie 
futbolo rungtynes ir kitus 
“svarbius” reikalus. Dides
nės netvarkos nebegali būti.

M. Krasinskas.

Žinios iš Kanados

nuovargi, šaltį—tuoj nieko nelau
kiant įsigykit DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES. Ji sudaryta iš daug skir

tingų elementų iš tolimų kraštų svie- 
Ito. Si mostis turi savyje galingą 
šilumą, galingai šildydama sunaikina 
minėtus skausmus.

Sena ir teisinga patarlė sako: kas 
tepa tas ir važiuoja. Tat jeigu norit 
važiuoti, tai tepkit ir vėl tepkit su 
Deksaio Galinga Mostim.

Pasarga: Neimkit jokių kitų pa
siūlymų. visada reikalaukit ir žiūrė
kit, kad ant dėžutės būtu užrašyta: 
DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
kysit tikrąjį Dekens Ointment.

Stebėtinai greitai prašalins minė- 
<tus skausmus. Kaina 2 oz. $1.00; 4 
oz. $2.00; pinigų taupymo ekstra di
delė dėžė 16 oz. $5.00.

Užtikrinam pasekmes ar jūsų pini
gus grąžinam.

IIEKKN’S PRODUCTS
P. O. Box 666, N«wark 1. N. J.

SVARBUS IŠRADIMAS
Svarbu kiekvienam gyvam žmogui 

susipažinti ir turėti savo stuboje. Tai 
vra penkių rūšių gyduolės, sudarytos 
• i uyua-Kjo įU?? t* i!" y ie^fckaaa b it« *L rii 
dalių.

No. 1. Mat Švilpa Salve for Skin 
Irritation. Tai yra kvepianti mostis, 
labai greit gydo įvairias odos ligas, 
išbėrimus, votis, odos trūkimą, **Ath-

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

Adresas: State Sanatorium. 
Wallum Lake. Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

P Al BUKOJI M At~
Esu 41 metų amžiaus, noriu su

sipažinti su mergina, našle ar persi
skyrusią, tarp 30-40 metų. Atsaky
siu kiekvienai. Susitarsim—apsive- 
sime. Pageidautina foto. Visos pa
slaptys garantuotos. Rašykit: (42)

S. P. T.
6029 So. Dorchester 

Chicago 37, III.

APZIVVMM AlkJM K MUKT* m *
Paieškau brolio Jurgio Skerstono 

ir pažįstamų iš mano parapijos. Aš 
paeinu iš Mickių kaimo, Papilės pa
rapijos, Šiaulių pavieto.

Dan Skerston 
R. R. 1, Box 77 

Coeur D’Alene, Idaho.

Esu 67 metų amžiaus. Norėčiau 
susipažinti su gero būdo moterim, 
kuri nori ramaus gyvenimo, ne se
nesnė, kaip 55 metų. Smulkiau su
sirašysime laiškais. Rašykit: Mr. A. 
Mikalauskas, 4 Everett St., Nashua, 
N. H. (42)

Esu vienas. Paieškau gyvenimo 
draugės, tarp 50 ir 60 metų amžiaus, 
kuri norėtų gyventi ramiai kaime. 
Prašau rašyti, plačiau paaiškinsiu 
laišku:

M r. S. A. Wolf 
R. D. 2. Milton Russia Rd.

Oak Ridge, N. J.

šita mostis gelbsti nuo skausmų ko
jose, rankose, sprande, nuo reuma- 
tiškų skausmų, nuo muskulų trauki
mo, tirpdina neveiklumą ir sustingi
mą. Kaina .....................................$1.50

No. 3. Mat Švilpa Ointment for 
Toothache and Hardening of Gums. 
Greit pašalina skausmus ir sustipri
na dantų smegenis. Kaina ....$1.00 

No. 4. Salve tor Poison Ivy, Rash,
• Skin Itching. Greit pašalina niežėji-
| mos. Kaina ................................ $1.50

No. 5 Mat Švilpa Remedy for 
ies. Šita mostis yra labai svarbi 

svetimomis kalbomis laik-|nuo hemoroidų ar pilės, šviežia ar 
‘užsisenėjusi liga. jei dar nėra vėžys, 

pagelbės. Sustabdo kraujo bėgi
mą ir atstato pilės, jei dar nebuvo 
oiaustytos ir gydo be piaustymo. 
Kaina tik $2.50 už dėžutę. Prie dė
žutės yra nurodymai, kaip vartoti ir 
kaip užsilaikyti. Parsiduoda aptie- 
koje Hartforde, 507 Park St., ir ki
tose. o taip pat pas mane.

Adresuokit: Mat Švilpa, 597 Broad 
Si.. Hartford, Conn.

Su užsakymu siųskite pinigus mo- 
j nev orderiais, express ar registruo
tais laiškais. Greičiau gausite.

Pasarga: Jei kas pirmiau siuntė 
pinigus su užsakymu ir negavo atsi
liepimo, ar pinigai dingo, tai jei tu
rite rasytę kreipkitės į paštą, gausite 
atgal Jei kas negavo iš manęs jo- 
’ io atsavvmo, prašom man pranešti. 
Būsiu dėkingas. <42)

Mat Švilpa.

prancūzų, norvegų, švedų, 
slovakų, japonų ir kinų kal
bomis ėjo daugiau nei po 
10 laikraščių. Po vieną 
laikraštį buvo leidžiama fla
mandų, gruzinų, korėjiečių, 
asperanto kalbomis.

Nuo 1951 iki 1953 metųįPi-

įaščių skaičius sumažėjo 56, 
daugiausia sumažėjo savait-

TORONTO, ONT.
Tolimesnės Mūsų Veiklos 

Uždaviniai

Antrasis Kanados Lietu
vių Socialdemokratų Sąjun
gos suvažiavimas, išklausęs 
A. Kažemėkaičio pranešimą 
apie KLSS tolimesnės veik
los uždavinius, pareiškia:

(a) Šiems uždaviniams 
įgyvendinti ir socialdemo
kratinei veiklai Kanados 
lietuvių visuomenėje suak
tyvinti, Centro Komitetas 
vietos organizacijų sky
riams padedant, turėtų 
kiekviename skyriuje su
rengti vieną kitą paskaitą, 
kuriose būtų nušviečiami ir 
išaiškinami mūsų tikslai ir 
siekimai, stengiantis’į lietu
vių socialdemokratų eiles 
pritraukti daugiau narių. 
Tam tikslui pravesti visuo 
se skyriuose bent moralinį 
įsipareigojimą, kad kiekvie-

Daugiausia sumažėjo is-
PABĖGO

\Viliiam H. Starr, vienas iš 
dvieju broliu Starr. kurie per
eitą savaitę “pabėgo" pas bol- 
šetikus Berlyne. Broliai Wil- 
liam ir James Starr iš West- 
ville, N. J., dirbo vakarinia
me Berlyne ir nei iš šio nei 
iš to “pabėgo” pas bolševi
kus. Ten jie sakosi negalėję 
pritarti Amerikos valdančių
jų sluogsniu" ruošiamam tre
čiajam pasauliniam karui, o 
todėl ir bėgę pas bolševikus. 
Abu Starr broliai buvo bol
ševikai ar boiševikuojantieji.

NERVINĖ
Alexander’s Nervine, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų lijapj, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedų, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suirimų, 
galvos skaudėjimų.

isterijos,
susikrimti-

kvaišimų, 
rūpesčio.

mo, liemiegės. karščiavimų, išgąsčio, 
nersidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tą mišinį gauni 
maistą nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. J Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRA LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime IJetuvių Amerikoje, tat 

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

l
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LEGIONIERĖS PATS 
VETERANAIS

IEŠKO,
AUKĄ

KAM
ATIDUOTI

MOTERYS
RŪPINASI

Stepono Dariaus legio- Po Balfo rinkliavos suti- 
nierių posto moterys (La- kau bičiuli Petrą Navazels- 
dies’ Auxiliary) taria šir- ki, gyvenanti So. Bostone., 
dingą ačiū visiems, kurie Jis tuoj manęs klausė: “Pa- 
vienu ar kitu būdu prisidėjo sakyk, kam aš galiu Įteikti j 
prie jų 17-to metinio ban- auką Balfui. Rinkliavos! 
keto gero pasisekimo rug- dieną buvau tyčia išėjęs i' 
sėjo 26 d. Broadvvay, norėdamas ati-

To banketo pajamos lei- duoti savo auką, bet nesuti- 
do moterims legionierėms kau rinkėjų. Čia gyvenu ne- 
suruošti malonias vaišes ka- senai, todėl nežinau, kur 
ro veteranams Veteranų auką nunešti.’’
Administracijos ligoninėj, Aš patariau jam nueiti Į 
Jamaica Plain, Mass. Parė “Keleivį” ir ten auką pa
buvo suruošta spalio 7 d. likti.

Ta proga ligoninėj gulin- Navazelskis vos prieš ke
liems karo veteranams bu- lenus mėnesius iš Kanados 
vo išdalinta 250 pakelių ei- atvyko i Bostoną, nesenai 
garečių, tuzinas rašomų eismo nelaimėj buvo sun- 
plunksnų, tuzinas kaladžių kiai sužeista jo žmona, kuri 
koltų, saldainių, namuose dar ilgai negalės dirbti, 
keptų pyragaičių ir toltų. Kaimynas.

Po vaišių S. Dariaus pos- P. S. Navazelskis buvo 
to atstovės lankė visą ligo- atvykęs ir paliko Balfui 
ninę ir joms buvo parody- $1.50—Red.
tas didelis, 16 iš 20, ranka ---------------------------- .
pieštas paveikslas “Derliaus Bliumas Negali Pasveikti
Suėmimas.” Tą paveikslą ---------
moterų legionierių skyriaus Daugiau nei prieš metus 
buvusi pirmininkė Mrs. laiko Bostono visuomeni- 
Winchus padovanojo ligo- ninkui mokytojui P. Bliu- 
ninei savo mirusio vyro Juo- mui buvo padaryta operaci- 
zo Winchus atminčiai pa- ja, bet jis ir iki šiol vis ne
gerbti. Juozas Winchus bu- gali atgauti prarastos svei- 
vo pirmo pasaulinio karo katos.
veteranas ir veiklus legio- Dabar' gydytojas vėl pa- 
nierius, S. Dariaus poste jis taria eiti i ligoninę ir leisti 
pakartotinai buvo išrinktas operuoti antrą kartą.
Įvairioms pareigoms. ----------------------------

Moterų legionierių komi- Ulpienė Grižo iš Ligoninės
tetas, kuris lankė ligoninę ---------
ir suruošė veteranams vai- Joana Ulpienė 
šes, buvo paskirtas moterų Carney ligonines 
ir susidėjo iš šių veikėjų: porą savaičių
pirm. Mary Ross, sekr. B. operacijo 
Stravinsky, ižd. M. Win- ta savo

K AP. JOHN YANKUS PLIKAS KAILINIUOTO 
NEGALI SUŠILDYTI

Senieji ir naujieji Bosto
no lietuviai spalio 3 d. su
rengė koncertą arkivysku
po Cushingo labdarybės 
fondui. Ta proga iš lietu
vių kišenių ten suplaukė 
nemaža sumelė doleriukų. 
O tuo tarpu mes patys nesa-

'me turtuoliai, bet daugumas 
j darbo žmonės ir gerai žino
me, kad turime jūras ma
rias reikalų, kurių kiti neži

LIETUVIŲ RADIJO 
VALANDOS KONCERTAS

Nauj. Anglijos Lietuvių
Mokytojų Susirinkimas

Šlapiausi Metai

A. Kneižio vedamos lietu 
vių radijo valandos koncer- lietuvių mokytojų susirinki-
tas Įvyks šeštadienį, spalio mas Įvyks sekmadienį, spa- 
(Oct.) 23 d., 7 vai. vakaro,'lio 17 d., 5 vai. po pietų, 
So. Bostono Thomas Park1 Jėzaus Nukryžiuotojo sese- 
High School salėj. rų kongregacijos motiniška

is Hartfordo atvykę ar-Įme name, Our Lady of Sor- 
tistai suvaidins ‘/Motinos row Convent, Thatcher St.,

Bostone šiemet per 9 mė-
... .... . ... nesiūs prilijo 47.82 colių.Visos Naujosios Anglijos Dar

kad Bostone per 9 mėnesius 
būtų tiek daug priliję.

Šlapi buvo ir 1953 metai, 
nes per visus metus prilijo 
57.73 colių.

Vargus

no, gal ir nenori žinoti ir'$l.
‘ tiems reikalams lėšų neduo- koncerte.

ir gražiai padai
nuos.

Visi kviečiami šiame kon
certe dalyvauti. Įėjimas tik 

Tai iki pasimatymo

kapitonas Jonas Yankus, 31 
metu amžiaus marinu lakūnas. , . ■
Vinco Yankaus iš H>de Park. tremtyje vargsta S 
Mass.. sūnus, žuvo lėktuvo ne- Įr aĮkani. _ -Jie la-
laimėje rugsėjo 29 d. Meksikos 'datisia leikalingi mūsų dos- 
{lankoje. |nios rankos, bet mes saviš

Andriulionis.
Mūsų broliai ir seserys

unkų var- Įkurdino Mindaugo Statulą

Spalio 10 d. Tautinės Są-’ 
jungos namuose Įkurdintas

Brocktone. Į susirinkimą 
kviečiamos lietuvių parapi-Į 
jų mokyklų mokytojos se
selės ir iš tremties atvykę* 
mokytojai, šiuo metu gyve
ną Naujojoj Anglijoj.

Programoj prof. I. Mali
nausko paskaita, praneši
mai iš atskirų vietų, vado- 

j vėlių reikalai ir kt.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

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

' kius pamiršę, lyg Dievo va- dailininko Kašubos sukurtas 
MEDICINOS PAGALBA palikę, iš kailio nėrėmės karaliaus Mindaugo biustas.

NETURTINGIEMS surinkti Cushingo fondui Iškilmėse dalyvavo ir iš
------------ [kiek galima didesnę sumą. įChicagos atvykęs Amerikos

Bostono universitetas ir Į Prisiminiau ta proga įr,T
miesto ligoninė susitarė ap-jšv. Petro bažnyčios zakris-

įr Lietuvių Tautinės Sąjungos

Lietuvių Mokytojų Sąjun
gos Bostono apygardos val
dyba ' kviečia kolegas (es) į 
iš visos Naujosios Anglijos 
atvykti i ši svarbų susirin
kimą.

rūpinti medicinos pagalba Į tijoną Petrelį, kuris bažny
čios žvakes bedegiodamas,Bostono South End netur

tingas gimdyves ir jų šei
mas. Tas šeimas parinks 
socialinio aprūpinimo sky
rius. Kiekvienai būsiančiai 
motinai bus paskirtas Bos
tono medicinos mokyklą 
baigiantis studentas. Jis sa
vo ligonę, prižiūrimas senų 
gydytojų, seks kurį laiką 
prieš gimdymą, gimdant li
goninėj ir jai išėjus iš ligo
ninės. Jo pagalba naudosis 
ir gimdyvės šeima.

Tai didelė pagalba netur
tingoms gimdyvėms ir gera 
praktikos mokykla būsian
tiems jauniems gydytojams.

Lėšas šitam reikalui duo
da Ne\v Yorko labdara 
fondas.

dulkes nuo bažnyčios sto 
vylų bevaikydamas ir kitus 
darbus bedirbdamas per ke
lias dešimtis metų suvargo, 
paseno ir tapo nebepajėgus

pirmininkas adv. Lapinskas. 
Tai progai sąjungos namai 
naujai išdažyti.

Didelis Pasirinkimas
Popierių Sienoms

Mūsų laikraštyje garsina-

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

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

ir nuo 7 iki 8

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

j Biznio reikalais kreiptis
dirbti. Praeitą pavasaiįįsi Empire Wallpaper Co.,,a(jresu: 

miesto kurios savininkames jį įsvezeme 
prieglaudą.

šiut j 
I

grizo li
po prieš 

padarytos 
Dabar ji sveik

eimos priežiūroje 
chus, M. Hiil, E. Bushman, Ulpienė Lietuvoj buvo 
H. Jackovvitz, H. Mikulskis, dantų gydytoja, jos vyras— 
M. Gailius, A. Vareika, B. aviacijos karininkas. 
Kapochy ir M. Steele. augina vieną dukrą, gy

Legicnierė. na pernai Įgytuose namuose 
---------------- *--------- 45 Fox St.. Dorchestery.

LDD 21 KUOPOS
SVARBUS MITINGAS Kun. Virmauskiui 70 Metu

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

nas biznierius p.
yra jau-i 

Gerald Va-!
Man liūdna, kad mes pli- reika. Nauja krautuvė turi 

kiai norime kailiniuotus ap- labai dideli pasirinkimą 
rengti, kad rūpinamės tais, Įvairiausių popierių sienoms
kuriais ir be mūsų yra kam 
pasirūpinti. Taip darome, 
matyti, manydami daugiau 
atlaidų pelnyti.

Ai, ai.

Naikina Miesto Laužynus

lipdyti ir turi aliejuotų po
pierių sienoms. Krautuvė 
yra skersai nuo “Keleivio” 
Įstaigos, 135 Emerson St.

Krautuvės savininkas sa
ko, kad jis specializuojasi

Ir Bostono vidury pakan
kamai yra laužynų — su
kimštų, pasenusių namų, 

Spalio 9 d. I. Galinienės!kuriuose žmonės gyvena be 
bute, 34 Alban St., Dorches- saulės, be gryno oro, todėl

Ortranizuoiasi Motervs

PAUL LAPENAS
135 Forest Avė., Brockton 

Tel. Brockton 8-1632-R

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
iociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir

tiktai paprastų ir aliejuotų'Magdutės Pasaka, 
popierių sienoms pardavi-į Biznio reikalais kreiptis Į 
mu ir todėl gali pardavinėti!Baltic Florists gėlių ir do- 
prekes prieinamomis kaino-;vanų krautuvę, 502 East
mi« Rpikalni poan nrašnm 1 r>___ . .1_____----- ------------- r>iuau\vity,

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East' Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

atsiminti adresą.
Rep.

O.
0U.

T>----ovsujiie.

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies neiktai _

'Tel. SO 8-0489. Ten gau-
! namas ir “Keleivis.’

Steponas Minkus. A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

West Ronbury, Mi
Tel. PA 7-0402-M

čia ir ligų ir kitokių negero
vių daugiausia. Visur to
kius laužynus stengiamasi 
naikinti. Susirūpino jais ir 
Bostonas, sumanęs nugriau
ti tokius namus net 18 ake
lių plote tarp Albany, Do
ver, IVashington ir Way- 
Motte gatvių. Tame plote 
yra 340 namų.

Šitam sumanymui Įvyk
dyti reikalinga daugiau nei 
4 milionų dolerių.

Dviejų Dienų Šurum-Burum

tery, Įvyko moterų susirin
kimas, kuris nutarė kurti 

y- Bostone Lietuvių Moterų 
Xe.i Klubą.

I. Galinienė painformavo 
apie dabartinę klubų veik
lą Amerikoj ir Vokietijoj, 
o E. Gimbutienė apie pana
šaus pobūdžio klubo veiki- 
jmą Lietuvoj. Buvo perskai- 

kle- tytas klubo statutas.
Vir-l Į

Lietuvių Protestantų Žiniai
LIETUVIŲ MELODIJOJ 

VALANDA 
Populiariikos Radio 

Programos
Sekmadienio rytais nuo

Kitą sekmadienį, spalio
24 d., 3 vai. po pietų, LPD , į T . . . , . .. i o U i bonui kun. Pranciškui \ ir- Į organizacini komitetą

a po?e, j įoa uay, mausjęjuj Spajio 4 fį. sukako išrinktos: Galinienė. Kulbo-
.. (0 metų amžiaus. Šiemet kiene, Daugirdiene, Raman-..binmkų Draugijos 21 t\uėJO ,5 metai, kai tauskienė. Lapšienė. Komi-

kuopos nanų susirinkimas. jis> Jskiltas minėtos tetas a,.t:miau‘5ioj ateitv su.
tpie tai bus praneš-PoKoit:^

la kitam “Keleivio

Šv. Petro parapijos
patalpose,
So
Darbininkų Draugijos 21 . -- o-. - • i • tam pat suėjo 2o metai,narių susirinkimas. .. 1 J J .T, . • . - , - jis buvo paskirtas minėtos tetasPlačiau apie tai bus praneš-J .- ( , , d,k n-,- t1 ,, parapijos klebonu. kvies Pabaltijo Moterų Ta-

.. ., . ^ume- Kun. Virmauskis vra luo- rybos Lietuviu Atstovybėsrv, čia tiK norime atkreipti , - - ... -- • .. ‘' . . , , « . : kiškis žemaitis, lis nuosir- Klubo steigiama.ilnariu dėmėsi, kad atosto- ... - . • . . v- -__; -v - - dziai rūpinasi lietuvvbes pa- mą.laikas jau pasibaigė. R ' v
?usirinki-

gų
Valdyba.

Andriaus Kuprevičiaus
Koncertas South Bostone

Šio žymaus mūsų pianis-

Sekmadienį, spalio 17 d.,
2 vai. po pietų, 85 W. New- 
ton St., Bostone, First Lu-j 
theran Church bus Bostono!
ir jo apylinkėse gyvenan-’iki 11:30 iš stoties WHIL, 1430 
tiems lietuviams protestan- klc.
tams pamaldos SU Šv. \ a-i Biznio reikalais kreiptis j 
kariene, kurias laikys kun.!m. Pluta, 1422 Columbia Rd_ 
dr. P. Dagys, kartu SU kun.iso. Boston, tel. SO 8-3657; arba

11

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

J. Pauperu iš Chicagos. Po 
pamaldų numatoma arbatė
lė.

Maloniai kviečiame tams-’ 
tas su artimaisiais dalvvau-:A-tl.

Bostono Liet. Protestantų
Susivienijimo Valdyba.

Ir Čia Bus Atomo Dirbtuvė
Nesenai netoli Pittsburgh, 

Pa., pradėta statyti pirmoji 
komercinė atomo Įmonė 
elektrai gaminti, kuri kaš
tuos apie 50 milionų dole
rių. Šiomis dienomis ir Nau-

Į St. Butku. 28 Thclma Itd., 
Dorchester. tel. AV 2-3531.

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos lietuvių

KULTŪRINĖ 
RADIO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15, Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:
P. VIŠČINIS 

31 Bunker A'^nue 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

Dorchesterio Lietuvių Pi
liečių Klusas spalio 16 ir 
17 d., tai yra, šeštadienį ir 
sekmadieni, 1810 Dorches
ter Avė. rengia linksmą šu 
rum-burum. Abi dieni pra
džia 3 vai. Bus muzika, 
gerti ir valgyti kiekvienam 
pagal jo skonį. Šaltas alus 
tekės iš naujai Įrengto šal
dytuvo.

O svarbiausia bus tas,'jojoj Anglijoj organizuota 
kad visi galėsite sužinoti sa-i nauja bendrovė, kurios tiks-

Neabejotina, kad klubas 
ras pritarimo ir Bostono lie
tuvių moteių tarpe ir susi
organizavusios jos Įneš ne- 

_ . . _ .. , .maža indėli i vietos lietu-
Enciklopedi- visuomenini gyvenimą, 

redakcijos sekretonaus) jad motelys. tėkmės:
Dalyvė.

Stasys Santvaras Jau Dirba

JOS
Iš

o Bostone pirmasis> koncer- , atleistas Sta s 
tas įvyko spalio 10 <1. So. lvaras ^buvo „ ,aik b(J 
Bostono ankstosios mokyk- da]bo Xesenai ’ jis betg,

gavo darbą Memorial ligo 
ninės administracijoje.

los salėj. Jo pasiklausyti 
atvyko apie 350 žmonių, jų 
tarpe buvo keliolika ir kitų 
tautų muzikos mėgėjų.

Laisvės Varpo Krikštynos

Spalio 31 d., 2:30 vai. po 
uietu. So. Bostono Piliečių ., , 
Klubo salėj įvyks'Laisvės'Sllarllcyt1' 
Varpo Radijo krikštynos.

Pereitą šeštadieni mūsų Rengimo komisija prašo 
mėnesi su ištaigoj lankėsi ponia Mar-ri® tolimesnių apylinkių iš 

pernykščių metų rugpiūčiu, įaret Manson. Rumford, anksto pranešti, kiek iš ten 
matome, kad šiemet mažiau pašto viršininkė ir atvyks, kad būtų galima pa
dirba 160,100 žmonių. Ypač vejį’iį iįetUvė, Lietuvos Duk-Huošti vietas.

Naujojoj Anglijoj, paly
ginę dirbančių skaičių šių 
metų i-ugpiūčio

Lankėsi Mrs. M. Manson

vo ateitį, nes tokia žinovė 
ten bus.

Visi ir visos kviečiami at- 
Tikrai turėsite

daug sma.umo. .

las Įsteigti čia atomo jėga 
varomą elektros jėgainę. 
Taigi po keĮerių metų ir 
Bostone turėsime elektrą, 
pagamintą atomo jėga

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA

Parduodamas Hardware 
Štoras

So. Bostone trerai einamoj vietoj 
parduodama peležu ir namų reikme
nų krautuvė <hardware store). Par
modama dėi savininko lijros. Kreip
tis dėl apžiūrėjimo telefonu SO 
8-4458 j Altrirda Klimą. 780 E. 8th 
St., So. Bostone.

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS

Į Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro

i Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadway 
! SOUTH BOSTON, MASS.3»OOeOOOOOOOOOOOOOOOOOOO<

sumažėjo dirbančiųjų teks
tilės fabrikuose.

Žuvus Lėktuvo Nelai
mėj Jo Vieninteliam, 
Brangiam Sūnui Jonui, 
Reiškiame Gilios Užuo
jautos Draugui Vincui 
Yankui ir Jo Dukterims.

Antanas ir Eleonora 
Žardeskai.

terų Draugijos darbuotoja. 
Viešnia vyko Į Philadelphi- 
ją i pašto viršininkų metini 
suvažiavimą ir pakeliui bu
vo sustojusi Bostone.

Maloni viešnia yra musų 
laikraščio skaitytoja, o šio 
atsilankymo proga nusipir
ko lietuviškų knygų ir pa
liko “senam tėvui” porą do
lerių prasigyvenimui. 
dingas ačiū.

A. Andriulionis.

Reikalingi Kalbų Žinovai

Civilinės tarnybos Įstaiga 
skelbia egzaminus norin
tiems užimti informacijos 
svetimomis kalbomis spe
cialistu vietas. Kas tuo do
misi. kreipiasi: Board of l 

iŠ. Civil Service Examiners
Sn'-,1778 Pennsvlvania Avė., 

Washington 25, D. C.

Ant Melsvo Robins Pond Kranto 
9L, East Bridgewater, Mass.. on Route

Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 
Ideali Vieta Maudytis ir žuvauti

Šokiam' /roja 5 asmenų orkestras trečiadieniais, penktadie
niais ir eštadieniais—didžiausia apylinkėj šokių svetainė. 
Tinkam; vieta vestuvėms ir kitokiems parengimams. Dėl 
susitarir telefonuokit: BRidgewater 855. Plačiau klausy
kit VVBET radio stotį sekmadieniais 12:30—1 P.M. 
Sekmadieniais nuo 3 iki 6:30 groja “Hillbilly Band” 

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai: 
Povila> Lapenas Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas Steckis

Maiin 106

Parduodu Forničius
Pard’K 'u sa'dytuvą ir pečių (E'lor- 

ence) labai, srerame stovyje, už že
ma kaina. Kreiptis j Mr'. Šeidicne 
ketvirtadieniai' ir šeštadieniais. 97 
Mereer St., So. Bostone, antrame 
aukšte. (42)

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMES

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

RRONIS KONTRIM 
598 East Broadway

' South Boston, Mass.
Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

VAISTAS “AZ1VA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežĄ. 
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mass.

f

steigiama.il



