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Vakarą Vienybė Patvirtinta 
Paryžiaus Sutartyse

Paryžiuje Pasirašytos Sutartys, Kurios Londone Buvo 
Principe Aptartos; Vokiečiai ir Prancūzai Susitarė 

dėl Saaro Klausimo Sprendimo; Vokietija Skel
biama Nepriklausoma; Ji Priimta Į Atlanto 

Gynimosi Sąjungą

Pereitą savaitę Paryžiuje ]kia ir kitos vokiečių pard
ėjo pasitarimai tarp Vakarų I, 
valstybių dėl Londono nu
matytų sutarčių galutino su- ' 
rašymo ir pasirašymo. Baig- : 
tos svarstyti sutartys dėl Vo- ' 
kieti jai nepriklausomybės ,
grąžinimo, dėl jos įtraukimo 
į Briuselio pakto kraštų 
skaičių ir dėl jos priėmimo 
į Šiaurės Atlanto Gynimosi 
Sąjungą (NATO). 
Visos sutartys buvo pasira
šytos po to, kai Vokietija ir 
Prancūzija susitarė dėl Saa
ro klausimo išsprendimo. 
Vokietija Saaro klausime 
padarė nuolaidų, ji sutiko, 
kad Saaro kraštas, bent iki 
taikos sutarties galutino su
rašymo, būtų atskirtas nuo 
Vokietijos ir būtų Europos 
Vakarų valstybių (Briuselio 
pąkto šalių) priežiūroje. 
Ūkiškai Saaro kraštas lieka 
Prancūzijos muitų sienose.

Saaro klausimas buvo di
džiausioji kliūtis Vakarų 
valstybėms susitarti. Tas 
klausimas išspręstas pasku
tinį momentą.

Dabar visų Paryžiaus de
rybose dalyvavusių šalių 
parlamentai turės dar pasi
rašytas sutartis patvirtinti 
(ratifikuoti). Anglija, Ame
rika ir Prancūzija turės pa
tvirtinti sutartį dėl Vokieti
jai nepriklausomybės grąži
nimo; Briuselio pakto šalys 
turės patvirtinti sutartį dėl 
įtraukimo į tą paktą Ang
lijos, Vokietijos ir Italijos; 
NATO 14 kraštų ir Vokie
tijos parlamentai turės pa
tvirtinti Vokietijos įtrauki
mą į Šiaurės Atlanto Gyni
mosi Sąjungą. Po patvirti
nimo, sutartys įsigalios ir 
Vokietija pradės ginkluotis. 
Tikimasi, kad dar iki metų 
galo visų šalių parlamentai 
sutartis patvirtins.

Sovietų Rusija darys vis
ką, kad sutartys nebūtų pa
tvirtintos. Maskva pereitą 
šeštadienį, kaip tik išgirdo, 
kad Paryžiuje Vakarų vals
tybės susitarė, vėl pasiūlė 
po mėnesio laiko sušaukti 
keturių didžiųjų valstybių 
konferenciją (Amerika, 
Anglija, Prancūzija ir Ru
sija) dėl Vokietijos suvieni
jimo ir dėl ištraukimo iš 
Vokietijos svetimųjų ka
riuomenių, o, be to, Rusija 
siūlo sušaukti plačią konfe
renciją “Europos saugumui” 
apsvarstyti.
( Vokietijoj socialdemokra- 
tų opozicija prieš Paryžiuje 
pasirašytas sutartis nėra su
mažėjusi. Ypač vokiečių 
socialdemokratai protestuo
ja prieš Saaro krašto klau
simo
Zams 
šioj

jos.
Rusai sumaniai kursto 

Prancūziją prieš jos “amži
ną priešą” Vokietiją, o vo
kiečiams rusai grasina, kad 
jie niekada negalės sujungti 
savo tautos į vieną valstybę, __
jei jie susidės su Vakarų] iy 
valstybėmis į karišką sąjun
gą, ir tvirtina, kad vakarinė 
Vokietija pasiliks okupuota 
iki 1998 metų (tiek veiks 
Briuselio paktas).

NAUJAS TRANSPORT0.Ė KTUVAS SU KEISTU VEIDU

Naujas didžiulis transporto lėktuvas, (J13), turi keturius galingus motorus ir keistą 
“veido” išvaizdą, panašią Į klouno. Lėltuvas gaminamas valstybinėj lėktuvu dirbtu
vėj Marietta, Ga. Jis išbandomas Kaliorujos dykumoj.

Maskvos Politika
Yra Antisemitiška

[Nustojo Gaminti

Trys Daktarai Gavo 
Nobelio Premiją

Trys Amerikos gydytojai, 
pasižymėję kovoje prieš 
vaikų paralyžiaus (polio) 
ligą, gavo Nobelio dovanas. 
Tie daktarai yra: Dr. John 
F. Enders, Harvardo medi
cinos mokyklos profesorius, 
ir jo bendradarbiai Dr. Tho- 
mas Weller ir Dr. Frederič 
Robbins iš Clevelando.

Daktarams dovanos su
teiktos už jų surastą naują 
būdą gaminti skiepus nuo 
vaikų paralyžiaus ligos.

American Jewish Commit- 
tee pirmininkas, Irving M. 
Engei, sako, jog Sovietų 
Rusijos politika ir dabar, 
po Stalino ir Berijos, yra 
antisemitiška ir tūkstančiai 
žydų, jų tarpe labai daug 
gydytojų, yra laikomi Ru
sijos kalėjimuose. Rusijos 
dabar varoma propagandą 
už “taikų sugyvenimą” I. 
M. Engei vadina laikinu po
litikos posūkiu, kuris nero
do tikrosios Maskvos bok 
ševikų politikos. Ta politi
ka, kaip buvo, taip ir lieka 
agresinga.

VADINA HARRIMANĄ 
“UNIJŲ ARDYTOJU”

New Yorke rinkiminė ko
va dėl gubernatoriaus vie
tos yra labai pikta. Repub
likonai prieš demokratų 
kandidatą iškėlė visą edę 
asmeniškų kaltinimų. Pas
kutinis toks kaltinimas yra 
tas, kad W. A. Harriman 
“unijų ardytojas.” W. A. 
Harriman ir tą kaltinimą at
meta, kaipo “republikoniš- 
ką šmeižtą.” Unijos jį 
mia.

re-

ANGLIJOJ UOSTŲ
STREIKAI TĘSIASI

Ragina Prezidentą Lankyti
Kraštą su Prakalbomis

Rinkimų Kova Artinasi prie Galo; Pranašai Vis Dar 
Mato Demokratų Persvarą; Republikonai Tikisi, 

kad Prezidento Lankymasis Kritiškose Valsti
jose Palenktų Pergalę į Republikonų Pusę; 

Balsuotojai Mažai Išjudinti

Kas Teis Profesorių
Oiven Lattimore?

Rinkimų kampanija eina 
paskutinę savaitę. Kandi
datai nusiskundžia, kad bal
suotojai mažai tėra išjudin
ti ir nelabai įdomaujasi rin
kimais. Rinkimų pranašai 
atsargiai, bet vis dar prana
šauja demokratų persvarą. 
Republikonų partijos vado
vybė ragina prezidentą D. 
D. Eisenhovverį paskutinę 
savaitę keliauti į keletą kri
tiškų valstijų su prakalbo
mis ir tuo būdu padėti iš
rinkti daugiau republikonų 

' senatorių, kad nors senate 
dauguma pasiliktų valdan
čios partijos rankose. To
kios valstijos būtų Ohio, II- 
linois, Iowa, Michigan, Mas- 
sachusetts ir Delaware. Dar 
nežinoma, ar prezidentas 
suras laiko ir ar turės noro 
įsitraukti aktingiau į rinki
mų kovą paskutinėmis die-

Abidvi didžiosios

Profesoriui Owen Latti
more iš antro keliama byla 
dėl jo melagingų parodymų 
senato tyrinėjimo komisijoj. 
Pirmą bylą teisėjas Luther 

jW. Youngdahl buvo atradęs 

tinimus buvo visai išmetęs 
iš kaltinamojo akto.

Iškėlus bylą iš antro kar
to, valstybės gynėjas (pro
kuroras) Leo A. Rover rei
kalavo, kad teisėjas L. W. 
Yaungdahl pasitrauktų iš 
pirmininkavimo tos bylos 
svarstyme, nes teisėjas esąs 
neužtenkamai bešališkas.

Dixon - Yates
Skandalas Plečiasi Atomines Kanuoles\™?in Įr kelis kal-

hnimiic hnvn vi esi i įcmotocį

Amerikos armijos vado
vybė jau kuris laikas sus
tabdė atominių kanuolių 
gamybą, nes esą jų jau pri- 

ningauja republikonas sena- gaminta užtenkamai. Pra
tarius W. Langer, ---- __
xon-Yates biznierių grupės 
viena elektros kompanija, 
Arkansas Povver and Light! 
Co., nevengia valdininkų 
papirkinėjimų ir kišasi į tos 
valstijos politiką, kad tik 
galėtų daugiau dolerių iš 
vartotojų . išnvę-ižtL, y J

Dėl to įtarimo Arkansas 
Power kompanija grasina 
iškelti bankininkui McLean 
dviejų milionų dolerių bylą. 
McLean sako, jis bylos vi-į 
sai nebijo ir visus kaltini
mus įrodys teisme. Senato
rius Langer sako, kad jis 
neleis Arkansas Power va
dovams grasinti liudinin
kams, kurie liudija senate.

Buvęs Arkansas gubeiv 
natorius S. McMath irgi liu
dijo, kad Arkansas Power 
kompanija 1952 metais siū
lė jį remti į gubernatoriaus 
vietą trečiam terminui, bet 
reikalavo, kad jis sutiktų 
neremti koperatyvinės elek- 
trainės statymo. Jis kompa
nijos reikalavimo nepriėmė 
ir kompanija kovojo prieš 
jį rinkimuose ir jis nebebu
vo išrinktas gubernatorių.

Dixon-Yates biznierių ty
rinėjimas tuo įdomus, kad 
tie biznieriai gavo iš val
džios be varžytynių sutartį 
pastatyti elektrainę labai 
prielankiomis sau sąlygomis

Vienas liudininkas, ban
kininkas MčLeod iš Arkan- 
sas valstijos, liudijo senato 
pakomisijoj, kuriai pirmi-

i

T rokų Vairuotojai 
Laimėjo Streiką

New Yorko sunkvežimių 
vairuotojai pereitos savaitės 
gale laimėėjo savo streiką. 
Transporto kompanijos su
tiko mokėti darbininkų rei
kalaujamą uždarbių pakėli
mą ir sutiko atšaukti jų iš
keltą teisme bylą prieš uni
ją, reikalaudami $10,000,- 
000 nuostolių atlyginimo.

Kai kurios kompanijos 
dar nepasirašė naujos sutar
ties, bet tokių mažai beliko. 
Unijai pasisekė suskaldyti 
darbdavių vienybę ir išgau
ti po 25 centus uždarbių pa
kėlimą.

I

Anglijoj Londono ir pen
kiuose kituose uostuose 
streikuoja 44,000 darbinin
kų. Vyriausybė yra nusi
stačiusi šią savaitę pradėti 
naudoti- kareivius laivams 
iškrauti, nes streikas supa- 
raližavo laivų judėjimą ir 
kraštui gresia įvairūs trūku
mai. Streikas vyksta be 
unijos pritarimo.

PAKISTANE ĮVYKO 
RAMUS PERVERSMAS

REKORDINIS SKAIČIUS
PSICHINIŲ LIGONIŲ

išsprendimą prancū- 
gana palankioj dva- 
Nepasitenkinimo reiš- ligų.

Amerikos psichiatrinėse 
ligoninėse dabartiniu laiku 
yra apie 750,000 ligonių. 
Tai yra beveik 50% visų li
gonių visokiose ligoninėse. 
Per pereitus metus apie 
2,500,000 žmonių buvo gy
domi nuo Įvairių psichinių

Pakistano gubernatorius 
paleido krašto parlamentą 
ir vyriausybę ir pavedė bu
vusiam ministerių pirminin
kui Hohammed Ali sudary
ti naują vyriausybę, kuri 
valdys diktatoriškai, be par
lamento.

Nauja vyriausybė skelbia, 
kad ji greitu laiku, “kaip 
tik bus galima,” praves 
naujus rinkimus į parlamen
tą. - 1

Pakistano ministerių pir
mininkas M. Ali lankėsi 
Amerikoje, kada iškilo vy
riausybės* krizė krašte ir jis 
paskubomis išvyko namo. 
Konfliktas Pakistane kilo 
tarp parlamento ir guberna
toriaus. Šiuo tarpu guber
natorius remiamas ginkluo- 

Įtų pajėgų laimėjo. ,

kad Di-'nešimai sako, kad tokių 
kanuolių esą padirbta dau
giau, “kaip penkiasdešimt”.
30 atominių kanuolių yra, T> r r . _. ,, , ,,
laikoma Europoje. Atomi-i . Bet Youngdahl
nės kanuolės, 280 milime-!S1^ _ Ploku1?10 •J-Tsalavimą 
tru, gali šaudyti atomines ir,atmetė, kaipo skandalin- 
paprastas granatas. Jų ga-|§*. 3r.įe jokio pagrindo, 
mybos sustabdymas rišamaę,Bliekais^ ?tokos 
su “'vedamųjų bombų” pa
didinta gamyba ir jų išto
bulinimu. Kiekviena atomi
nė kanuolė padirbti kainuo
ją nuo 800,000 iki miliono 
dolerių. ’

Senatorius Langer
Teisina Harrimaną
Senatorius W. Langer iš 

North Dakita paskelbė, kad 
jis 1951 metais tyrinėjo da
bar naujai iškeltą kaltinimą 
prieš W. A. Harriman, de
mokratų kandidato į New 
Yorko gubernatoriaus vietą, 
dėl kyšių davimo. Šen. įves, 
republikonų kandidatas, iš- ; 
kėlė kaltinimą, kad prieš 27 , 
metus W. A. Harriman da
vęs $250,000 kyšio New 
Yorko politikieriams, kad 
už tai gautų prieplaukas sa
vo laivų kompanijai New 
Yorko uoste.

W. A. Harriman tą kal- 
tipimą griežtai paneigė. Jis 
sako, kad senatas ji penkįs 
kartus patvirtino svarbioms 
pareigoms ir net senatorius 
(ves už jį balsavo.

Dabar šen. Langer skel
bia, kad jis tyrinėjęs tą seną 
“kyšių istoriją” ir dar 1951

;.....................................“Y*

Iliškūmo teisėjas griežtai at
meta.

Po prokuroro ir teisėjo 
pasisakymų lieka neaišku, 
kas pirmininkaus priesieku- 
siųjų teismui, kuris turės 
teisti prof. Lattimore.

-------------------------------------------- J------------------------ - ,

McCarthy Šaukia 
Watkinsą Liudyti

i t
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PLANETA MARSAS
TURI GYVYBĘ

Mokslininkas E. C. Sliph- 
er iš Loveli observatorijos 
padarė apie 20,000 Marso 
planetos nuotraukų. Tas 
mokslininkas tvirtina, kad 
toje planetoje yra gyvybė. 
Įvairiuose sezonuose Marso 
spalvos keičiasi, ko nebūtų, 
jei planeta būtų negyva.

Mokslininkas savo nuo
traukas darė Pietų Afrikoje. 
Šiais metais Marsas yra, pa
lyginus, labai arti prie že
mės, todėl daugelis moksli
ninkų atsidėję tyrinėjo tą 
artimą mūsų žemei kaimy
ną.

Senatorius J. McCarthy 
pasiuntė senatoriui Watkins 
laišką ir kviečia jį dar prieš 
lapkričio 8 d. atvykti į šen. 
McCarthy vedamą senato 
pakomisiją ir liudyti, kas 
yra kaltas dėl dentisto ma
joro Peress garbingo atlei
dimo iš armijos. Maj. Peress 
yra įtariamas esąs bolševi
kas.

Šen. Watkins vedama ko
misija sakė, kad generolas 
Zwicker yra nekaltas dėl 
to majoro atleidimo ir Wat- 
kinso komisija pasmerkė 
šen. McCarthy už generolo 
Zwickerio šiurkštų tardymą. 
Šen. McCarthy mano, kad 
gen. Zvvicker esąs kaltas.. 
Lapkričio 8 d. visas sena
tas svarstys Watkinso komi
sijos pasiūlymą pasmerkti 

metais atradęs, jog W. A. senatorių McCarthy. Dėl tos 
Harriman esąs visai nekal- priežasties šen. McCarthy 
tas.

Tuoj po to New Yorko 
republikonai iškėlė prieš A. 
Harriman naują kaltinimą, 
kad viena jo vedama kom
panija padariusi žmonėms 
(investoriams) 5 milionus 
dolerių nuostolių, kai tuo 
tarpu pats Harriman ir jo 
kompanija riebiai pasipel
nė. W. A. Harriman ir šitą 
kaltinimą užginčijo ir vadi
na jį “republikonišku šmei
žtu”. Rinkimų kampanija 
New Yorke darosi labai pik
ta ir kaltinimų gamyba ei
na visais garais.

• 
i- 

jos ragina balsuotojus daly
vauti rinkimuose. Bet kol 
kas visi stebėtojai sako, kad 
balsuotojai mažai tesidomi 
rinkimais ir nelaukia iš jų 
jokių permainų.

Rinkimų kampanijoj ne
daug liečiami bendrieji viso 
krašto klausimai, kova dau
giausiai eina dėl vietinių 
klausimų. ,

Prezidentas kadaise sakė, 
kad rinkimuose spręsis vy
riausybės rekordas, bet re
publikonų vadovybė rinki
muose daugiau kelia 1952 
metų klausimus ir kritikuo
ja buvusią demokratų ad
ministraciją.

nori dar iki senato susirin
kimo įtraukti šen. Watkinsą 
i ginčą, kas gi yra kaltas de 
Peress garbingo atleidimo iš 
kro tarnybos.

Prezidentas Siūlo
Anamitams Tvarkytis

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower pasiuntė pietinės In- 
dokinijos vyriausybei laišką 
dėl Amerikos pagalbos da
vimo ir tame laiške ragina 
pietinę Indokiniją susitvar- 

. kyti ir sudaryti pastovią vy
riausybę.

*

PASKIRTAS NAUJAS
A. E. K. NARYS

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower paskyrė naują Ato
minės Energijos Komisijos 
narį Dr. John von Neuman, 
mate m a t i k o s profesorių 
Princeton’o Universitete. 
Naujas Atominės Enerigijos 
Komisijos narys yra ilgame
tis prof. Oppeiheimerio 
draugas ir tyrinėjime liudi
jo, kad jis neturi abejonių 
dėl Oppenheimerio ištiki
mybės kraštui.

PREZIDENTAS TIKI
Į “PASTOVIĄ TAIKĄ”

Prezidentas D. D. Eisen- 
hower Paryžiuje pasirašytas 
sutartis įvertino, kaip didelį 
žingsnį į taiką ir net į pasto
vią taiką mūsų laikams. To
kį įvertinimą prezidentas 
padarė gavęs telegramą iš 
valstybės sekretoriaus, kad 
visos Londone numatytos 
sutartys Paryžiuje pasirašy
tos ir Saaro klausimas yra 
išspręstas.

I
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Taikos Klausimas apvalo žemę, kad joje galėtų 
javai augti, kad tuos javus ga
lėtų mašinos suimti.

“Koks pasikeitimas'! Pasikei
timas i gerąją pusę.Rinkimų kampanijoj dabar labai dažnai girdime 

minint “taikos išlaikymą,” kaipo pagrindinį Amerikos 
užsienių politikos klausimą.

Prezidentas D. D. Eisenhower, kalbėdamas Indiana- 
polis mieste apie vyriausybės farmų politiką, pirmiausiai 
iškėlė taikos klausimą ir sakė, jog farmeriams daugiau
siai rūpi, kad jų vaikai būtų namuose, o ne tolimuose 
karo frontuose, Korėjoj ar kur kitur, šiuo metu turime 
taiką ir vyriausybė žada dėti visas pastangas, kad ta 
taika būtų pastovi.

Tą pati siekimą prezidentas iškėlė ir kitose savo 
politinėse kalbose. Kalbėdamas New Yorke prezidentas 
sakė, kad “siekimas taikos” yra “religinė pareiga ir kar
tu mūsų nacionalinė politika.”

Kiti administracijos kalbėtojai irgi kartoja taikos 
temą Įvairiausiais būdais, vis pabrėždami, kad. dabartinė 
administracija davė mums taiką ir siekia taiką išlaikyti. 
Viceprezidentas Robert M. Nixon, kuris viešai yra reiškęs 
savo pritarimą Amerikos įsitraukimui į Korėjos karą ir 
kuris siūlė siųsti Amerikos kariuomenę kautis į Indoki
niją, dabar veik visose savo kalbose pabrėžia, kad repub- Staliną niekas1 nebuvo gir-

At
rodo, kad Bimba, pagalvo
jęs apie penkių milionų mi- 
lionierką, staiga užmiršta 
viską, ką jis bolševizmo ju
dėjimo škulėje yra išmokęs.

atidarymo dienoje 
buvo prie darbo— 
Oscar Ginder, kuris 
savo laiką aukojo, 
jų pacientas buvo

Kas Savaite
“Lietuvoje perdaug pelkių- 

pelkynų. Nusausinti, . pelkynai 
stojasi dirbama ir vaisius tei
kiama žeme.

“Sprendžiant pagal Lietuvos 
spaudą, šiandien Į pelkių nusau
sinimą kreipiama didžiausias 
dėmesys.

“Pradeda ir čia naudoti ma-': “Jevutė gimė lietuvio 
šinas, gautas iš kitų respubli- kasio šeimoje, 
kų.

“Ne tik miestai, o ir visa 
Lietuva sparčiai keičia savo 
veidą.”

Vadinas, socializmas, bro
liai, o ne šuns koja!

Kiek mūsų bolševizmo ne- 
išmuštravotas protas neša, 
tai akmenų rankiojimas ir 
pelkių sausinimas yra senas 
biznis. Dar apie Leniną ir

nę vieną vakarą į savaitę pa-lnijos,” mes nežinome, 
dirbeti, dentisterijoš daktarams 
pagelbėti, kaip slaugę.

“Klinikos
Jevutė jau 
gelbėjo Dr. 
irgi veltui 
Pirmutinis
Nellie Gonzalez, portorikietė, 8 
metų amžiaus.'

‘.‘Rockefellerienė sako, 
ji tai daro todėl, kad 
esant mažytei Chicagos 

>yra veltui patarnavusi.
L L 1 J- *___“ 1 _• J_____ •

kad 
ir jai 

klinika

Vienas Nuplaukė
BfiOO Mylių Pacifike

likonų vyriausybė davė kraštui taiką ir todėl yra verta 
pasitikėjimo. (

Taikos klausimas yra minimas Įvairių kandidatų pa
sisakymuose ir ryšyje su ūkio gyvenimu. Administraci
jos šalininkai pabrėžia, kad dabar Amerika yra taikoje 
su visu pasauliu ir, nežiūrint taikos, ūkio gyvenimas nėra 
susmukęs. Girdi, perėjimas iš Korėjos karo Į taikos ūki 
buvo pavyzdingai atliktas ir tai esąs didelis vyriausybės 
nuopelnas, kad ji ir taiką išlaikė ir ūkio nesusmukdė.

Visi tie argumentai apie taiką rodo vieną dalyką: 
Amerikos žmonės nenori karo ir todėl taika yra geras 
rinkiminis šūkis. 1 (

Taip yra ne pirmą kartą Amerikos politikoje. 1916 
metais prezidento rinkimuose demokratai tvirtino, kad 
tik jie gali išlaikyti taiką, nes republikonai tada buvo 
karingi ir siūlė Amerikai Įsitraukti į Europoje vykstantį 
karą. Demokratai su taikos šūkiais laimėjo ir greit po 
rinkimų Amerika įsitraukė i karą. Panašiai buvo ir 1940 
metais, kada Roosevelto administracija žadėjo kraštui 
išlaikyti taiką, bet praėjus metams po rinkimų Amerika 
jau kariavo. Todėl ir šių metų rinkiminiai pažadai iš
laikyti pastovią taiką nieko nesako apie taikos išlaikymą. 
Taika ar karas priklauso ne tik nuo Amerikos, bet ir ant
rosios pusės—Rusijos. Rusija ir jos sąjungininkas Kini
ja gali prabilti kanuolėmis kur nors Thailande ar kur 
*'ur ir tada Amerikai teks vėl apsispręsti, ar susilaukti 

vž C U ¥ i ca > aW.inijus, ar. nmsH savo pajėgas į karo 
irt ..ą. Kiek ilgai Rusija ir 'Kinija iškęs nieko naujo 
pasaulyje nepavogdamos ir nebandydamos pavogti, Į tą 
klausimą Amerika atsakymo nežino, o todėl ir į taikos 
ar karo klausimą neturi atsakymo.

Prieš porą metų rinkimuose girdėjome kalbant apie 
pavergtųjų tautų vadavimą ir nuvarymą drumzlinos bol
ševizmo agresijos į jos natūralines sienas. Tai buvo rin
kiminės kalbos, kurios greit pasirodė esančios tiktai rin
kiminiai pažadai, lygūs pažadams nuskinti iš padahgių 
mėnulį. Kai vyriausybė, siekdama išlyginti biudžetą, 
pradėjo mažinti Amerikos kariuomenę ir karo aviaciją, 
tada buvo patiektas įrodymas, kad Amerika apie paverg
tųjų tautų vadavimą negalvoja ir neskaito to reikalo savo 
politikos uždaviniu. 1

Per du metus daug kas pasaulyje pasikeitė, ypač 
pasikeitė toje prasmėje, kad Rusija prisigamino daugiau 
atominių ir vandenilio ginklų ir todėl dabar, net rinki
muose “vadavimo” pažadai nebeskamba. Dabar net se
niau skelbtoji “sulaikymo” politika jau yra padėta Į šalį, 
kaip tai pasirodė Indokinijoj, kur 12,000,000 žmonių 
buvo užleista bolševikams. ,

Amerikos užsienių politika šiuose rinkimuose nėra 
sprendžiama. Ar laimės viena ar kita partija, Amerikos 
užsienių politika pasiliks esmėje taiki ir tik ginklavimosi 
ir pasiruošimo klausimuose galima susilaukti didesnio ar 
mažesnio budrumo, priklausomai kuri partija laimės 
šiuos rinkimus. I

dėję, o Lietuvos žmonės 
jau akmenis rankiojo ir kai 
kur net balas sausino be 
Maskvos načalstvos botago. 
Jie tą ir dabar daro; bet da
bar atsiranda Maskvos sei- 
lialaižis, kuris dėlto gyveni
mą pasuko Į “gerąją pusę.” 
Gaila, kad tokie bolševizmu 
susižavėję veršiai neturi 
progos parankioti akmenų 
Dzūkijos dirvonuose.

anglia- 
Vėliau persikėlė 

su motina gyventi Chieagon ir 
ten augo ir drauge su lietuviais 
dalyvavo. Tų laikų ji niekad 
negali pamiršti.

“Kuomet kitos milionierkos 
žino tik iškaštingą gyvenimą, 
nėpaiso neturtingųjų žmonių, 
Jevutė eina pagelbėti biedniems 
Kast Side vaikučiams.”

Pasiskaitę tos žinios mes 
jau norėjome ir ašaras 

j šluostyti nuo susijaudinimo. 
Tik pamanykit, mūsų tau
tietė taip gražiai pasižymi 
ir net pati vieną vakarą eina 
“padirbėti,” kad biedni vai
kučiai nevaikščiotų sugedu
siais dantimis. Bet prieš 
šluostydami ašaras mes pri
siminėme, kad ta geraširdė 
Ievutė ar tik nebus gavusi 
5 su puse milionų išpirki
mo nuo savo buvusio vyro ir 
tuoj kilo mintis, kaip tos 
gerosios Ievutės penki mi- 
lionai dolerių derinasi su 
vieno vakaro savaitėje lab
darybe ?
ros 
toj 
m e 
ir U

Nevvyorkietis W i 11 i a m 
Willis, 61 metų žmogus, iš 
Peru uosto Callao išplaukė 
birželio 22 d. paprasta bar
ža (medžio plaustu) į Paci- 
fiką ir per veik 4 mėnesius, 
spalio 14 d., jis pasiekė Pa- 
go Pago salą, Samoa saly
ne. i

W. Willis plaukė vienas

Apžvalga

KOKS PASIKEITIMAS!
Bolševikų “Laisvės” rašy

tojas Rojus Mizara skaitė 
bolševikų spaudoje, kad 
Lietuvoje žmonės akmenis 
renka iš laukų ir sausina 
pelkes. Išgirdęs tą nepa
prastą naujieną Rojus Mi
zara Įpuola į veršio džiaugs
mą ir sušunka “Koks pasi
keitimas!” Jis “informuo
ja” apie Lietuvos gyvenimą 
šitaip:

“Vilnijos kolūkiuose, Lietu
voje, žmonės stropiai renka iš 
žemės akmenis.

“Vilnijos žemė daugelyje ra-

jonų per ilgus metus buvo ak
menuota. SeniaU, atsimenu, 
pas mus valstiečiai, bėsiryžda- 
mi kiek tiek žemę apvalyti, ka
sė duobes, mėtė į jas akme
nis ir užvertė žeme.

“Taip buvo daroma su ma
žais, pakeliamais akmenimis. 
Bet didesniųjų nelietė, nes ne
galėjo jų pajudinti, 
tam priemonių.

“šiandien kas kita, 
traktoriai ir kitokios

neturėjo

IEVUTĖ GELBSTI
BIEDNIEMS

Bolševikų “Laisvė” pra
neša linksmą naujieną vi
siems lietuviams. Būtent, 
mūsų tautietė Ievutė Rocke- 
fellerienė 
niems. 
rašo:

“Freė
Wolf H.
Fund gavo Jevutę Rockefellerie-' penkiais milionais

h
“gelbsti bied- 

Maskvos “Laisvė”

Pagalvojus, aša- 
nudžiūvo pačios, o vie- 
susijaudinimo pradėjo- 
galvoti apie “publicity” 
turtuolių veidmainiška 

labdarybę.”
Kaip Maskvos gazieta, 

kuri visur turėtų pravesti 
klasių kovos liniją, suderi
na savo verkšlenimus apieDental Clinic of thė

Silverstein Mėmorial Ievutės geruosius darbus su 
“alimo-

Šiandien 
mašinos 

stoja valstiečiams talkon. Ir 
šiandien, beje, akmenų jau ne
kasu į žemę, bet naudoja juos 
statybai.

“Net ir didžiausią akmenį 
mašinos sudoroja, kaip reikia,

Rinkimų Įkarštis
Rinkimų kampanija Įsi

siūbavo ir balsuotojai jau, 
tur būt, yra apsisprendę, už 
ką balsuoti ar nebalsuo
ti. Paskutinėmis rinkiminės 
kovos dienomis reikia ko
kių nors nepaprastų naujie
nų ir nepaprastų kaltinimų, 
kad balsuotojus pakreipus 
į savo pusę.

Vienas kandidatas, re- 
publikonas senatorius įves, 
kuris varžosi dėl New Yor- 
ko gubernatoriaus vietos su 

i uviuumavu »» . A. HaiTl- 
man, ištraukė paskutinės 
dienos sensaciją. Jis ap
kaltino savo priešininką,

riman gali būti gubernato
rių.

11 t , • 1 I fe tl vi lldLkJl 1 ūpats, jis turėjo su savim tik-’demokratu w<
tai papūgą ir katiną. Jo 
plaustas buvo 30 pėdų il
gumo. Jis turėjo su savim 
radio aparatą, bet niekada 
nieko nešaukė ir tik pri
plaukęs prie Samoa salų jis 
pranešė, kad kas nors jam 
padėtų Įplaukti i uostą, nes 
jo plaustas neturi jokio mo
toro ir buvo visą laiką van
dens srovių ir vėjo nešamas.! 
Vienišas keleivis nuplaukė! 
Pacifiko vandenynu apie 
6,000 mylių. Jis po savo 
ilgos kelionės yra sveikas 
ir gero ūpo.

X
“Aš Nesu Didvyris”

Vienas kandidatas Utah 
valstijoj, Douglas R. Spring- 
fellotV, pagarsėjo po visą 
kraštą, kaipo karo didvyris, 
kuris atliko nepaprastus ka
ro žygius. Pagal jo pasako
jimus jis su 30 kitų vyrų 
buvo nuleisti už vokiečių 
fronto, ten visi kiti vyrai žu
vę ir tik jis vienas likęs ir 
vienas atlikęs didelį darbą 
—“išvadavęs” vokiečių 
mokslininką, fiziką Otto 
Hahn.

Ta pasaka plačiai skam- 
kad tas prieš 25 metus da-įbėjo po visą Ameriką, iki 
vęs $250,000 kyšio vienam 
suktam teisėjui New Yorke, 
o už tai miesto gaspadoriai 
davę W. A. Harrmano ve
damai laivų kompanijai 

i prieplaukas New Yorko uos-
Jte.

VAŽIAVO SUTVARKYTI
KINU NACIONALISTUS

W. A. Harriman kaltini
mą užginčija ir sako, kad 
republikonų kandidatas ne
turi ką sakyti dėl New Yor- 
ko valstijos geresnio tvar
kymo, o todėl griebėsi 
šmeižto ir iš senų laikraščių 
ištraukė senai užmirštą ir 
senai numarintą kaltinimą. 
W. A. Harriman sako, kad 
jis dar anais senais laikais 
prisiekęs “grand jure j,” kad’

[kai kurie žmonės pradėjo 
abejoti ir Įtarinėti, kad kas 
nors yra netvarkoje tame iš
pūstame didvyriškume.

Pradėjus kelti abejones 
dėl Springfellow didvyriš
kų žygių spaudoje, pats 
Springfellovv nutarė atvirai 
prisipažinti, kad jis sakė ne
tiesą. Jis viešai prisipaži
no, atsiprašė ir pasiūlė par
tijai išstatyti kitą kandida
tą. j s

Republikonų partija taip 
ir padarė, o daugelis žmo
nių mano, kad gerai pada
rytų ir kiti kandidatai, jei 

! jie taip atvirai ir viešai pri-
Valstybės pasekretorius 

Robertson užpraeitos savai
tės gale grįžo iš Formozos, 
kur jis buvo nuvykęs Įtikinti 
kimi nacionalistus, kad jie 
sulaikytų platesnio masto 
puolimus prieš kinų bolševi
kus. Laukiama, kad dabar “prilips 
kinų nacionalistai daugiau'ne? 
tenkinsis gynimusi ir rečiauĮgali savo balsus atiduoti se-jEgiptas pasirašė sutartį apie 
bepuldinės kinų bolševikus.'natoriui įves. Jei ne—Har-;anglų kariuomenės ištrauki-

< pi įsiems granu juiej ^^.sipažintų prie visų melų, ką 
jis^meko apie kyšių davimą yra pasakoję balsuoto-
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ir jokio ryšio su jamg prję§ rinkimus. . . .
><

tas kaltinimas, ai įSuezo Sutartis
Jei prilips, balsuotojai j Pereitą savaitę anglai ir

nežinojo
tuo senu skandalu neturėjo.] 

Dabar kyla klausimas, ar! n

ANTRADIENĮ NO V. 3

SAUGOKIT jūsų teisę vartoti alkoholinius gėrimus

ŽIŪRĖKIT DĖL JŲ JŪSŲ BALOTE!

VIRŠUJ PASKUTINĖS KOLONOS BALOTE
KLAUSIMAS NUMERIS 1—DALYS A.B.C

NELEISKIT labai žymiai pakelti jūsų pajamų mokesčių 
Jusu “YES” balsas leis ir toliau milionams dolerių plaukti mo-

I VISAS TRIS DALIS 
KITOKS BALSAVIMAS 

MASSACHU- 
VISAS SU TUO SURIŠTAS 
OVES. «

kesčių pavidale į Miestų, Valstijos ir Tautos iždą iš perimų

ANHĖUSER-BUSCH, INČ., St. touis, Mo. 
P. BALLANTINE t SONS, N.*ark, N. J. 
CARLING BREWING COMPANY, Cleveland, Ohio 
DAWS.ON:S BREV/ERY, INC.. New Bedford, Mass. 
DIAMOND SPRING BREWERY, INC.. La*r.nce, Mass. 
ENTERPRISE BREWiUG CO., Fall River, Mass. 
HAFFENREFFER k CO., INC., Boston, Mass. 
HAMPDEN BREVVING COMPANY. Willimansett, Mass. 
HARVARD BREWING COMPANY. Lo*ell, Mass. 
MILLER BREWING COMPANY, Mi1*aukee, Wis.

BŪK TIKRAS BALSUOK “Y ES” 
KLAUSIMO 1 . . . VISOK S 1 
AR VISAI NEBALSAVIMA S NUSTUM 
SETTS Į PROHIBICIJĄ IR

NEGER

NARRAGANSETT BREV/ING CO., Cranston, R. I. 
PADST 8REWING COMPANY, Milwaukee, Wis. 
PIEL BROTHERS, INC., Brooklyn, N. Y.
JACOB RUPPERT, Ne* York City. N. Y.
F. k M. SCHAEFEP. BREWING CO.. Brooklyn, N. Y. 
JOS. SCHLITZ BREV/ING CO., Mil*aukee, V/is. 
C. SCHMIDT k SONS, INC., Philadelphia, Pa. 
THE JAMES HANLEY CO.. Providence, R. I. 
V/EST END BREV/ING CO., Utica, N. Y. 
V/ORCESTER BREWING CO., Wor«ster, Mass.

James F. Hollhnn, 60 Bartlet St., Andover, MassachusetU.

NELEISKIT, kad grįžtų PROHIBICIJĄ, raketieriai, įsta 
tymų nebojimas ir korupcija balsuodami “Y ES” už tęsimą tvar 
kingos alkoholinių gėrimų pardavimo kontrolės.

mą iš Suezo kanalo zonos. 
Susitarimas jau kuris laikas 
buvo prieitas, bet dar buvo 
visokių smulkmenų aptarti 
ir tik dabar po sutartimi pa
dėti parašai.

Sutartis numato, kad bė
gyje 7 metų anglai gali dar 
grįžti Į Suezo kanalo zoną, 
jei “kas nors” užpultų ara
bų kraštus arba Turkiją. 
Bet tas “grįžimas” yra tik 
teoretiškas. Kai egiptėnai 
pavaldys didžiąją karo ba
zę prie kanalo, į ją ir nebe
apsimokės grįžti, dargi jei 
kas nors ir užpultų arabų 
kraštus.

Sutartis dėl anglų kariuo
menės ištraukimo iš Suezo 
kanalo zonos, po 80 metų 
anglų ten šeimininkavimo, 
yra dar vienas žingsnis se
nojo kolonializmo likvida
vimo kelyje. Tuo žvilgsniu 
tai yra istorinė data. Dėl 
anglų traukimosi, rodos, tik 
Izraelio respublika lieja 
šiek tiek ašarų. , •

x
Kas Ką Tyrinės?

Rinkimų kampanijoj 
sprendžiasi, kuri partija 
vadovaus kongresui per at
einančius du metus. Kartu 
su tuo politiniai stebėtojai 
sako, kad sprendžiasi ir ki
tas klausimas, kas per atei
nančius du metus ves kon
greso Įvairius tyrinėjimus 
ir kokie dalykai bus tyrinė
jami.

Jei demokratai laimėtų, 
jie jau yra numatę visą eilę 
klausimų, kuriuos jie tyri
nėtų, turėdami kongreso ko
misijų vadovavimą. Tokie 
klausimai būtų: Dixon- 
Yates sutartis; atidavimas 
ginklų gamybos kelioms 
stambioms kompanijoms, 
ypač General Motors kom
panijai.

—3. D.
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Amerikos Lietuviu Gyvenimas
\ Puslapis TreciaS

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

i būrelis, apie 3Q0, ir tai ne
galime vieningai dirbti. 
Klubas dar skolose pasken
dęs ir jei klubo valdyba taip 

[toliau elgsis, tai jo ateitis 
kurie'^ams^ TeSu tie “smart” 

Eustis inar^ kalba, kaip jie nori, 
gražius’ “Eustiš1^1 jie klub° ncsum0’ 
Tų jų moteliui <es‘

Nėra Korespondento, Nėra 
Žinių

Klubas neturi korespon
dento, todėl niekas nežino, 
kas ten daroma.
Nenori Laikraščių Skaityti

Čia yra daug lietuvių, ku
rie jokio , laikraščio neturi. 
Vietos anglų kalba laikraš
čiai mėnesinės prenumera
tos kainą pakėlė nuo $1.75 
iki $1.95, o mūsiškiai žmo
nės sako, kad lietuviški 
laikraščiai perbrangūs.

Mielai Patarnausiu

MIAMI, FLA.

Aplankiau Saviškius
Buvome išvažiavę aplan

kyti dukters Zofijos ir žen-J 
to Jono Naumzikų, 
2200 So. Bay St. 
Fla., turi 
Motels.” 
atvaizdai buvo išspausdinti 
net dviejuose anglų laikraš
čiuose.

Viešėjome ir pas duk
terį Jadvygą ir žentą Bert 
Johnsonus, kurie gyvena 
Altoona, Fla. čia jie turi 
55 akerių apelsinų (oran- 
čių) sodą. Jų namai atrodo, 
kaip rūmai, kainavo dau
giau nei 30,000 dolerių. Jų 
ūkio 
buvo 
rašty 
farm 
įspėjo, kieno jis yra, gavo 
tikėtą į teatrą, o savininkai 
gražų paveikslą.

Spalio 7 d. mus aplankė 
žmonos brolis Vladas Po- 
poll, jo duktė Helena ir žen
tas Lui Harbert iš Kenosha, 
Wis. Harbertai čia turi sa
vo namą. ,

Svainis V. Popoll sumo
kėjo man už “Keleivį” ki
tiems metams ir kalendorių.

Spalio 10 d. turėjome sve
tį : atvažiavo V. Stankus, 
kuris sumokėjo visų metų 
“Keleivio” prenumeratą už 
M. Dumshą iš Philadelphi
jos ir užsakė jam 1955 me
tų kalendorių ir Naują Val
gių Knygą.

Taip pat- metų prenume
ratą gavau ir iš Onos Šlepe- 
tienės, gyvenančios Easton, 
Pa.
Nariai Neturi Teisės Rengti

Man skambino telefonu 
A. D. Kaulakis ir sakė, kad 
J. S. ir A. N. rengia vakarą 
Balfui. Sako, atskiri nariai 
be valdybos sutikimo netu
ri teisės to daryti, kas juos 
kontroliuos?

Balfo skyriaus valdyba 
taip pat rengs vakarą, bet 
ne klube. Klausimas kodėl? 
Atsakymas: klubas nenorė
jo priimti užmokestį klubo 
šėru, kurį Balfo skyrius se
niau yra įsigijęs. Gaila, kad 
klubo valdyba taip pasiel
gė. Juk priėmus tą $25 Še
rą ir vilkas būtų sotus ir ož
ka sveika, būtų santaika, o mi bibliotekai. Vasario mė- 
dabar nėra vienybės, kiek- nėšio 
vienas ragus rodo.

Lenkų čia yra daug, o jie 6 metų sukaktį dideliu ir 
teturi dvi organizacija, vie-'gražiu pobūviu, kuriame, 
na jų jau visas skolas išmo- sako, dalyvaus visi Miami 
kėjusi, o mūsų tėra mažas lietuviai menininkai.

5
I
1

nuotrauka iš lėktuvo 
nuimta ir įdėta laik- 
su parašu: “Mystery 
of the week.” Kas

MIESTO TĖVAI GINASI NUO RŪKO

I.os Angeles miestą jau kuris laikas užpuolė tirštas rūkas 
maišytas su dūmais ir kitokiais nešvarumais. Du miesto 
tarybos nariai atvyko į miesto tėvų posėdį užsidėję dujų 
kaukes. Tirštas rūkas mieste sukėlė nemažai gerklės ir 
nosies ligų.

yra SSSR reikalus, tai pa
vergtų tautų seimas tam ir 
įsikūrė, kad pasprukusių iš 
anapus geležinės sienos at
stovų balsas galėtų laisvai 
pasireikšti ir pasakyti teisy
bės žodį. . •

Tame susirinkime tarp 
kitų įvairiais klausimais pa
sisakė K. Balkus, Mačionis, 
Kadaitis, Škėma ir kiti. Su
sirinkimui pirmininkavo Re- 
pečka, sekretoriavo Petniū- 
nas. Susirinkimas išsirinko 
valdybą, kuri paruoš atei
ties panašių susirinkimų sta
tutą. Taigi tie pasitarimai 
žada virsti nuolatiniu so
cialdemokratų studijų klu
bu. Tenka spėti, kad at
eity tokie pasitarimai bus 
sėkmingi ir gausiau visų 
lankomi. —J. K.

EASTON, PA.

Gal Susitaikys įčiais metais balandžio mė-
Balfo spalio 16 d. susirin-1"?™ . Pėdžioje. Spalio 

kime išrinkta komisija, ku-',17 d’ *™gija turėjo plkm- 
ri mėgins tartis su klubu,>,as »' Daškevičienę 

Kas nori išrašyti ar at-; kokiomis sąlygomis Balfa: 
naujinti “Keleivį,” ’• 1 ” 1
nas” ar 
prašau 
4325 S.
34, Fla.

is 
“Naujie-'gaii naudotis klubo sale, 

“Lietuvių Dienas,”,Nesusipratimas buvo kilęs! 
kreiptis į i—-•

W. 13th St., Miami
Tel. PH 48-5300.

Braze.C. K.

Ir Mes Šelpsime
Družilauskų ir

—M. M.

BRGOKLYN, N. Y.
mane: (]ėl klubo šėro, kurį Baltas L ... .
Miami'jsigij0 prieš porą metų “ i c linkimas™ *

> kurio klubas nesutiko pri-u

Mokinį
Jankūno 

rūpesčiu suorganizuotas bū
relis Vasario 16 gimnazijos 
mokiniui šelpti. Jau surink
ta apie $200, kurie tuoj bus 
pasiųsti.

Pagirtini to darbo orga
nizatoriai ir jo rėmėjai.

Iš Klubos Veiklos
Klubo spalio 11 d. susi

rinkime nutarta klubo sode
ly įrengti sporto aikštelę. 
Tai bus naujai atvykstan
tiems svečiams staigmena.

Gruodžio mėnesį bus su
rengtas Balfo naudai kortų 
vakaras. Bus ir Naujų Me
tų sutikimas. Salė bus gra
žiai papuošta, bus skanių 
valgių. Dainininkė Dam- 
brauskaitė-Radžiuvienė su
dainuos ištraukų iš “Travia
tos” operos, kuri visuomet 
buvo vaidinama tą vakarą 
Kauno operoj.

SLA Susirinkimas
Vietos skyriaus susirinki

me nutarta užprenumeruoti 
'Lietuvių Enciklopediją Mia-

j imti Balfui atsilyginant už 
klubo salę.

Lietuvė Miamietė.
1 DETROIT, MICH.

Socialdemokratų 
Susirinkimas

Lietuvių Socialdemokratų 
Sąjungos 116 kuopos susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
spalio (Oct.) 31 d., 1 vai, 
popiet, D. Armėno svetai
nėje, 2386—24th St. Šis 
susirinkimas bus pirmas po 
vasaros pertraukos, tai ma
lonėkite visi nariai ir jų bi
čiuliai jame dalyvauti. Tu
rime pasitarti ir tinkamai 
pasiruošti žiemos veiklai. 
Komisija duos buvusios ge
gužinės apyskaitą.

Nuoširdžiai kviečia visus 
LSS narius ir bičius atsilan
kyti—

Valdyba.

RUMFORD, ME.

pirmąjį . sekmadienį 
nutarta paminėti skyriaus

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorius 1955 Metams
Kaip kasmet, taip ir šiemet “Keleivis” leidžia 

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

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

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

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

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

Lietuvos Dukterų Draugijos 
Parengimas

Lapkričio (Nov.) 
mūsų miesto Lietuvos 
terų Draugija rengia 
metinį pobūvį, “fėrus, 
Rocca svetainėje.

Į komisiją fėrams rengti 
įeina šios mūsų miesto lie
tuvės darbuotojos: Margą- 
ret Manson, M. Viskantienė, 
J. Maršanskienė, Z. Mar- 
šanskienė, J. Šaltmarienė, 
0. Jurgelienė, S. Ivanavičie- 
nė, V. Gaudešienė, J. Kas- 
parienė, M. Grudzinskienė, 
A. Klemunskienė, S. Puido
kienė, J. Jonušienė, L. 
cienė, L. Motuzienė, A. 
deikienė, K. Rašitienė, 
Balanger (Mockutė), 
Pranckaitienė, A. Thurston 
(Mockutė) ir S. Vilkantie- 
nė.

Kaip kasmet, taip ir šie
met parengime bus progos 
laimėti įvairių mūsų draugi
jos sūdo vanotų gražių daik
tų, bus meninė programa ir 
paskui šokiai. Visi Rumfor- 
do lietuviai kviečiami atsi
lankyti. 1 i

Ta pati Lietuvos Dukterų 
Draugija jau rengiasi prie 
savo 40 metų sukakties mi
nėjimo, kuris įvyks ateinan-

6 d. 
Buk
savo 

” šv.

Po-
Ža-
A.
N.

Tame susirinkime tu- 
visi nariai,

Spalio 15 d. Atletų Klube 
susirinko gražus socialde
mokratų ir jiems pritarian
čių, daugiausia iš šviesuo
menės tarpo, būrelis. Jų 
daugiausia būta iš naujaku
rių.

Prof. J. Kaminskas susi
rinkusiems tarė žodį, tuo 
įvesdamas į tolimesnes kal
bas. Prof. Kaminskas pa
sigerėjo mūsų išeivijos at
siektais darbais- kultūros 
srity ir ta didžiule parama 
tiek praeity tiek ir dabar 
Lietuvos laisvinimo kovų 
fronte, kurią suteikia lietu
vių išeivija. Iš čia J. Ka
minskas padarė išvadą, kad 
naujakuriai privalo visuose 
visuomenės veikimo baruo
se eiti kartu su senesniąja 
išeivija dalyvaudami jų su
kurtose įvairiems tikslams 
organizacijose ir bendrai 
neprivalo šalintis vietos tiek 
politinio, tiek kultūrinio gy
venimo. Vėliau atsakinė
damas į įvairius jam duo
tus klausimus, prof. Ka
minskas paryškino mintis, 
kad socialdemokratija savo 
politiniu veikimu sudaro pa
lankesnes sąlygas kultūrai 
tarpti. Bendrai politika yra 
tik priemonė kultūrai ska
tinti. Politinis veikimas be 
kultūrinio nėra įmanomas, 
tas darbas eina kartu neat
siejamai. Ypač socialdemo
kratijai labiausia rūpi kul
tūriniai reikalai, nes social
demokratijos siekimai ga
limi įgyvendinti tik kultū
ringoj visuomenėj. Social
demokratija nėra užsimoju
si smurtu įgyvendinti savo 
siekimus, bet deda visas pa
stangas, kad platieji visuo
menės sluogsniai juos su
prastų ir pasirinktų demo
kratinę tvarką savo siekimų 
įgyvendinimui.

K. Bielinis papasakojo 
apie SSSR pavergtų tautų 
bendrą veikimą ir kuriems 
galams atsirado pavergtų 
tautų seimas. To seimo at
stovais gali būti tik tų vals
tybių atstovai, kurios SSSR 
yra pavergtos. Kadangi vie
nos tų valstybių visai netu
ri atstovų Jungtinių Tautų 
organizacijoj, o kurios nors 
ir turi, bet jie tegali atsto
vauti tik savo okupantą, tai

Klubo Susirinkimas
Sekmadienį, spalio 31 d., 

3 vai. po pietų įvyksta lietu
viško klubo narių susirinki
mas.
retų dalyvauti 
nes bus renkama ateinan
tiems 1955 metams valdyba.

Svarbu visiems Eastono 
lietuviams, kad nauja val
dyba būtų išrinkta iš gerų 
lietuvių ir ištikimų Ameri
kos piliečių. ,

Svarbu, kad klubo vado
vybė stengtųsi palaikyti lie
tuvių kalbą ir ne tiktai mū
sų kalbą, bet ir lietuvišką 
dvasią, kuri pas mus šlu
buoja.

Praeityje mūsų klubas at
ėmė naujai atvykusiems lie
tuviams klube balsavimo 
teisę. Klausimas, kodėl taip 
buvo padalyta, ir dabar kai 
kuriems nariams dar nėra 
aiškus. Mes, kurie supran
tame bimbizmo politiką, ži
nome, kodėl taip buvo pa
daryta, bet ir visi nariai tu
rėtų žinoti, kad toks pasiel
gimas buvo negeras ir nie
kam nereikalingas.

Klubas yra nuskriaudęs 
du savo narius, bet kol 
negalvoja atsiteisti už 
darytą skriaudą.

Klubui reikia turėti
dovybė, kuri griežtai laiko
si klubo įstatų. Klubo kon
stitucija yra mūsų organiza
cijos pagrindas ir jos reikia 
laikytis. ,

Yra pas mus bolševikų ir 
bolševikuojančių lietuvių. 
Tai yra bolševikiškos Lite
ratūros Draugijos ir bolše
vikiško Darbininkų Susivie
nijimo nariai. Kai kas ma
no, kad dabar bolševikai sė
di, kaip pelės po šluota. Bet 
taip manyti yra klaida. Bol
ševikai, jei nedrįsta atvirai 
skelbti Maskvos melus, tai 
pakampiais leidžia visokias 
paskalas, šmeižia jiems ne
patinkamus asmenis ir tik 
tyko progos, kad galėtų vėl 
sau nepatinkamus asmenis 
mėtyti iš klubo ir elgtis, 
kaip jiems patinka.

Senas Eastonietis.

kas
pa-

va-

CHICAGO, ILL.

Ir Lietuviai nuo Viesulo 9 d. sukaks 50 metų nuo 
“Keleivio” pirmojo nume
rio pasirodymo. Mūsų ko- 

ilonija, buvusi labai judri . 
praeity, ypač turėtų prisidė
ti prie šio istorinio darbo 
medžiaga, kuri pavaizduotų 
Philadelphijos pažangiosios 
lietuvių visuomenės darbų 
vaisius. Jau dabar laikas 
pradėti rinkti tą medžiagą 
ir rašyti atsiminimus tiems, 
kurie tame darbe buvo veik
lūs. ,

Ar Jau Turite Biletą 
Čiurlionies Koncertui?
Jis įvyks spalio 30 d., 8

> vai. vakaro, Old Opera 
House, North Broad ir Pop- 
lar gatvių kampe. Biletai 
gaunami lietuvių banke, iš 
Lietuvių Bendruomenės pir
mininko B. Raugos, 517 
Greenvvich St., valdybos na- 

1 rių ir koncerto dieną prie 
■ įėjimo į salę.
1 Nepraleiskite progos da
lyvauti šio garsaus Čiurlio- 

11 nies sambūrio koncerte, da- 
ir lyvavę tikrai neapsiriksite. 
„J Koncerto pelnas skiria-

Nukentėjo
Spalio 15 naktį per Pili-, 

ladelphiją praėjęs nepap
rasto stiprumo viesulas, pa
vadintas “Hazel” vardu, 
pridarė labai daug žalos 
šiame mieste ir jo apylinkė
je. Nors gyventojai per ra
diją ir spaudą buvo įspėti 
būti pasiruošę sutikti pavo
jų ir 9 vai. vakaro visiems 
patarta laikytis namuose, 
bet viesului praėjus buvo 
paskelbta 15 žuvusių žmo
nų.

Po viesulo mieste vaizdas 
buvo liūdnas: parkuose iš-, 
versti medžiai, gatvės šakų 
:r lentgalių pilnos, daug kur 
išbyrėję langai.

Tenka pasidžiaugti mūsų 
miesto valdžios gera tarny
ba apsaugoti žmones nuo 
viesulo nelaimių. Radijas 
ir televizija apie viesulo šė
limą žinias pranešinėjo kas 
pusę ^.landos. Sustiprinta 
policijos apsauga budėjo 
gatvėse. Gaisrininkai i 
greitosios pagalbos stotys 
ouvo parengties stovyje. Iš ynas Balfui. Jį ruošia Lie- 
darboviečių žmonės buvo tuvių Bendruomenė, 
anksčiau paleisti namo.

Nuo viesulo nukentėjo ir 
lietuviai: kai kam nulaužtos 
televizijos antenos, iškulti 
langai, o vieno naujakurio 
automobilis nuo jo namų 
toli nuritintas. Jis rastas 
antroje gatvėje sveikas, tik 
be jame paliktų daiktų.

Mūsų Kultūrine Veikla
Prof. Dr. J. Puzinas yra 

lietuvių bendruomenės kul
tūros tarybos pirmininkas. 
Kultūros taryba spalio 22 d. 
pradėjo lietuviškuosius va
karus jaunimui, 
bus dėstoma

Vienintfelė 
lietuviškoji 
mokykla veikia 
Kazimiero 
kyklos, vadovaujama moky
tojo Petro Balčiaus. JojeįPutvytė laikė paskaitą, 
dėstoma lietuvių kalba ir is-J Meninę dalį atliko Vytaų- 
torija. Mokyklą lanko dau- to- MarijoŠiaus vadovaują- 
gumoje naujų ateivių vai-'mas vyrų choras, o dramos 
kai. Mokykla atlieka didelį aktorė Katiliūtė padekla- 
vaidmenį lietuvybės ugdy- mavo.
me pačių jaunuolių širdyse. Spalio 16 d. tas pats ko- 
Jie nepriklausomos Lietu- mitetas Lietuvių Svetainėje 
vos jau nebeatsimena ir už- surengė gražų koncertą, ku- 
augo didelių karo audrų sū-'riame dalyvavo iš Bostono 
kuriuose. Tad Philadelphi- atvykęs solistas Stasys Lie
jos lietuvių kolonijos litua-'pas ir solistė Julė Augaitytė 
nistinė mokykla privalėtų iš Philadelphijos. Jiems for- 
susilaukti mūsų visų di
džiausio dėmesio ir para
mos.

kuriuose 
lituanistika, 
visame mieste 

šeštadieninė 
prie šv.

parapijos mo-

K. Tautkūs.

NEW BRITAIN, CONN.
Gražiai Paminėjome 
Spaudos Atgavimo Sukaktį

Šitam reikalui buvo suda
rytas įvairių vietos draugi
jų atstovų komitetas, kuris 
spalio 10 d. minėjimą su
rengė šv. Andriejaus bažny
čios salėj. Iš ryto .buvo.pa
maldos bažnyčioje, o po 
pietų minėjimas. Prieš mi
nėjimą skautąi padėjo vai
niką prie paminklinio kry
žiaus. Čia kalbėjo kun. J. 
Vilčinskas.

Sudalius minėjimo gar
bės prezidiumą, žodį tarė 
kun. klebonas Karkauskas, 
dr. A. Šerkšnas ir organiza
cijų atstovai, o mokytoja E.

Ruoškimės Jubilėjiniam 
“Keleivio” Numeriui

Ateinančių metų vasario

tepionu pritarė Vytautas 
Marijošius.

Abu dainininkai nešykš
tėjo dainuoti. Jų dainos 
publikai labai patiko, todėl 
plojimų buvo labai daug.

Am. Pilietis.

Remia Senatorių Douglas
Šen. Douglas yra pažan

gus demokratas, jis gerai 
pažįsta ir remia lietuvių pa
stangas atgauti jų tėvynei 
laisvę. Jie todėl sukūrė ko
mitetą, kuris ragina visus 
Illinois lietuvius lapkričio 2 
d. balsuoti už Douglas.

—J. K.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

• I

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 siuvėjų, pas kurpių, pas dak
tarų, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

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



Mažutis, Bet Biaurus
Sutvėrimas

patirta, kad 77-78%' skiepy-’ Ir kiti mokslininkai uo- nustatyti, kame žuvys plau
tų vaikų polio nesusirgo, o liai dirba toj srity. Jų visų kia. Tokiais prietaisais jau 
jei ir susirgo, tai paraly- išrasti skiepai dar reikalin- apsirūpina didesnieji žvejų 
žiaus negavo. Šių skiepiji- gi patikrinimo ir visų pri- laivai. Pradžioje visuomet 
mų organizavimą remia Na- pažinimo. Mokslininkai yra nauji prietaisai yra bran- 
tional Foundation for Su-įsitikinę, kad netrukus bus gūs, bet netrukus gal kiek- 
fantile Paralysis ir Ameri-’ir prieš polio surasti tokie vienas meškeriotojas galės 
kos Raudonasis Kryžius.

Daktaras Jonas E. Salk 
universiteto 

tinkamų skiepų rugsėjo mėnesį Romoje įvy- 
prieš polio. Ir čia reik vi- kusiame gydytojų kongrese 
rusus taip paruošti, kad jie1 pranešė apie savo išrastus 
nepajėgtų sukelti tikro su-J skiepus, 
sirgimo, o tiktai lengvai su-( Kaip Jenner karves, taip

Nr. 43, Spalio 27, 1954tfnlapfe Ketvirtas

Visur Stebuklai
Šiandien nauji išradimai

sus.

paseka yra pa

te pa-

tokį 
nos, 
tuoj 
kas 
teks

(Tęsinys)
Polio Skiepai

Tokių laikų jie jau susi- 
Dr. Salk ruošiasi per ke-' laukė. Jau išgalvoti elek- 

Šie skiepai buvo pa-'lerius metus įskiepyti milio-(tronikai, elektriniai prietai
sai, kurie padeda tiksliai

kurio buvo išskirta jo dalis, metų kovo mėnesį, 
vadinama gamma globuli-* 

metų Amerikoj nas. -1------ 1 --
pradėta plačiai vartoti 1951-52 metais ir nūs vaikų.

KELEIVIS, SO. BOSTGfl

Atro-

sužei-

buvau
tužba

Amerikiečiai savo gyvybę 
yra apdraudę 304 bilionų 
dolerių sumai. A

M

skiepyti peles, žiurkes, pa
galiau beždžiones. Daug 

, tūkstančių beždžionių pa-'
Mokslininkai padėjo daug’naudota šitam reikalui. Vis iš Pittsburgho 

darbo kol surado polio Ii- ieškota 
gos antrytį. Dabar žinoma,1 
kad tai yra trijų rūšių viru
sai. '

Jie, pei alsuojančius oi- sargCĮinį;ų įr įuo kūne suža-'Salk panaudojo beždžiones' 
ganUS ai Uiną, pa en a į vunaaViinina alanam-Tir cVionim inms nnlin V1V11-;

skrandį ir žarnas. Iš čia vi- 
rusai prasiveržia per krau- 
jo indus į smegenis ir, įsi-' 
veržę į jų narvelius, virusi- PO i1’ daugybė vaikų jau 
niais nuodais juos labai su- skiepijama, 
žaloja, o patys greitai dau
ginasi. Jei kūne nėra viru
sinių prieškūnių, atsparumo, 
virusai netrunka padaryti sa-

v- -t • t i v i • Y CllOlUOi UUYU 0I11V OIYlCįJlJU VClllllįi *KV*X*XV* vi » jr kj Ji

vo za ingo ai o, suza oja p]jamas žmogaus kraujas, iš pasėkos tepaaiškės tik kitų tinklą mestume. nervus, o to j » i -----
ralyžiai.

Nuo 1930 
ir Kanadoj

—Tegul bus pagarbin- prunkščia, spiaudo, ale eiti 
neina. Ant galo Zazirka 
sako: Žinai, sako, čia ma
šina ne nauja, tai reikia ki
tai]) ją starduoti. Išlipkim, 
sako, ir užstarduosim. Jis 
įkišo tokį kreivą tulšį iš 
priešakio ir sako man: tu 
pastarduok, o aš papušysiu. 
įsirėmė pečiais iš užpakalio 
ir sako: gohet, dabar star- 
duok! Ar tu vierysi, Mai
ke, ar ne, bet kai tik aš tą 
tulšį pasukau, tai kad tas 
Fordas šovė atbulas—per 
Zacirką, per tvorą, į duobę 
iv apeivertė, žiūriu, Zacir
ka guli ir nesikelia. Vacu- 
maru, sakau, kodėl neatsi- 
stoji? O jis sako: negaliu, 
sukoliečytas. Atbėgo jo bar- 
tenderis, kuris ruskio vais
te buvo felčerium. Jis tuoj 
apžiūrėjo Zacirką ir sako: 
siektai, viena koja nulauž
ia. Ale, sako, širdis sveika, 
cai nemirs. Ištepė koją bar
suko taukais, užpylė šnapso 
ir aprišo. , Sako, pasveiks. 
Jai ir pasveiks, ale kol kas 
Zacirka guli lovoj ir keikia' 
mane, kad aš jam įkalbėjau 
uą armobilą pirkti.

—Dabar suprantu, kodėl 
.ėvas jautiesi nusikaltęs. 
Turėtum kaip nors savo 
prieteliui atsilyginti už tai.

-—Jes, Maike, aš nenoriu 
oūt jam skolingas. Aš jau 
pasisiūliau pabūti jo saliu
ne už baro iki jis pasveiks. 

—Ar jis sutiko?
—Ne, Maike, ant to jis ne 

soglasnas. Jis mislina, kad 
jž baro aš padaryčiau jam 
jaugiau trotko, negu pažit- 

ko.
,—Ir aš taip manau, tėve. 

Turėtum jam kitokiu būdu 
itsilyginti.

—Žinai, Maike, man tik 
labar atėjo gera mislis į 
>alvą. Padarysim pikniką 
po stogu ir pagarsinsim per 
adijušą, kad kas į tą pik

niką ateis, tas galės laimėti 
istorišką Fordo armobilą. Ir 
<as laimės, tas galės tą ka- 
.amašką iš duobės pasiimti. 
Ar tai ne geras skymas, 
Maike?

-—Tai būtų tikra apgavys
tė, tėve.

—Nu, vot, tu ir vėl su 
manim nesutinki. Jeigu 
taip, tai gudbai.

tas . . .
—Sveikas, tėve! 

dai ir vėl nuliūdęs.
—Jes, Maike, sumenė ne- 

spakaina.
—Taip nekalbėk, tėve.
—Bet ką darysi, kad taip 

yra?
—Gal ir yra, tėve, bet ne

sakyk : “sumenė nespakai- 
na.” i

—Nu, tai kaip sakyt?
—Sakyk: sąžinė nerami.
—Olrait, vaike, tegul bus 

ir taip, kaip tu nori; tegul 
bųc noraroi sąžinė,

—Dabar, tėve, gali paaiš
kint, kodėl ji nerami.

—Mano frentas Zacirka 
sukoliečytas.

—Sakyk: sužeistas.
—ūkei, tegul bus sužeis

tas.
—O kas ir kaip jį 

dė?
—Čia, Maike, aš 

kaltas. Valuk to ir 
mane graužia.

—Reiškia, pasigėrę susi
mušei?

—Ne, vaike, faito nebu-
vo.

—Na, tai kaip gi tai at
sitiko? ,

—Buvo taip, Maike: aš 
pradėjau jam sakyt, kad nu
sipirktų armobilą. Sakau, 
dirbi tame saliune kaip mu
las, nuo 8-tos iš ryto iki 
12-tos nakties, tai nors šven
tą dieną turėtum išvažiuot 
į kontrus ir pažiūrėt, kaip 
gražiai miškas nusipentino 
savo feisą prieš žiemą. Sa
kau, galėtum ir mane pa- 
vežiot. Įsidėsim kvortą 
snapso, sakau, tai bent ži
nosim, kad gyvenam. Kam 
čia, sakau, tuos pinigus čė- 
dini? Juk ateidamas ant 
šio svieto nieko neatsinešei, 
ir nieko neišsineši. Jeigu 
gyvas būdamas visko nepra- 
spendysi, tai po smerties vi
są tavo procę suės advoka
tai ir nežinomi giminės. Nu
sipirk armobilą, sakau, tai 
žinosi, kad gyveni. Zacir
ka yra dzūkiško notūro 
žmogus—skūpus, kaip čigo
nas. Ale vistiek paklausė 
ir nupirko seną Fordo kala- 
mašką. Sako, dabar va
žiuosim pažiūrėt, kaip mirš
ta vasara. Pirmutinis tripas 
turėjo būt praeitą nedėldie- 
nį. Nu, ir viskas išrodė ol
rait. Atsisėdom, Zacirka 
persižegnojo ir uždėjo ko
ją ant starterio. Armobilas

pat tikri skiepai, kaip prieš 
raupus, pasiutimą ir kt.

(Bus daugiau)
Dr. A. Dargis.

dintų prieškūnius, atspara-'ir skiepijo joms polio viru-.daro stebuklus visose gyve
nų. įsus. Galų gale jis gavo to-nimo srityse.

.v,, t • , , • kia medžiaga, kuri tinka Štai kad ir žvejai. Sun-Šiandien jau turima skie- ; n.un uuna jžmonėms skiepyti, kuri teikus jų amatas. Žuvys nesi- 
i pajėgė lengvai vaikus su- rodo paviršiuje, o kame jos 
• sargdinti ir tuo būdu suža- yra vandenyje tegali tik

Štai paskutiniajame Ame- dinti jų kūnuose atsparumą spėti. Visi žvejai svajojo, 
rikos gydytojų suvažiavime polio ligai. j kaip būtų gera, kad išplau-
6 gydytojai paskelbė savo Dr. Salk tais skiepais pa- kęs į jūrą galėtum žinoti, 
skiepų vaisius. Buvo skie- skiepijo 425,000 vaikų. Jų kame žuvys yra. Ten ir

prietaisą įsigyti ir ži- 
kur meškerę mesti ir 
žuvį traukti. Bet kol 
meškeriotojams dar 

apsišafvbti kantrybe.
Visai nesenai, prieš porą 

dešimčių metų, išplaukęs jū
ron laivas buvo atskirtas 
nuo viso pasaulio, o šian
die jau ir maži laiveliai turi 
radijo telefonus ir gali kal
bėti su visu pasauliu.

Tas ypač svarbu nelaimės 
metu.

Amerikoj yra 200,000 ga
zolino stočių, kurios paso
tina milžinišką 53 milionų 
“geležinių arklių” troškulį, 
išleisdamos per metus apie 
43 bilionus galionų gazoli
no ir didelius kiekius 
lų.



I

Nr. 43, Spalio 27, 1954 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktas

Iš Pavergtos Lietuvos
“Kur Man Kreiptis?” 

Klausia Kaunietė
Štai čia jums vaizdelis iš 

dabartinio Kauno, kuris ro
do, kokia yra komunistiška 
tvarka. Jį perskaitęs kiek
vienas tepagalvoja, kad to
kia pat tvarka būtų įvesta 
ir čia, jei tik “draugai” įsi
galėtų.

Taigi Vilniuje leidžiamoj,”1^ 
“Tiesoj” S. Užsavinytė ra-' 
šo:

“Vieną dieną, parėjusi į 
namus pietų, išgirdau virtu
vės sienoj įtariamus smū
gius, o po keleto minučių pa
biro tinkas ir plytos. Ka
da per pasidariusią kapita
linėje sienoje 
čiau ardantį 
ir užklausiau, 
kia, išgirdau 
mą:

“ ‘Namų valdytojo įsaky
mu prijungiu šią virtuvę 
prie kito buto.’ Nieko ne
laukdama nuėjau į Stalino 
rajono 147 namų valdybą. 
Namų valdytojas drg. Ple- 
chanovas patarė man nesi
jaudinti ir ‘neieškoti teisy
bės,’ nes tokia jau esanti jo 
valia. Mat, aš gyvenu tik 
su seserim ir galiu apsieiti 
be virtuvės.

“Neturėdama ką atsaky
ti į tokius argumentus, grį
žau namo. Kaimynai, ma
tydami vis didėjančią an
gą kapitalinėje sienoje, pa
tarė nueiti į rajono butų mėsos,

skylę pama- 
plytas pilietį 
ką tai reiš- 
tokį atsaky-

I

iš tikrųjų leido griauti sie
ną. ,

“Kitą dieną nuėjau į Sta
lino rajono butų valdybą.

“ ‘Ką jūs sakote? Nega
ili būti!’—nustebo valdinin- 
Ikas ir inžinierius. ‘Kaip tai 
be mūsų žinios ir leidimo 
griauna sienas?’

Pažadėjo imtis priemo- 
. Parėjusi pietų radau 

į iškirstą ne angą, bet visas 
kiuris. Paskambinau Stali
no rajono prokurorui. Pa
tarė kreiptis į namų valdy
bą. Į namų valdybą dar 
kartą eiti nesinorėjo.

“Grįžau namo. Iš virtu
vės vienas po kito skrido 
puodai, primusai, indai.

“Nežiūrint mano protes
tų, virtuvės durys buvo už
mūrytos iš vidaus ir tolesni 
griovimo darbai ėjo be pa
salinių liudytojų.

“Kur man kreiptis, jei 
ryt-poryt išgirsiu stuksenant 
kaltu į mano kambario sie
ną?”

Kaip patiktų, jei ir Ame
rikoj būtų šitokia tvarka?

žiu ir visokių smulkmenų' 
prekyba. Draudžiama par
duoti naujus daiktus.

Ketvirtoji prekyvietė yra 
Šančiuose. Čia prekiauja
ma vietos gyventojų daržo
vėmis, kiaušiniais, grietine 
ir tt.

Prekyvietėse milicija kar
tais daro “ablavas,” bet 
spekuliantai pažįsta milici
ninkus ir turi su jais gerus 
santykius.

Pagavus pirmą kartą 
baudžiama pinigine baus
me 100 rublių, o antrą kar
tą jau gausi 7 metus kalėti.

iš Kauno į Vilnių Du 
Traukiniu

Kauno į Vilnių perĮ

Kauno Prekyvietės
Jose daugiausia žmonių 

susirenka ketvirtadieniais ir 
sekmadieniais.

Didžiausia prekyvietė yra 
buvusiame žuvų turguje, 
prie Pilies. Senamiesty, ne
toli buvusios prezidentūros, 
turgavietėj yra daržovių, 

, sviesto pavilionai. 
valdybą ir sužinoti, nejaugi Viliampolėj vyksta drabu-

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, Miškinį, 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- 
gen’dos, 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 D ARK. J. Jazmino anglų 
kalba sodrūs ir nuotykingi vaizdeliai, 
150 puslapių. Kaina kietais viršeliais 
$3, minkštais viršeliais ........................... 2.00

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

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

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

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

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

knyga apie Vilnių ir Vil\;aus krašto lie
tuvių kovas už savo prigimtąsias teises 
lenkų okupacijos metu ........................... $5.00
Užsakymus ir pinigus siųskite adresu:

KELEIVIS
636 East Broadway So. Boston, Mass.

Aukos Balto Centruivis’ Bijo Teisybės?”
Kodėl mes turėtume tos 

pono Romano teisybės bijo
ti? i Argi faktas, kad kun. 
Strakauskas už 425 tūkstan
čius dolerių parapijonų pini
gų pastatė bažnyčią yra to
kia baisi “teisybė,” kad mes 
jos turime bijoti? Taip pat 
nėra ko bijoti ir to, kad 
kunJ Strakausko parapijoj 
yra parapijinė mokykla. Ne
baidytų mus nė tokia p. Ro
mano “teisybė,” jog “net 
piemuo žino, kad bet kurį 
asmenį iš Amerikos galima 
deportuoti tiktai teismo 
sprendimu.” Dėl tos pasku
tinės “teisybės” galima tik 
būtų pastebėti, kad jeigu ir 
“piemuo” tokią teisybę ži
no, tai kam ją dėti į laik
raštį? O jeigu kuris kle
bonas to nežino, tai p. Ro
manas gali jį asmeniškai 
painformuoti apie tai.

Bendrai, korespondenci
jos su “valkatomis” ir “pie
menimis” mums netinka ir 
tokių vengiame.

Baigęs savo straipsnį, p. 
J. J. Romanas sako, kad 
“doras žmogus” negali “Ke
leivio” nei skaityti, nei jam 
skelbimų duoti, nei mūsų 
spaustuvei darbų duoti. Va
dinasi, p. Romanas kviečia 

čia kandidatų visuomet Taigi, yra begalinis skir- žmones mūsų laikraštį boi- 
kartaisjtumas _tarp rinkimų čia irjkotuoti vien dėlto, kad jo 

korespondencija su “valka
tomis” ir “piemenimis ne
buvo įdėta į laikraštį. Mes’ 
manome, kad dori žmonės 
patys nuspręs, kiek toks p. 
J. J. Romano išsišokimas 
yra doras ar nepadorus.

AREŠTAVO MAJORĄ Už LAŽYBŲ BIZNĮ

Erie, Pa., miesto majoras Thomas W. Flatley (dešinėj) 
l’auscsi, kaip vienas pareigūnas jam skaito arešto wa- 
ri utą. Majoras ir du aukšti policijos pareigūnai buvo 
areštuoti už leidimą mieste šeimininkauti gembleriams. 
Iš viso mieste suimta 40 visokiu įtariamu gembleriy ir 
raketieriu. Majoras prisipažino gaudavęs iš Įtartinų šal
tiniu kas menesį po 450 ir 550 dolerių bėgyje 16 mėnesių, 
bet jis aiškina, kad tie pinigai nebuvo raketieriu.

Iš
dieną ęina du traukimu. Bi-j 
lėtas paprastu traukiniu' 
kaštuoja 13 rublių, o va-: 
žiuojant greituoju traukiniu i 
Maskva-Leningradas, kuris' 
eina per Lietuvą naktį ir ku-j 
rimae vietos numeruotos,; 
jau reik mokėti 26 rublius.

Vilniaus Prekyviečių Kainos
Sviesto ir lašinių kaina 

beveik vienoda—30-40 rub
lių kilogramas (2 svarai). 
Vyriškas kaklaraištis 15-60 
rublių, vyriškos medvilninės 
kojinės 5-9 rubliai.

Šitie ir anksčiau paskelb
ti pavyzdžiai rodo, kad per 
mėnesį 300-400 rublių teuž
dirbantiems žmonėms (o 
tokių yra daugumas) pre
kių kainos yra labai aukštos 
ir žmonės negali patenkinti 
net būtiniausių reikalų.

Balfo centras per rugpjū
čio ir rugsėjo mėnesius ga
vo aukų Balfo šalpos reika
lams $2,211.15, iš tos sumos 
Illinois valstijai priklauso 
$1,177, New Yorko $453.

Vasario 16 gimnazijai 
persiųsti gavo $4,027.25, iš 
tos sumos Illinois priklauso 
$1,734, Massachusetts $424, 
New York $412, Michigan 
$373.

Avalynės ir drabužių gau
ta 4,235 svarai, iš jų surink
ta Brooklyne 1,523 svarai, 
Pennsylvanijoje 810 svarų, 
Ohio 525 sv., Michigane 
305 sv.

Balfas visiems dėkoja ir 
prašo siųsti pinigus, drabu
žius ir avalynę šiuo 
United Lithuanian 
Fund, 105 Grand 
Brooklyn 11, N. Y. 
mi drabužius ant siuntų pa
žymėkite : “Used clothing 
for charitable purpose on- 
ly,” nes tada mažiau tereik 
mokėti už siuntimą ir siuntą 
pristato į sandėlį.

adresu:
Relief 
Street, 

Siųsda-

ti
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Kaip vykdomi rinkimai j suserga ar kaip kitaip išven- 
šioj ir anoj geležinės uždan- gia balsuoti, bet ir tuo at- 
gos pusėj? Čia rinkikai, ei-'veju ten taip “sufiksina,” 
darni balsuoti, gali ir turi iš kad visuomet skelbia balsa- 
ko pasirinkti, už ką balsuo- vus ne mažiau kaip 100%. 
ti. 
yra pakankamai, 1 
net perdaug. Ypač jų būna 
daug ten, kame rinkiminėj 
kovoj varžosi daug partijų.

Amerikoj, galima sakyti, 
tik dvi didžiosios partijos 
rinkimuose tesivaržo. Gaila, 
kad čia dar nėra partijos, 
kuri atstovautų darbo žmo
nes ir kuri visame krašte 
savo atstovus rinkimuose 
statytų, bet aš manau, kad 
netrukus ir čia išaugs tre
čia partija, kaip ji išaugo 
ir Anglijoje/ Anglijoje taip 
pat ilgai darbininkai savo 
balsus atiduodavo kitų par
tijų jiems palankesniems 
kandidatams, ir tik vėliau 
jie įkūrė Darbo Partiją.

Ir Amerikoj nevisuomet 
darbininkai norės tenkintis 

net kitų partijų pažangesniais 
ir atstovais ir už juos savo bal

sus paduoti.
Kol kas betgi tenka rink

tis tuos ar kitus asmenis iš 
demokratų ar republikonų 
kandidatų. Jų yra pakan
kamai ir jų tarpe galime 
rasti tokių, kuriems nėra 
svetimi plačiųjų sluogsnių 
reikalai.

Svarbu pabrėžti, kad čia 
gali laisvai apie tuos kan
didatus kalbėti ir juos pa
sirinkti.

Visai kas kita yra komu
nistų kraštuose. Ten visur 
tėra tik tiek kandidatu, v/ 
kiek reik išrinkti. Vadina
si, ar balsuos kas už juos, 
ar ne, vis viena jie visi bus 
išrinkti. Tuos kandidatus 
paskiria komunistų partija. 
Niekas kitas negali nė pa
galvoti savo kandidatus iš
statyti. Tik pamėgintų kas 
taip padaryti, tuoj atsidur
tų, kaip sakoma, kur pipi
rai auga. Ten tą žino ir 
niekas tokių “juokų” nekre
čia

Blogai, kad šioj geležinės 
uždangos pusėj nemaža rin
kikų savo teise nesinaudo
ja ir neina balsuoti, bet čia 
jie gali eiti, gali neiti. Pa
mėgink žmogau neiti bal
suoti komunistų valdomame 
krašte! Tuoj būsi įrašytas 
Į kenkėjų sąrašą ir ilgai 
laisvas nevaikščiosi. Todėl 
ten visuomet , ir skelbiama, 
kad balsuoja^ beveik 100%, 
tai yra visi. Aišku, 
ten žmonių, kurie 
rinkimus visokiais būdais 

| boikotuoja, sakysim, tyčia

į

išvež

Kolūkiuose Dirbo 
Valandų

Norėdami greičiau
į Rusiją šių metų derlių,

komunistai įsakė nuo rug
pjūčio 1 d. iki spalio 14 d. 
kolūkiuose dirbti nuo 6 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro su 1 
vai. pietų pertrauka. Už šitą 
antvalandinį darbą nebus 
mokama. Iškulti javai sku
biai suvežami į valdžios 
sandėlius. Šitam darbui 
skubinti buvo sudaroma 
komunistinio jaunimo 
moksleivių brigados.

pa-

“Darbininkai Stato 
Nuosavus Namus”

Tokia antrašte “Vilny” 
S. Venckūnas išdrožė ilgą 
straipsnį. Jis rašo, kad 
Kaune “Aleksoto” stiklo 
fabriko darbininkas Dulskis 
pats, bičiulių padedamas, 
pasistatė namą, kurį pradė
jo balandžio gale, o rugsėjo 
24 d. kėlė įkurtuves.

Jei Amerikoj tiek rašytų 
apie kiekvieno darbininko 
pastatomą namą, tai neuž
tektų vietos visuose laikraš
čiuose. Čia tas jokia nau
jiena. Medžiagų yra kiek 
nori, jos beveik paruoštos, 
bereikia tik į tinkamą vietą 
padėti. Tokį namą čia ga
li lengvai ir greitai pastaty
ti. Dėl to čia apie tai ir nė
ra ko rašyti.

Kas kita “darbininkų ro
juje,” kurį tvarko komunis
tai. Ten ir surūdijusios vi
nies ar lentgalio sunku gau
ti ir jei kas tokiose sąlygose 
pasiryžta kokią nors būdelę 
sau pastatyti ir ją pasistato, 
yra kuo stebėtis, nes nekiek- 
vienas gali tuos sunkumus 
įveikti. Šita prasme gal ir 
verta tokie ilgi straipsniai 
apie “statybą” rašyti. Bet 
“Vilnis,” žinoma, ne tuo 
tikslu rašo. Ji nori suda
ryti įspūdį, koks tame “ro
juje” lengvas ir malonus 
gyvenimas darbininkui, bet 
ji tais gudrumais tik kvai
liukus teapgaus.

ATSILIEPĖ IR
F. LAVINSKAS

ten. Ten, tikrai pasakius, 
ir nėra rinkimų, ten tik jų 
pamėdžiojimas, tik apgau- 
lystė laisvojo pasaulio 
akims dumti, ten atstovai 
komunistų partijos paskiria
mi, o rinkikai privalo jiems 
antspaudą pridėti, kad jie 
“išrinkti”; bet jų valia ne
turi jokios reikšmės, jie nė 
vieno kandidato negali “ne
išrinkti.”

Kol turime laisvę rinkti, 
naudokimės ja; nes jei ja 
nesinaudosime, tai lengvai 
jos neteksime. Ir Čia ne
trūksta tokių, kurie vieni, 
be plačiųjų masių nori visus 
krašto reikalus spręsti.

Rinkikas.

Frank Lavinskas, kuris 
kartu su A. Banišausku pa
rašė storą, įdomią, bet pi
giai parduodamą (445 pus
lapiai, kaina $2) knygą 
“Angliakasių Atsiminimai,” 
taip pat atsiuntė “Keleivio” 
jubilėjiniam numeriui pluoš
tą atsiminimų.

I

Ar žinote

yra ir 
tokius

Dorasis Romanas, 
Teisybe ir Prelatas
“Keleivyje” ne kartą buvo 

dedamos korespondencijos 
iš Brocktono, kuriose buvo 
kalbama ir apie vietos kle
boną, prelatą Strakauską. 
Korespondentai visada rašė 
šaltai, pasiremdami faktais, 
be jokių užgauliojimų ir be 
isterijos.

Korespo ndencijos iš 
Brocktono nepatiko ponui 
Jonui J. Romanui. Jis kar
tą net rašė “Keleivyje” ko
respondenciją, kurioje gy
nė kun. Strakauską. Nese
nai p. J. J. Romanas ir vėl 
atsiuntė korespondenciją, 
kurioje vėl aukština ir gi
ria kunigą Strakauską. Bet 
mes tos antros p. J. J. Ro
mano korespondencijos ne
galėjome dėti, nes jis prily
gino kitus korespondentus, 
kurie rašinėja iš Brocktono,! 
prie “valkatų,” kurie, girdi, 
užpuldinėja patamsiuose 
žmones.

Tokių užgauliojančių Ko
respondencijų į laikraštį 
mes nededame, visvien ar 
užgauliojamas kunigas ar 
mūsų korespondentai. Po
nui Romanui atsakėme, kad 
jo korespondencijoj nieko 
nėra naujo ir jos nedėsime.

Dabar p. Romanas savo 
. korespondenciją atspausdi

no atskirai ir platina tarp 
žmonių. Niekas jam negali 
drausti to daryti. Bet p. 
Romanas kažkodėl rado rei
kalo savo korespondencijai 
uždėti antgalvį: “Ar ‘Kelei-

Kaip reikia vertinti dabartinę Europos padėtį? )r
Kaip,z laike praeitojo karo, rusams pateko labai 

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 klausimų atsakymus rasite 
tik ką išėjusiame š.
“Darbas” eina jau aštunti metai, 
mato, 32 puslapių, įrištas į gražius viršelius visuo
menės mokslų žurnalas. Jį leidžia kartą kas trys 
mėnesiai Lietuvių Darbininkų Draugija (LDD). 
Kaina metams $1, atskiro numerio kaina 25 centai. 
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti LDD sekretoriai 
adresu: ' ' ,

m. “Darbo” žurnalo Nr. 3.
Tai didoko for-

N. JONUŠKA
15 Cotton Street Roslindale, Mass.

KĄ TIK IŠĖJO IŠ SPAUDOS 

„ NAUJA VALGIU KNYGA': 
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. 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. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Moterų Skyrius
*

—

Atsiminimai
(Magdutes Jaunyste Lietuvoje)

Pereitame “Keleivio” nu- beveik būtinybė, o Europo- 
mery p. O. Kubilienė iškėlė je skaitoma prabanga. iŪž- 
įdomų klausimą apie ameri-'tat yra dalykų, kurie Euro- 
kiečių moterų būdą. Iš tie- poje skaitosi savaime su
sų Europoje galima dažnai įprantami, o Amerikoje lai- 
išgirsti nuomonę, kad ame-'komi prabanga. Pavyzdžiui, 
rikietės yra blogos žmonos'Europoje darbo jėga yra pi- 
ir motinos, kad jos moka’gi ir kiek pasiturinčios ir 
daug reikalauti, bet nieko'nepasiturinčios moterys 
nenori duoti. Jos moka'samdosi tarnaites. Ameri- 
įsakinėti, bet nemoka nusi- koje darbo jėga yra brangi 
leisti.

Paviršutiniškai
ir tik “vidutinės klasės” šei- 

s p r e n - ma gali pasisamdyti nuola- 
džiant, tokia nuomonė atro-'tinę tarnaitę. Jeigu ameri- 
do teisinga. Iš pirmo žvilg-j kiečiui vyrui jauna žmona 

i pasakys, kad reikia samdy
kis tarnaitę, tai jam tas at- 
Irodys bereikalingas kapry- 
zas, o Europoje vidutinio 
valdininko žmona būtinai 
turės, jei ne nuolatinę, tai! 
bent keletą kartų per sa
vaitę ateinančią tarnaitę. 
Taigi, tiek Amreikoje, tiek 
Europoje moterys turi savų 
reikalavimų, bet kadangi 
Europos gyvenimas skiriasi 
nuo Amerikos, tai ir moterų 
reikalavimai yra skirtingi.

Dėl to, kam priklauso 
paskutinis žodis, sunku yra 
ginčytis. Man atrodo, kad 
nuo Ievos laikų paskutinis 
žodis priklauso moteriai, 
nežiūrint, ar ji amerikietė, 
vokietė, rusė ar lietuvė. Vi
sam pasauly galima rasti 
vyrų (aš manau, tokių yra 
dauguma), kurie vadinasi 
“šeimos galvos,” bet tikru
moje tas galvas tvarko mo
terys. Skirtumas tik tame, 
kad vienos moterys mėgsta 
tuo girtis, o kitos yra pro
tingos ir tyli. Jos paglosto 
vyro savimeilę, sakydamos, 
kad vyras turi tvarkyti vi
sus reikalus ir kad vyro yra 
paskutinis žodis, bet taip 
padaro, kad vyras tvarko 
reikalus taip, kaip jos sako. 
Amerikietės nėra jokia iš
imtis. Jos irgi mėgsta tvar
kyti “šeimų galvas,” bet jos 
tuo giriasi ir garsiai apie tai 
kalba, o europietės, nors ir
gi tokios pat, bet sako, kad 
vyras yra šeimos galva ir 
todėl susidaro įspūdis, kad 
jos yra kitokios. 1

Wheeling, W. Va., arkliu lenktynių laukas a rodo, kaip ežeras. Vanduo iš patvynusios 
Ohio upės ji užliejo ir jame galima būtų ruošti arklių plaukiojimo lenktynes. Apie 
3,000 Wheeling gyventojų turėjo trauktis nuo potvynio j saugesnes vietas.

i
(

I

mu;™.-, ra I
snio metasi į akis, kad ame-’ 
rikietės yra daugiau savimi! 
pasitikinčios, atkaklesnės,’ 
įžūlesnes ir daugiau reika
laujančios moterys. Bet gi
liau pažvelgus pamatysi, 
kad tokia nuomonė nėra tei
singa. Tikrumoje tarp eu
ropiečių ir amerikiečių mo
terų yra labai mažas skirtu
mas.

1

APLEISTASIS

Tiek europietės, tiek 
amerikietės ištekėdamos no
ri kelių dalykų: aprūpinto 
gyvenimo, patogumų ir išti
kimo gero vyro. Kiekviena 
mergina ištekėdama svajo
ja apie turiningesnj, gražes
nį ir malonesnį gyvenimą, 
tas yra visai suprantama. 
Kiekviena mano, kad su vy
ru gyvens turingiau, negu 
netekėjusi. Taip mano eu
ropietės ir amerikietės. Bet 
kadangi Europoj gyvenimo 
standartas yra daug žemes
nis, tai ir reikalavimai yra 
kitokie. Pavyzdžiui dauge
lyje Europos kraštų autn-i 
mobilis nėra kasdieninis da
lykas, bet prabanga. Tuo 
tarpu Amerikoje automobi
lis yra paprasčiausia susi
siekimo priemonė, ir labai 
daug darbininkų automobilį 
turi tam, kad greitai ir leng
vai pasiektų savo fabriką. 
Jeigu amerikietė užsimena 
vyrui, kad reiktų pirkti arba 
keisti automobilį, tai tas eu
ropiečiui atrodo didelis rei
kalavimas, o amerikiečiui 
tas visai suprantama. Tas 
pats yra su skalbiamom ma
šinom, šaldytuvais ir kito
kiais elektriniais namų įren
gimais, kurie Amerikoje yra

___________

HAZEL

M. Pakarkliene.

AUDRA ČIA PASIDARBAVO

West Philadelphijoj audra “Hazel” nuplėšė vieno buto 
trečiame aukšte visą šoną ir butas pasidarė visiems mato
mas. Buto šeimininkai gyvena, kaip “ant scenos,” praei
viai mato, ką jie daro ir net gali girdėti, ką šeimininkai 
kalba. Audra pridarė visokią nuostoliu nuo So. Carolina 
iki Ontario, Kanadoje.

Jūs stebitės ir nesuprantat, 
O ar pasigailit kada, 
Kad man pačios jaunystės metuos 
Galva nukaršus ir žila?
Štai skliautas—giedras, o apniauki, 
Kai užsirūstini, dangau!
Su juoda širdgėla užgimęs, 
Su baltu plauku pabudau. 
Apkalstė tėvą už liuosybę, 
Išvarė į žiemių šalis; 
Močiutė smūgio neatkėlė— 
Iš skausmo trūko jai širdis. 
Du tėvu aš turiu danguose, 
Dvi motinas tarpe žvaigždžių; 
Nei vieno tėvo, nei močiutės— 
Ak, nejaučiu aš tarp žmonių.
Kas mielas rytas, vos aušrelė 
Tik trykštelia dangaus krašte, 
Aš trokštu galo savo vargui, 
Teiraujuos aukšty žydrame. 
Švelnus vėjelis mane sveikin, 
Apkaista veidas rausvumu 
Ir, rodos, angels į padanges 
Masin: ir tau jau čia vieta. ( 
Regiu štai dvejetą karvelių, 
Kaip jie myluojasi karštai. ! 
Ir širdį spaudžia: kas vargdienį 
Apglobs nors kartą širdingai? 
Paguodos širdžiai jau neieškau, 
Jai balsas čia netvyks meilus; 
Nereik man svieto meilės—smertis 
Vien sužieduotinė man bus.
Nesyk jūs stebitės ir klausiat, 
O, rasi, gailitės kada,
Jog aš švelniuos jaunystės metuos 
Be vilties vystu, kaip gėla. 1 
Dangus štai melsvas—audrai kilus, 
Tuoj apsiniaukia debesiais: 
Juodi vargai mane suvystę 
Išvystė su žilais plaukais.

J. MACYS-KĖKŠTAS.

1

I
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ŠEIMININKĖM

vaško, 
kais ir 
Vaškas 
tirpti ir

Paimkit apie svarą bičių 
sukapokit gabaliu- 

užpilkit benzinu, 
bematant pradės 

pasidarys košė.
[Benzino imti pusbuteliuką, 
Įpilti iš akies, kad košė ne- 
[būtų perskysta arba perkie- 
ta. Kai vaškas ištirps—tu
rėsi gerą grindim tepalą. 
Juo tepti tik švariai išplau
tas grindis ir palaukti apie 
valandą, kad vaškas apdžiū
tų. Po to ištrinti grindis su 
tam tikru kietu šepečiu, ar
ba, jeigu neturit, su vilnoniu 
skuduru. Grindys blizgės 
kaip veidrodis.

—I. S.
So. Boston, Mass.

I

KETVERTUKAS IR $50

(Tęsinys)
Truputį susijaudinus nuėjau į aptieką, kurioj vėliau 

ištarnavau du metu. Pirmas mano įspūdis buvo gana 
blogas. Pasitiko mane senas žmogelis, mažas, sudžiūvęs, 
vien tik juodos akys nepaprastai žibėjo, rodos, verte 
mane pervėrė. Išsigandau, norėjau apsigrįžus bėgti at
gal, bet kurgi bėgsi, tiek kelio atvažiavus?

Buvo tai P. Terleckis, ne savininkas, bet vedėjas 
aptiekos, nes aptieka buvo valstybinė, ne privati. Paėjo 
jis iš Minsko, buvo lenkas ar baltrusis, turėjo dukterį 
Minsko gimnazijoje, o prie savęs—16 metų sūnų, gana 
padykusį vaiką, kuris savo elgesiu pridarydavo tėvui 
daug gėdos ir nemalonumų.

Tačiau manęs tas nelietė. Apsipratau naujoj vietoj 
ir jokios baimės nebejaučiau. Viskas būtų buvę gerai, 
bet P. Terleckis savo nelaimei labai gėrė, kartais virsdavo 
nuo kojų. Žmonės tą matė ir, be abejo, vėliau sužinojo 
vyriausybė, nes galų gale atstatė jį iš vietos.

Netekęs darbo, labai susirūpino ir staiga mirė, užsi
nuodijęs morfijum. f

Nežinau kodėl P. Terleckis neapkentė lietuvių. Kar
tą man išsitarus, kad esu lietuvė, ėmė žmogus tyčiotis iš 
lietuvių, tad nuo to laiko vengiau kalbėti tautybės te
momis.

Mirė jis prieš pačias Velykas, tad savo pirmas Vely
kas svetimoj šaly praleidau viena tuščiam kambary, nes 
po laidotuvių jo šeima išvažiavo į Minską.

Po kiek laiko atvažiavo iš Maskvos kitas aptiekorius, 
žydas, P. Pozner. Jis buvo vedęs rusę. Tai buvo jauni, 
naujų pažiūrų žmonės ir, kaipo tokie, nelabai tiko prie 
miesto gyventojų, nes tie laikėsi senovės ir į naujenybes 
kreiva akim žiūrėjo. <

Kromai buvo mažas miestelis ir labai nuobodus, bet 
darbo aptiekoj buvo pakankamai, tad nuobodžiauti nebu
vo kada. Apylinkė buvo graži ir kalnuota. Aplink 
miestelį buvo seni apkasai, užsilikę dar nuo totorių laikų.

žemė Orlovo gubernijoj turtinga. Daugiausiai ten 
augino kanapes. Taip pat garsūs buvo Orio arkliai.

Kremuose teko pirmą kartą matyti rusišką “kliku- 
są.” Buvo tai sena apskarmalavusi bobelė-ubagė. Vaik
ščiodavo po miestą su didele lazda rankoje, kad apsigin
tų nuo šunų ir vaikų, kurie ją nuolat erzino ir pykdė. 
“Klikusų” ypatybė buvo ta, kad jos kartais puldavo ant 
žemes, pradėdavo klykti ir murmėti visokius žodžius be 
reikšmės ir be ryšio. Žmonės, aplink sustoję, klausyda
vos ir bandydavo suprasti žodžių reikšmę. Jie manyda
vo, kad šventoji dvasia kalba pro jų lūpas, todėl “kliku- 
sas” laikydavo pagarboj. 1

Liaudis Rusijoj buvo tamsi, pilna burtų ir prietarų.
< o

Išbuvus Kromuose apie du metu, persikėliau į Sier- 
puchovą, arti Maskvos. Baigiau savo mokinės praktiką, 
ir laikas buvo ruoštis kvotimams aptiekos padėjėjos arba 
asistentės. > 1

Ponia Cirvinskienė pardavė savo aptieką Šujoj ir 
nupirko kitą Sierpuchove. Mano dėdė tą aptieką vedė, 
o aš dirbau ten, kol atėjo laikas važiuoti Maskvon.

Sierpuchov gana didelis miestas prie Okos upės. 
Plati ir vandeninga upė tikrai darė įspūdžio, banguoda
ma ramiai tarp žemų krantų. Per upę buvo didelis tiltas. 
'Upės vanduo nebuvo panaudotas susisiekimui. Nema
čiau jos paviršiuj nė vieno laivo. ,

Tuo laiku Rusija pabaigė savo nepavykusį karą su ' 
Japonija, žmonės buvo be ūpo. Manydami, kad japo
nus greit ir lengvai sumuš, negalėjo sau įsivaizduoti, kaip 
japonai galėjo sumušti jų armiją ir paskandinti beveik 
visą laivyną. I

•
Po karo prasidėjo pirmoji Rusijos revoliucija. Gir

dėjom apie sukilimus Varšuvoj, Petrapily ir kituose mies
tuose. Rusija nebuvo perdaug nusilpusi kare su Japoni
ja, ir caro valdžia revoliuciją greit užglamžė. Paviršiuj 
viskas nutilo, bet slaptai revoliucinis darbas ėjo pirmyn. 
Caro valdžia per savo šnipus sužinojo apie gresiantį pa
vojų, bet tikėjo, kad kariuomenė visuomet naminius maiš
tus apmalšins. Revoliucinį darbą dirbo Rusijos jaunimas, 
studentai, dalinai darbininkai, vadovaujant senesniems 
patyrusiems revoliucionieriams. , Kiti daug kalbėjo, bet 
nieko neveikė. Centras darbuotės buvo Vokietijoje, ir 
tokiu būdu vokiečiai prisidėjo prie Rusijos revoliucijos, 
kuri 1917 metais perėjo Rusijoj į kruviną audrą.

1904 metais lietuviai atgavo savo spaudą. Pasirodė 
pirmas lietupių dienraštis “Vilniaus žinios.” Sierpuchove 
buvo keli lietuviai, ir mes visi su savo parašais pasiuntė
me tam pirmutiniam mūsų laikraščiui ir jo leidėjams pa

sveikinimo telegramą.
(Bus daugiau)

I

Bathurst, Kanadoje, jau
na 26 metų motina ponia 
Doucet pagimdė ketvertuką 
(tris mergaites ir vieną 
berniuką). Pati motina sve
ria vos 98 svarus. Berniu
kas ir mergaitės sveria po 
4 svarus ir kelias uncijas. 
Kol kas vaikai laikomi in
kubatoriuje ir, jei išliks 
vi, turės jame išbūti ; 
mėnesį laiko.

Vaikų tėvas, 42 
darbininkas, uždirba 

; per savaitę, bet abu 
. negalvoja atiduoti naujagi
mių kitiems. “Jiems pilnai 
užteks maistui ir drabu- 
žiukams,” nutarė abu tėvai, 
bet pridėjo, kad valstybės 
tonusai ar kitokia pagalba 
būtų ne pro šalį.

Be ketvertukų, Doucet 
pora turi dukrelę Teresę, 
kuri dabar yra 14 mėnesių.

Ne kiekviena pora mokė
tų išlaikyti 5 vaikus iš ,$50

i gy- 
apie

metų 
$50 

tėvai

’špyko.” Špykas yra ta ma- savaitinio uždarbio, bet no- 
ė, kuri išimama iš cukrinio rįnt jr mylint, viskas 

Kaip Gaminti Kaldunus kaulo. Tokių kaulų galima 
Kaldūnai yra mėgiamas gauti Pas kiekvieną jnėsi- 

lietuviu valgis, bet ne kiek-'n^M* Taigi, iškrapštykit 
-•••’- ’ • ’iš kaulo vidurio riebią ma

sę, supiaustvkit ir sudekit į 
mėsą. Gerai išmaišykit.

Tešlą kaldūnams padary
ti tokią: viena stiklinė van
dens, vienas kiaušinis ir 
šaukštelis sviesto. Miltų

Kaldūnai yra

(i

se gali

viena šeimininkė moka juos į 
pagaminti. Kaldūnai turit 
būti minkšti ir sultingi. To
kiems kaldūnams pagaminti 
reikia geros mėsos ir trupu
tis atidumo.

Mėsa kaldūnam turi būti j 
labai minkšta ir gera. Ga-įtiek, kiek reikia tampriai teš- 
lima imti “round steak” ir j lai. Sviesto 
paprašyti mėsininko dar 
kiek jautienos riebalų. Mė
są sumalti pirma, o jautie- uždekit ant krašto eilėmis 
nos reibalus atskirai ir pas- po mažą gabaliuką mėsos, 
kui sumaišyti taip, kad rie
balai nebūtų susimaišę per- 
vien su mėsa, bet būtų mė
soje atskirais gabaliukais.

Paimti dvi svogūnų gal
vas, supiausyti ir sudėti į 
nuodelį su trupučiu verdan
čio vandens. Pašutinti, kol 
pasidarys visai minkšti ir 
tada pertrinti svogūnus per 
sietą ir sudėti į mėsą. Pri
dėti pipirų, meirūnų, kas 
mėgsta, ir gerai išmaišyti. 
Be to, norint kad kaldūnai 
būtų sultingi, reikia pridėti

neužmirškit 
idėti, nes kitaip tešla bus 
kieta. Iškočiokit plonai,

stikline
Apspauskit ge-

užklokit tešla ir su 
išpiaukit.
rai kraštus ir virkit pasodin
tame vandeny, neuždengus 
puodo.

PASVEIKO

ma.

Buvęs prezidentas H arty S. 
Truman jau pasveiko ir jau 
dalyvauja rinkiminėj kovoj, 
nors gydytojai jam leido tik 
vieną prakalbą pasakyti.

Napoleono laikų prancū
zų valstybės vyras Talley- 
rand sakė: “Kalba yra iš
radimas mintims paslėpti.” 

t

GRINDIMS VAŠKAS

Prieš kelias savaites Mo
terų Skyriuje buvo klausi
mas, kaip padalyti gerą 
grindims vašką (pašte wax). 
Aš noriu pasakyti, kaip aš 
Lietuvoje darydavau grin
dims tepalą.
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dimas palieka klausimąVALSTIJA BALSUOS i dimas palieka 
LAISNIŲ KLAUSIMĄ spręsti mažumai.

--------  Prohibicijos priešininkai 
Jau ne pirmą kartą mūsų nurodo, kad “sausas” reži- 

valstijos balsuotojai yra'mas sumažintų valstijos, 
kviečiami pasisakyti dėl Ii-]miestų ir federalinės val
kelių laisnių. Ir šiais me-jdžios pajamas iš gėrimų, 
tais balsuotojai turės atsa
kyti į tris klausimus dėl li
kerių laisnių davimo. Visi 
trys klausimai, A, B ir C, 
liečia likerių pardavinėjimo 
būdą.----------------------i

Jei balsuotojai pasisako 
į visus klausimus “yes,” ta
da likerių ir alaus pardavi-Į 
nėjimas paliks, kaip dabar 
yra. Bet, jeigu balsuotojai 
balsuotų “no,” tai mūsų 
valstija gali pasidaryti “sau
sa,” kaip buvo prohibicijos 
laikais.

Prohibiciją visi suaugu
sieji žmonės dar atsimena. 
Tai buvo munšaino ir rake- 
tierių laikas. Tuos laikus 
visi prisimena ir niekas jų' 
negilia. Svaigiųjų gėralų’ 
pardavimas buvo draudžia
mas, bet 
mažiau, 
įstatymus, 
policiją.

Prohib i c i j o s šalininkų 
Amerikojė yra nemažai. 
Bet kai 1933 metais prohi- 
bicija buvo panaikinta, ta
da didelė dauguma žmonių 
džiaugėsi, kad pasibaigė ne
normalūs munšaino laikai.

Kas nenori, kad “sausi” 
laikai su munšainu ir polici
jos papirkinėjimais vėl grįž
tų, gali pareikšti savo nuo
monę balsavimu. Nesenai, 
kada tas pats klausimas bu
vo sprendžiamas mūsų vals
tijoj, apie pusę miliono 
žmonių visai nepasisakė tuo 
reikalu. Toks neapsispren-

sumažintų darbų skaičių 
(bravoruose ir gėrimų par
duotuvėse), o todėl atsiliep
tų j visų piliečių kišenę. 
Verta apie tą viską pagal
voti. | i

DĖL BALF RINKLIAVOS

žmonės gėrė ne 
Gėrė laužydami 

papirkinėdami
I

Gerbiamas “Keleivio” Re
daktoriau,

“Keleivio” Nr. 42 tilpo 
Balfo Bostono skyriaus vie
šosios rinkliavos (tag day) 
apyskaita, kurioje rinkėjų, 
surinkusių daugiausiai au
kų dėžutėmis tą dieną, sta
tusas pakeistas. Tą dieną, 
sunešus visiems rinkėjams 
savo aukas, pasirodė, kad 
mano dukrelė Audronė, 8 
metų amžiaus, buvo surin
kusi didžiausią sumą— 
$50.55. Taip buvo praneš
ta sekmadieni Laisvės Var
po radijo programoje. Tas 
pat buvo paskelbta laikraš
tyje “Keleivyje” Nrš 39. 
Bet dabar iš apyskaitos ma
tosi, kad skyriaus valdyba 
priskaitė ir vėliau įteiktas 
aukas antroje vietoje buvu
siai rinkėjai ir tokiu būdu 
ją padėjo pirmon vieton, 
mano dukrelę nustumdami 
Į antrą. Juk buvo skelbia
ma, kad tik už tą dieną su-

LONDONE BUŠAI STREIKUOJA

KELEIVIS, SO. BOSTON

Londono, Anglijos sostinės, autobusų vairuotojai išėjo i 
streikų. Gatvėse retai pasirodo vienas kitas autobusas ir 
tas tuoj pat yra keleivių apgulamas. Susisiekimo streikas 
labai apsunkina Londono gyventojų keliones į darbą ir iš 
darbo.

Į savo mažametės dukrelės 
protestuoju.

Vera Lapinskienė.
169 Bowen St., So. Boston.

MURPHY REMIA
IR DARBININKAI!

i

didžiosios unijosAbi
(AFL ir CIO) patarė savo 
nariams balsuoti už demo
kratų kandidatą į guberna
toriaus vietą Robert Mur
phy.

Jos remia Murphy dėl to, 
kad jis, būdamas Massachu- 

rinktą aukų sumą bus ski- setts seimely nuo^ 1943 me- 
riamos dovanos rinkėjams, 
todėl man nesuprantamas 
toks skyriaus valdybos elge
sys ir užtat prieš tokį teisy
bės nesilaikymą aš vardan

rų, vargstančių Vokietijoje, 
vardu nuoširdžiausią dėkui.

Balfo 17-to Skyriaus
A. MATJOšKA, Pirmininkas, 
V. VAKAUZA, Sekretorius.

vius tautiniais rūbais, ypač O. 
Ivaškienei už rūpesčius ir gerą 
rinkėjų priežiūrą.

Gili pagarba priklauso šiems 
bendradarbiams: adv. K. Kali
nauskui, SLA prezidentui, už 
audienciją pas Bostono majorą 
ir reklamą anglų spaudoje; adv. 
J. Grigaliui už dalyvavimą au
diencijoje pas Bostono arkivys
kupą; kun. klebonui P. Vir- 
mauskiui už davimą salės ne
mokamai ir $10 vertės brošiū
rų; M. Veniui už sutvarkymą 
kelių maišelių pinigų banke.

Atsiuntė Sveikinimų
5

Vi k t o r a s Radzevičius- 
Rogers (7 Adams St. Cen
trai Islip, N. Y.) išvykda
mas į Floridą atsiuntė “Ke
leivio” štabui gerų linkėji
mų.

Buvo caras, buvo vilkų, Lie-(vienas kito negalėtų išnaudoti 
tuvą valdė Smetona, vilkų taip’ir skriausti. Nei carinėj Rusi- 
pat buvo, o dabar bolševikai-joj- nei Lietuvoj, nei dabartinėj 
net krokodilių priperėjo. O ar'Amerikoj nėra socialistinės 
Maikis atsimena tas baisias ra- tvarkos, 
sines riaušes Detroite 1943 me-j 
tais birželio 23 d.? Tada ar-j 
mija užėmė miestą, 26 asmenys 
buvo užmušti, 700 sužeistų..

Norėčiau žinoti, kaip padary
ti, kad šita riėbūtų.

W. RASIMAS.
Redakcijos pastaba.—Maikis 

aiškino Tėvui, kad vilkų nebe
bus tada, kada bus įgyvendinta 
socialistine tvarka, arba, kaip 
jis sakė, tokia tvarka, kurioje

PAIEŠKOJIMAI
“Keleivi”!

Ar jau aukojai šio vajaus 
metu tremtiniams gelbėti?

SVEIKATA TURTAS

i

bus prenu- 
ir Maiklo

Paieškau savo sesers sūnaus Petro 
Zalansko, kilusio iš Gūdžių kaimo, 
Daugų valsčiaus, Alytaus ąpskr, 
pats ar jį žinantieji atsiliepkit 
resu:

Jis 
ad-

—4♦♦iti
*
i
i
*♦

DĖMESIO!DĖMESIO !a
Jau išėjo iš spaudos pirmą kartą lietuvių kalba 

aforizmų rinkinys

AUKSO MINTYS

I 
t 
»

Virš 1,500 autorių rinktiniai aforizmai, satyros, keisti 
užrašai, epitapai, žymiųjų žmonių paskutiniai žodžiai prieš 
mirtį, 50-ties tautų rinktinės patarlės, priežodžiai, humoris
tinės mintys ir kiti sakymai.

Virš 10,000 posakių visų amžių filosofų, poetų, rašy
tojų, teologų, ateistų,, mokslininkų, politikų, avantiūristų ir 
kt. ’

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

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

Rinkinys turi 544 puslapius, gražiai įrištas į kietus 
viršelius, labai patogus skaitymui formatas.

Neatidėliojant užsisakykit šią įdomią knygą sau ir savo 
pažįstamiems j tuos kraštus, kuriuose valiutos išsiuntimas 
yra suvaržytas. '

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

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

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

1220 Bishop St., Apt. 3 Montreąl, Que., Canada
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tų, visuomet (išskyrus vie
no karto) balsavo už tokius 

■ įstatymus, kurie naudingi 
paprastiems žmonėms.

Savo priešrinkiminėse kal
bose Murphy daug dėmesio 
skiria nedarbui ir kaltina 
dabartinę administraciją, 
kad ji tuo reikalu mažai te
sirūpina.

Murphy 
nistraciją 
apibūdina: 
žais, “big boys,” o pilkuo
sius žmonelius palieka Die
vo valiai, tegu jie patys su 
savo vargais grumiasi.

I

dabartinę admi- 
šitaip trumpai 
Ji rūpinasi tū- >>

BALF SEPTYNIOLIKTO 
SKYRIAUS PADĖKA

Ryšium su įvykusia Balfo 17 
skyriaus' vieša rinkliava (Tag 
Day), rugsėjo 25 d., reiškiame 
nuoširdžiausią padėką dovanų 
aukotojams: Andriulioniams už 
radijo aparatą, Ketvirtis ir Co. 
už Shaeffers plunksną, J. Tu- 
mavičienei už dvi dėžes saldai
nių, piniginę, dvi poras auskarų 
ir baltus karolius. Iš šių aukų 
sudaryta dvi dovanos. Pagal 
skyriaus nutarimą daugiausiai 
surinkę pinigų dėžutėse rinklia
vos dieną gauna minėtas ketu
rias dovanas šie asmenys 
P. Svilienė ($55.58),

MES ATLIEKAM .

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ
SPAUSDINTŲ VOKŲ 

o LAIŠKŲ SU APGALVIAIS
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 

o PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 E®st Broadvvay, South Boston 27, Maa*.

Keliauk, Mielas
Siunčiu $5. Tai 

merata ir metams 
Tėvui “gyvatinei” nusipirkti.

Kartu siunčiu daug sveikini
mų ir linkėjimų. Keliauk, mie
las “Keleivi,” ir skleisk apšvie- 
tą lietuvių tarpe!

Skaičiau, kad “Keleivis” švęs 
50 metų sukaktį, tai yra auksi
nę sukaktį. Aš linkiu, kad jis 
sulauktų ir deimantinės sukak
ties.

Man teko skaityti įvairių 
laikraščiu, bet labiausia aš 
mėgstu “Keleivį,” kurį skaitau 
nuo pat pirmo numerio. Aš pa
tariu ir kitiems jį skaityti.

1955 metų sausio 5 d. man 
sukaks 80 metų, bet aš tikiu 
sulauksiąs ne tik “Keleivio 
auksinio jubilėjaus, bet dar 
kitų jubilėjų.

KARL MICKEVIČIUS.
Terryville, Conn.

ir

J. Zoruba
Chųbut 345 
Bella Vista 

F. N. G. S. M. 
Rep. Argentina

Paieškau O. Gudei;, kilusį iš Šven
čionių apskr., Kaltinėnų Valsč.,' Kra
tomų kaimo. Atvažiavo 
i Bostoną, prieš 5 metus, 
ar jį žinantieji parašykit 
rešu:

K. Prunskis
19 Wentworth St. N. 

Ilamilton, Ont., Canada.
Paieškau savo pusbrolio 1 

Kaminsko, iš Mitešūnų kaimo, 
čiąus parapijos. Jis pats ar 
nantieji parašykit:

P. Bartulis 
Box 152 

Rivesville,' W. Va.

Amerikon 
Jis 
man

Sveikata brangiausias turtas pa
saulyje, be sveikatos nemiela nei gy
venti. Jeigu jus kankina reumatiški 
skausmai prieš oro permainą, jaučiat 
dieglius, rankų, kojų sustingimą, 
nuovargį, šaltį-—tuoj nieko nelau
kiant įsigykit DEKSNIO GALINGOS 
MOSTIES. Ji sudaryta iš daug skir
tingų elementų iš tolimų kraštų svie
to. ši mostis turi savyje galingą 
šilumą, galingai šildydama sunaikina 
minėtus skausmus.

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

Pasarga: Neimkit jokių kitų pa
siūlymą, visada reikalaukit ir. žiūrė
kit, kad ant dėžutės butų užrašyta: 
DEKENS OINTMENT. Taip aplai- 
kyšit tikrąjį Dękens Ointment.

Stebėtinai greitai prašalins minė 
tus skausmus. Kaina 2 oz: $1.00; 4 
oz. $2.00; pinigų taupymo ekstra di- 
de’e dėžė 16 oz. $5.00.

Užtikrinant pasekmes ar jūsų pini
gus gražinam.

DEKEN’S PRODUCTS
I*. O. Box 666, Ne wark 1. N. J.

pats 
ad-

(45)
<

Felikso 
, Suba- 

jl ži- 
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ATSIVEDIMAI

Dr. B. Matulionis
Vidau0, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Islanė 

Adresas: Statė Sanatorium. 
VVallum Lake. Rhode Island.

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

Įvairiai bendradarbiavo: J. 
Sonda, prof. A. Vasiliauskas, 
adv. A. J. Young, A. Neviera, 
J. Lekys, inž. Nikolskis, inž. 
Veitas, J. Būšys, J. Tuinila, Lie
tuvos garbės konsulas adv. A. 
O. Shdllna, ypač jo sekrėtorė 
F. Grendalytė labai gražiai pa
rašė angliškas korespondenci
jas, Ačiū biznieriui J. Arlaus
kui už paaukotas 4 dėžes toni- 

,ko, kuris atgaivino sugrįžusius 
rinkėjus.

Didelis dėkingumas priklauso 
mūsų radijo valandėlių vedė
jams: Minkams, Butkui, Plutai, 
Kneižiui ir Viščiniui.’ Jie visi 
labai gerai skelbė Tad Day per 
6 savaites ir viską paaukojo 
Balfui bei vargstančio lietuvio 
naudai. Tie skelbimai ir kalbos 
vidutiniškai, atsiėjo po $40 
kiekvienam radijo vedėjui. Lie
tuvių visuomenė turėtų tai at
siminti ir juos paremti įvairio
mis progomis.

Taipgi, nemažesnis dėkingu
mas mūsų spaudai: “Amerikos( 
Lietuviu i,” “Darbininkui,” 
“Draugui,” “Dirvai,”

“Vienybei,” 
“Sandarai,”

“Tėvy- 
“Naujie- 
ir ypač, 

ypač daug vietos rinkliavai sky
rusiam vietos “Keleiviui.”

nei,” 
noms,”

Kaip Tą Padaryti?
Maikis kalbėdamisis su Tėvu 

“Keleivio” Nr. 40 palietė klau
simą, kaip įvesti tokią tvarką, 
kuria būtų visi patenkinti, ku
rioje nebūtų vilkų.

RŪTOS SALDAINIAI

Kanados lietuvis, naujas emigran
tas iš Europos, 38 meti; amžiaus, vi
dutinio ūgio, linksmo būdo, gero cha
rakterio, vedybų tikslu nori susipa
žinti su Amerikos lietuvaite. Atsa
kysiu į visus rimtus laiškus.

Jonas A.
390 Sunnyside Avė. 

Toronto, Ont., Canada.

NERVINĖ
Alexander’s

'> kuri turėtų veikti nuo 
| nervų ligų, —

nys stiprių 
giausių 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suirimų, 
galvos 
kvaišintų, 
rūpesčio,

Nervine.

yra mišį- 
ir bran- 

šaknų, žiedų,
I

(1)
(2) A. 

Lapinskaitė ($53.65), ‘ (3) V. 
Mileris ($38.51), (4) U. Sadui- 
kienė ($36.70). Jiems dovanos 
bus įteiktos Balfo dešimtmečio 
bankete, lapkričio 21 d., 6 vai. 
vakaro, So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos auditorijoj. 
J. A. Jokūbaitis pridavė $51.50 
(jo asmeninė didžiausia auka 
$27 ir surinko $24.50), bet jo 
minėtas nutarimas neliečia, ta
čiau nuoširdus ačiū priklauso.

Dėkingi esame organizaci
joms: So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijai už nupirkimą 
ir atspausdinimą 1,400 atviru
čių rinkliavos reikalui ir už 
nemokamai duotą salę masi
niam susirinkimui, tai sudary
tų apie $70 auką; už rinkėjų 
davimą lietuviams skautams 
bei skautėms, ateitininkams, li
tuanistinės mokyklos moki
niams ir tautinių šokių grupei, 
gražiai reprezentavusiai lietu-

padeda

skaudėjimų, 
isterijos, 

susikrimti
mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo 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. ] Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broad'vay 

South Boston 27, Mass.

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

Paieškau gyvenimo draugės tarp 
45-55 metų, geros išvaizdos, nesto
ros, mokančios angliškai kalbėti ir 
rašyti. Tikyba nesvarbu. Rašyti: 

P. G.
410 Eastern Parkway, Apt. 1-E 

Brooklyn 25, N. Y.
(49)

Rūtos saldainių gamybos sezonas 
jau prasidėjo. Saldainiai išsiunčiami 
į lietuviškas krautuves pardavimui.

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

Rūta. 740 Sutter Avė., Brooklyn! 
7, N. Y., arba Rūta, 253 Scholes St.,| 
Brooklyn 6, N. Y. Tel. EV 6-1381.1

e

Reikia nepamiršti ir Tag Day 
metu sunkiai dirbusio sekreto
riato, ypač A. Januškevičienės, 
ant kurios pečių gulė didžioji 
našta. Nelengva buvo Michel- 
sonienei, Namaksienei, Stravins
kienei ir kt., prof. Ignui Kon
čiui, K. Vileišiui, J. Januškevi
čiui, K. Nenortui ir visų pini
gų “bosui” ižd. A. Bričkui ir kt. 
Labiausiai dėkingi esame vi
siems rinkėjams, saviesiems, 
praeiviams ir aukotojams.

Iš viso surinkta $1,696.72, 
rinkliavos išlaidų buvo $158.63, 
Balfo centrui pasiųsta $1,601.- 
66. Išlaidoms padengti ieško
sime kitų būdų.

Baigiant reikia pastebėti, kad 
jeigu kiekvienas lietuvis būtų 
atlikęs savo krikščionišką par
eigą—alkaną papenėti, nuogą 
pridengti, tai būtumėm turėję 
ne 16 šimtų, bet 16 tūkstančių 
saviesiems gelbėti. Supranta
ma, kas nori, tas dar gali at
likti savo pareigą prisiųsdamas 
iždininkui auką.

Dar kartą visiems bet kuo 
prisidėjusiems prie rinkliavos 
reiškiame ne tik mūsų, bet ir 
tų nelaimingųjų brolių ir sese-

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatiškų Skausmų 
Arthritis

.Jei dar niekad nevartoiot ROSSE 
TABS nuo Raumeniniu skausmu, 
tankiai susijusiu su Reumatizmu. 
Arthritis ir Neuritis. tai kodėl 
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu
su išlaidomis? Vartojamos

tančių virš 30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS 

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

Ui 9
*
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Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plauką slinkimą ir 
plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų 
turėti kiekvienas, kuriam žyla, slen
ka, arba pleiskanuoja plaukai. Jos 
atitaiso žilus plaukus kokie buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodami ilgiau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebusite pilnai patenkintas, 
jums pinigai bus sugrąžinti.

PASTABA: Su orderiu siųskite ir 
pinigus. kitaip vaistų nesiunčiam.

Kanadoje ir kitose valstybėse 
na $3 su prisiuntimu.

FLORAL HERB CO. 
Bos 305, Clinton, Ind.

kai-
(43)
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ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas; pirmas apie 
širdį; iliustruotas;
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puslapių;
kaina 4 
doleriai.
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Visos 3 knygos tik už 6 
dolerius! Bet lite be
protiškai numušta kai
ne gaFlos tik iki Nauiv 
Mėty. Todėl nedelskite, 
bet kilkite 1 voką $6.00 
ir siuskite: DR. ALG. 
MARGERfS, 3325 So. 
Halsted St., Chicago 8, 
III. Persiuntimo kaštu*

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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

vos atėitj.
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 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.
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Vietinės Žinios
ŠJ SEKMADIENI LDD

21 KUOPOS MITiNGAS
mėjimo

KORTŲ VAKARAS • Sruogienės
TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ

LAISVĖS VARPO
KRIKŠTYNOS SPALIO 31

NETRUKUS PASIRODYS
DRAMOS SAMBŪRIS

Šį sekmadienį, 2:30 vai. 
po pietų, Lietuvių Piliečių 
Draugijos salėj įvyks Lais
vės Varpo radijo banketas 

•—krikštynos. Banketo pro
gramą rasite surašytą skel
bime. Čia galima tik pri
minti, kad kiekvienos krikš
tynos yra linksmas įvykis, 
o ypač, kad krikštijama ne 
vakar gimęs kūdikis. Lais
vės Varpas kaip tik toks 
yra, nes jis tą dieną jau 
duos 35-tą programą.

Taigi šios krikštynos turės 
būti tikrai linksmos ir ma
lonios. Verta jose dalyvau
ti.

Sausio 2 d. Bostono Dra
mos Sambūris, aktorės A. 
Gustaitienės vadovaujamas, 
stato garsaus rašytojo “Di- 
kenso “Kalėdų Giesmę.” 
Vaidins ir žymus aktorius 
H. Kačinskas.

VIENAS NAUJAS 
ŠEIMOS ŽIDINYS

e
Praeitą šeštadienį susi

tuokė L. Nikolskytė su Lau
kaičiu. Vestuvinės vaišės 
buvo Tautinės Sąjungos na
muose. i

Nikolskytė yra gabi Dra
mos Sambūrio narė.

Šiuo dar kartą primena
me Lietuvių Darbininkų 
Draugijos nariams, kad pir
mas po vasaros “atostogų”’ 
susirinkimas įvyks šį sek
madienį, spalio 31 d., Lie
tuvių Piliečių Draugijos pa
talpose, Broadway ir E gat
vių kampe, So. Bostone. 
Pradžia 3 vai. po pietų.

Turėsime nemažai svar
bių klausimų aptarti, todėl 
pageidaujama, kad visi na
riai dalyvautų susirinkime. 
Yra atėję pranešimų iš Cen
tro Komiteto, kai kuriais jų 
reikės daryti sprendimus; 
praeitosios mūsų išvykos 
komisija duos apyskaitą. 
Kviečiami ir norintieji įsto
ti į LDD.

Valdyba.

Tėvynės Mylėtojų Drau
gijos Bostono skyrius nuta
rė dovanų laimėjimą atidėti 
iki 1955 metų sausio 15 d., 
kada įvyks ir jos šaunus 
kortų vakaras (whist party) 
Sandaros patalpose.

Kaip žinoma, dovanų lai-

pelnas 
Lietuvos 

jai išleisti.
Tad maloniai prašome ne

pamiršti ateinančio sausio 
15 d., kada visi Tėvynės 
Mylėtojų Draugijos nariai 
ir bičiuliai susirinksime 
Sandaros salėj malonaus 
kortų vakaro praleisti.

—A. M. J.

skiriamas: Kas Bus Našlių Karalienė?
Istori- ---------

Minėtas klausimas bus iš
spręstas Sandaros Moterų 
Klubo metiniame pokyly, 
kuris įvyks lapkričio 7 d., 
5 vai. vakaro Lietuvių Pi

liečių Draugijos salėj.
I

Kviečiame visas našles ir 
visus našlius, vietinius ir iš 
tolimesnių miestų, dalyvau
ti. Iš jų tarpo bus renkama 
1955 metų našlių karalienė 
ir karalius;

Išnuomuojamas Butas
So. Bostone, City Point rajo

ne, išnuomuojamas geras, sau
lėtas 5 kambarių butas; yra 
centrinis šildymas, vonia ir kiti 
patogumai: Teirautis: 597 E. 
7th St., antras aukštas, South 
Bostone. Telef. SO 8-2814.

(43)

Atvyko J. Vilkaitis S. BLINSTRUBAS
AUKOJO BALFUI $25

“Naujienų” ir kitų pažan
giųjų laikraščių bendradar
bis Jonas Vilkaitis atvyko 
į Bostonų ir žada čia pasi
dairyti kelias dienas, o pa
sidairęs, aišku, ir spaudai 
parašys, ką čia matė ir gir
dėjo.

S. Blinstrubas, Blinstrub’s 
Village savininkas, Balfo 
rinkliavos metu paaukojo 
$25, kurie buvo įdėti į Ba- 
gočienės rinkliavos dėžutę 
ir todėl atskirai nebuvo ta 
auka paskelbta.

Perdaug Cukraus
Gal Girdėsime Kuprevičiūtę

Amerikos Legiono S. Da- 
riaus postas išrinko komisiją 
(A. Chaplikas, J. Roman, 
J. Kleinat ir S. Dravinskas), 
kuriai pavedė rūpintis su
rengti žinomos smuikinin
kės Kuprevičiūtės koncertą. 
Koncertas numatomas va
sario mėnesį.

Didelis Domino cukraus 
fabrikas dirbo trimis pakai
tomis, o paskutiniuoju me
tu viena pamaina panaikin
ta.

Tame fabrike dirba daug 
lietuvių.

Dorchesterio Moterų
Klubo Halloween Parė

I

Šį šeštadienį, spalio 30 d. 
Dorchesterio Moterų Klubas 
rengia linksmą Hallovve’en 
Party Dorchesterio L. P. 
Klubo patalpose, 1810 Dor- 
chester Avė. Pradžia 6 vai. 
vakaro.

Parengime bus gardžių 
užkandžių ir kostiumų pa
roda. Gražiausiais kostiu
mais pasipuošusieji gaus do
vanų. v Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti ir pasi
linksminti prie muzikos.

Rengėjos.

Balfo Jubilėjinis Pokylis

Unijos Remia Furcolo

Lapkričio 21 d., 6 vai. va
karo, So. Bostono Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėj 
Balfas rengia jubilėjinį ban
ketą.

Lietuvių Klubo Sukaktis

Spalio 3 d. sukakto 55 
metai nuo So. Bostono Lie
tuvių Piliečių Klubo įsteigi
mo. ,

Darbininkų unijų politi
nio švietimo lyga paskelbė 
remianti Furcolo, kuris 
Massachusetts valstijoj kan
didatuoja į JAV senatą, ir 
kviečia darbininkus už jį 
balsuoti.

Turėsime Stygų Kvartetą

Muzikai J. Strolia, J. Ka
činskas, V. Adamavičius ir 
V. Strolia organizuoja sty
gų kvartetą.

Rep.ROBERT F. MDRPHY-GUBERNATORIU

Rep. MURPHY yra 
vienas žymiųjų House 
o f Repi;esentatives 
(Atstovų Rūmų) va
dų.
Visų gerbiamas vals
tybės vyras.
Pasižymėjęs Vetera
nas.

REP. BOB MURPHY 
“Mr. Integrity”

• Pasižymėjęs spaudos 
žmogus.

i
• Plačiai patyręs preky

bos srityje.
*

• Vienas plačiai prity
rusių asmenybių įsta
tymų leidime.

Patikimumas ir sąžiningumas yra būtinos savybės žmogaus, už kurį mes 
galime balsuoti rinkdami naują gubernatorių.

Rep. MURPHY ilgus metus su pasižymėjimu dirba svarbioj įstaigoj, 
kaipo House of Representatives vadas. Savo ištikimu ir sąžiningu darbu 
jis įsigijo titulą “Mr. Integrity.” 'Į£

Prieš porą metų republikonų gubernatorius pažadėjo pagyvinti pramo
nę, ir tuo būdu padidinti darbo galimybes. Vis didėjantis bedarbių skai
čius šiais laikais rodo visai ką kitą. / ,

Pakeiskime gubernatorių ir išrinkime tokį vyrą, kurs aiškiai sako, ką jis 
mano ir galvoja—tas asmuo, yra busimas gubernatorius—Robert F. Murphy!

Rep.

s < ■ Let’s change to a man of VISION! 
Let’s vote for PROGRESS!
ELECT “MR. INTEGRITY”!

ROBERT F. MURPHY- GOVERNOR
(Adv. John J. Grigaitis, 52 “G” St., So. Boston, Mass.)

BANKETAS
1954 Metų Spalio (October) 31 Diena 
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJE 

368 W. Broadway, So. Boston, Mass.
Kalbės adv. A. Shallna, Lietuvos garbės konsulas; bus 
įdomi meninė dalis, sveikinimai, šokiai, kuriems gros 
Al Stevens orkestras. •,
Visi maloniai kviečiami. Pradžia 2:30 vai. po pietų.

MASSACHUSETTS IS WAY AHEAD TODAY!

CHRIS
HERTER

STAY AHEAD

44 GOVERNOR
- U t&e -
Lowered your Toxes 
Cut out Frills and Favors 
Revitalized Stale Services 
Exponded the Highway Program 
Housing for Aging Persons and Veterans 
Enlarged Hospital and Mental Health Progom 
Brought in New Industries 
Made more Secure Jobs 
Extended EducationaI Facilities 
Fought against Discriminafion and Javo. ? 
Enlarged Recreafional and Beach Areas 
Fought Communism 
Reduced Highway Accidents and Car Insurance Roles 
Pressed for More Home Rule
Put Massachusetts Back on the right track to-vord a 
new era of Sound Prosperity

♦

Edmund V. Keville, 83 Snake Hill Road, Belmont, Mass.

YOUR ro
OH HOVIN1BER 

2ND

SUFFOLK DOWNS
Jkjįį Duoda

$5o’oo°
YANKEE 

f Shį v z A H ANDIC AP

POSTO LAIKAS 1:45 
Daug vietos 

parkinimui

Duoda

$50,000 

YANKEE 
HANDICAP 
Spalio 28

Įskaitant 34 nominacijas.
Errard King
Timely Tip
Ilasty Road 
Black Meta

Full

Fishcrman ž
Maharajah g 

. Purkin Vinc «
Blessbull

Flight

DABR iki Spalio 28 1

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto

Main St., East Bridgewater, Mass., on Route 106
Skanūs yalgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza

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

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

Pokyly bus gardžių val
gių, galima bus ir pašokti 
griežiant geram Al Stevans 
orkestrui. Bus ir meninė 
programa, kuriai vadovau
ja buvęs Gabijos Choro ve
dėjas S. Paura.

Rengimo Komisija.

LAISVĖS VARPAS
1 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 AvenueI
'I Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R

LIETUVOS AIDŲ RADIO 
PROGRAMA

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

Biznio reikalais kreiptis šiuo 
adresu:

PAUL LAPENAS
135 Forest Avė., Brockton 

Tel. Brockton 8-1632-R 
I ___________________

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090' ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 13:30 vai. 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do- 

jvanų krautuvę, 502 East 
(Broadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

LIETUVIŲ MELODIJOS 
VALANDA t 

Populiariškos Radio 
Programos

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

i klc.
Biznio reikalais kreiptis į 

M. Plutą, 1422 Columbia Rd., 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba 

į St. Butkų, 28 Thelma Rd.,
Dorchester, tel. AV 2-3531.

Išnuomuojamas Butas
Išsirendavoja trys kambariai. Ga

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

Mrs. Stanavvhite
44 Aspimvall Rd. 
Dorchester, Mass.

Namas Nuomai
Išnuomuoju visą namą iš še

šių ruimų su virtuve, aliejumi 
šildomas. Kreiptis telefonu 
VVestboro, Mass. 8193. Adre
sas: F. Katunas, Turnpike Rd., 
Westboro, Mass. (44)

Gera Proga So. Bostone
Pasitraukdamas iš biznio parduodu 

namus 9 kambarių, ultra-moderniškai 
įrengti su ofisu dantistui. Ideali 
vieta, nėra kompeticijos, patogus su
sisiekimas. Kaina $12,00. Kreiptis 
i Shorcline Realty, 6'6% L Street. 
Tel. SO 8-4483 ir A N 8-3430’. (44)

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei

Visais insurance reikalais 
kreiptis į:

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-176.1 ir SO 8-2483

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

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

ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

i
i

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna |

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevo3 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams Įj

Visokie Reikmenys Namams H 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

West Roxbury, Mass.
Tel. PA 7-0402-M

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.

Tel. SO 8-2805 R
DAKTARAS q

| J. L. Pašakarnis |

R Nuo
Q Seredomis:

Nuo

447

OPTOMETRISTAS
§ Valandos:8 , Nv

| SOUTH

9 ryto iki 7 vakaro

9 ryto iki 12 dieną

Broadway
BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

auo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdy 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

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

Joseph Machinskas
295 Silver Street 

South Boston 27, Mase.■ a
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