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Senatas Susirinko Aptarti 
McCarthy Pasmerkimą

“Šlubos Antys” Turi Tik Vieną “McCarthy Klausimą” 
Apsvarstyti; Daug Spėliojimų dėl Senato Tarimo., 

Daugumas Spėliotojų Mano, kad Senatas Pa
smerks McCarthy; Senatorius McCarthy Yra 

Pasiruošęs Karštai Gintis 

^Vokiečiai Siūlo

Naujas Derybas
Šį pirmadienį per pietus 

susirinko posėdžiams sena
tas. Jo darbų tvarkoje yra 
tik vienas klausimas: speci- 
alinės komisijos raportas 
apie senatoriaus McCarthy 
pasmerkimą. Kai senatas 
ir atstovų rūmai susirenka 
po rinkimų posėdžiams se
name sąstate, politiniame 
žargone sakoma, kad “šlu
bosios antys” posėdžiauja.

Vokiečių parlamente reiš
kiasi didelė opozicija prieš 
Saaro sutartį, kurią kancle
ris Dr. Adenauer sutarė su 
prancūzų ministerių pirmi
ninku Mendės-France. Vo
kiečiams nepatinka ta su-j 
tartis ir jie norėtų, kad su-j 

Šiais metais tik senato “šlu- tartls kūtų^ iš naujo pei-( 
bosios antys” susirinko vie- ! v .................
no klausimo apsvarstyti. krašto grjzimui prie

Senato specialinė komisi-1 Vokietijos ateityje nebūtų 
ja iš trijų republikonų ir tri-i uzkir#stas k^jas- 

vienu balsu- pasiūlė pa-T™'™^08, nauJM budo Programą
smerkti senatorių McCarthyl'^J }Cast0 tvaikymo.) --------
už senato vienos komisijos! tal,AObe.tlJ“S.J?alJam™t“Si Demokratų partijos 

uūd^uJVkoniĮsiSrir'^^3511'38^ sutarčių, 
vieno liudininko (generolo1

svarstyta toje prasmėje, kadj
-i v. . x i

PROF. PICCARD DARO NAUJĄ KELIONĘ j JŪRŲ GELMES

Profesorius Auguste Piccard ir jo sūnus Jącųues pagarsėjo savo kelionėmis . į aukšty
bes ir Į juru gelmes. Paveiksle matosi naujas “bathyscape” arba prietaisas leistis j 
jūrų gelmes. Tame prietaise jaunasis Piccard mano sumušti pats savo rekordą. De
šinėj profesorius Auguste su savo sūnaus ž.nona.

Rusai Nušovė Jungt. Valstijų 
Karišką Lėktuvą

Rusai Kalba Apie “Taiką” ir Šaudo Amerikos Lėktuvus; 
Amerika Pasiuntė Protesto Notą; Lėktuvas Buvo 

Nušautas Virš Japonijos Vandenų; Lėktuvo Pi
lotas Žuvo, 10 Vyrų Išsigelbėjo

Laikrodis Pagavo 
ir Užmušė Žmogų

i

Naujas Kongresas Dar Tyrinėja
Dixon-Yates "Dylą

Naujame kongrese, kuris
du buvo išrinktas peieitą ant-. Jungtinė kongreso ato-

Sekmadienį, lapkričio 7 
d. du rusų karo lėktuvai 
užpuolė virš Japonijos van- 

Idenų Amerikos karišką lėk
tuvą RB-29, jį apšaudė ir 
lėktuvas nukrito žemyn 
Hakkaido saloje. Iš 11 vy
rų įgulos vienas lėktuvo pi
lotas buvo rusų nušautas, o 
kiti 10 vyrų nusileido para
šiutais su lengvomis žaizdo
mis. Amerikos lėktuvas ne- 
atsišaudė. Incidentas įvy
ko virš Japonijos teritori
jos. Rusai lėktuvą užpuo
lė, kaip banditai, laužyda-

Londono teismo rūmų 
vienas didelis laikrodis lap
kričio 5 d. užmušė žmogų. 
Teismo rūmų laikrodžių ap
tarnautojas Tommy Man- 
ners, 52 metų amžiaus, įlipo 

ji bokštą užsukti 75 metų 
į senumo laikrodį ir kažko
kiu neišaiškintu būdu laik
rodžio mechanizmas paga
vo užsukę jo drabužius ir 
įtraukė žmogų į mechaniz
mą. r 
aukštumo. Dėl gatvės triuk
šmo niekas negirdėjo laik
rodžių užsukę jo šauksmo ir 
tik ryto metą jis buvo rastas 
jau visai prie mirties laik
rodžio mechanizme. Nu
vežtas į ligoninę T. Man- 
ners tuoj mirė.

<

Bokštas yi a 120 pėdų' j farptautinę teisę.
įmn Tn’nHfno IvinU- ' - -

paniekinimą (neatvykimą i gali nepatvirtinti Paryžiuje vadai, Texas senatorius L. Paclidil, vietos pagal parti- minės energijos komisija po
.................. T'oc’i"r“’'‘T+” onfnvr.,,, |g Johnson ir Sam Rayburn, Jas pasiskirstė šitaip: (rinkimų pradėjo aiškinti va- 

senato ir atstovų rūmų dau- Atstovų luinuose demo- cijnamą “Dixon-Yates Dy-
i turi - 232 atstovus 1a m al.-oa sutarų ^ėl pasca- 

>s elektrainės 
jArkansas valstijoj. Elek-

. rePub i trainė statytų elektrą TVA 
konai turėjo 219 vietų, de-( (Tennessee Valley Authori- 
mokratai 215 ir vienas a.t-ty) elektrainių tinklui, 
stovas nepriklausė nė vie-(

“ t kėlė daug 
demokratai turi 29 triukšmo dėl tos sutarties.

Tai yra'o viena senato komisija, va-’įr ......... ’
nežymi dauguma, bet re-i dovaujama republikono se-įatleidžiamas"

Vieno lluailllliKO kgoneįuiu O* 1
Zwickerio) užgauliojimą be Maskva Siuto litui gumos vadai, skelbia, kad , ■.

i,u....... Nnvmnliiia clemo^rata^: (1) rems tik- (l<ongiesmonusj, o įepubh-tymC) ga]ingOi
lt :jrai dvipartinę užsienių poli- konai turi 203 atstovus, j Arkansas vai; 

,, . “ . f tiką, kad Amerika galėtų (8J_me kongrese republi- +rainč statytų
Maskvos vyriausybe mi-, konai turėjo 219 vietų, de-1/rrpnnpsspp

atstovus m

priežasties. Dėl kitų prieš 
šen. McCarthy iškeltų kal
tinimų specialinė komisija 
jam reiškė papeikimą, bet 
nesiūlė senatui ji pasmerk
ti. i

Laukiama, kad senatas 
per dvi savaites diskusuos! 
“McCarthy klausimą” ir 
paskui išneš savo sprendi
mą. Rinkimų kampanijoj 
šen. McCarthy visai neda
lyvavo, jis tik pasisakė vie
šai prieš vieno republikonų 
kandidato C. Case išrinki
mą New Jersey valstijoj ir 
lyg tyčia jo pasmerktas 
kandidatas buvo išrinktas, 
nors prieš jį kovą vedė ne 
tik demorkatai, bet ir deši
nieji republikonai toje vals
tijoje.

Balsavimas dėl senato
riaus McCarthy eis ne pa
gal partijajs, bet kiekvienas 
senatorius apsispręs pa
smerkti ar ne savo kolegą 
iš Wisconsino.

Pasmerkimas, jei toks bū
tų nubalsuotas, nepašalins 
šen. McCarthy iš senato, tik 
ateityje gali pakenkti jo po
litinei karjerai. Iš pirmi
ninkavimo senato komisijoj 
šen. McCarthy visvien bus 
pašalintas, nes komisijų pir
mininkus naujame senate 
skirs demokratai.

Senatorius McCarthy se
nato posėdį, kuris svarstys 
jo pasmerkimą, vadina “lin- 
čiavimo pare” ir jau iš ank
sto meta šešėlį ant viso se
nato posėdžio.

Amerikos vyriausybė 
skelbia, kad ji pasiuntė į 
Maskvą protesto notą dėl 
mūsų lėktuvo nušovimo.

Tą pat dieną, kada rusų 
lakūnai nušovė Amerikos 
lėktuvą, Maskvoje bolševi
kai minėjo savo perversmo 
37 metų sukaktuves ir ta 
pioga Rusijos diktatoriai 
kalbėjo apie savo norą su
gyventi taikoje su Amerika.

Šaudymas Amerikos lėk
tuvų Tolimuose Rytuose jau 
pasidarė rusiška 
Rugsėjo 4 d. rusai 
Amerikos karo 
“Neptūne” lėktuvą, 
rika protestavo. Liepos 23 
d., 1953 metais, Amerikos 
B-50 lėktuvas buvo nušau
tas virš Japonijos jūros. 
Amerika protestavo 1952 
metais spalio 7 d. Amerikos 
B-29 lėktuvas buvo rusų nu
šautas ir jokių pėdsakų ne
susekta. Tik japonų žve
jai, po trijų mėnesių paleis
ti iš rusų nelaisvės, sakėsi 
matę, kaip rusų karo lėktu
vai nušovė tą Amerikos lėk
tuvą. Tokių “incidentų” 
jau buvo daug. Rusai šau
do, o Amerika protestuoja.

Dėl Saugumo
Atleido Diplomatą

Valstybės sekretorius 
John Foster Dulles atleido 
iš tarnybos diplomatą John 

| Paton Davies Jr., kuris 
’jdaug kartų buvo tyrinėtas 

į ir aiškintas. Diplomatas 
! dėl “stokos

1

- kalbėti vienu balsu: (2)nedarna bolševikų pervers- sjeks 
fmlrnlzri nlrnlnm IzoN ti x

siekia atnaujinti 
jjnnrvknifi <5ii hmliakn įnori-’ 

slavų tauta” ir laukia, kad 
ir Jugoslavija pritars nor-' 
malių santykių atstatymui. I

Apie normalių santykių j 
atstatymą su Jugoslavija1 
kalbėjo vienas iš Maskvos 
vicepremjerų, M S. Sabu- 
rov, kuris pasakė svarbiau
sią kalbą lapkričio 7 d. per
versmo minėjimo iškilmėse 
didžiajam Maskvos teatre.

sukakti skelbia, kad ji kag prieš gregiančU ..............- . ..
.. - . 1 r??im.a lusikomunizmo agresiją; (3).na^ Atstovų rū- Opozicija

santykius su broliška jugo-l reikalau3 priimtj įmintin.!muose demokratai turi 29 triukšmo d, 
a n au įa, m farmų programą, kadl^aįsų daugumą.

negrėstų ban-1 , . - , • , . T . .
(4) sieks pakeisti publikonai pereitame kon- natoiiaus W. Langei, jau 1Lnuvo]<os> diskrecijos ir pa-

mada, 
nušovė 
laivyno

Ame-

I

Blitzkrieg Meisteris
Mirė Nelaisvėje

farmeriams negrėstų ban
krotas ; ( ,

I atominės energijos Į 
mą, kad apsaugojus kraštą 

• nuo monopolijų ir “iš pa- 
Į grindų išvėdinti” Dixon- 
|Yates sutartį; (5) pakeisti 
Taft-Hartley įstatymą, kad 
jis būtų bešališkas ir darbi-j 
ninkams ir darbdaviams; 
(6) priimti žemės pagerini
mo plačią programą ir (7) 
kovoti prieš ūkio negalavi
mus ir skatinti gerbūvį.

Ewald von Kleist pa
karę, kaipo tankų 

vadas ir buvo skai- 
žymiausias 
generolas.
metais von

“blitz-

Kleist

Vokiečių maršalas Ewald 
von Kleist mirė Rusijos ka
lėjime, kur jis buvo laiko
mas kaipo karo kriminalis
tas,
garsėjo 
dalinių 
tomas 
kr i ego”

1939
vadovavo tankų daliniams, 
kurie puolė Lenkiją, o 1940 
metais von Kleist vedamos 
tankų divizijos pralaužė 
prancūzų frontą Ardėnų 
kalnuose ir perkirto pran
cūzų armiją į dvi dalis. Von 
Kleist mirė sulaukęs 73 me
tu amžiaus.

Prezidentas D. E. Eisen- 
hower šį pirmadienį buvo 
atskridęs iš Washingtono 
į Bostoną, kur jis kalbėjo 
moterų ruvažiavime. 3,000 
delegačių nuo įvairių mote
rų katalikių o ginizacijų iš 
viso krašto klaust p.nziden- 
to kalbos.

$100,000,000 ŪKIŠKOS
PAGALBOS JAPONAMS

Amerika tariasi su Japo
nija dėl davimo japonams 
100 milionų dolerių ūkiškos 
pagalbos. Dalis pagalbos 
būtų visai nemokama, už 
kitą dali japonai mokėtų 
savo valiuta

įstaty- 8Tese atstovų rūmuose ture-tyrinėjo tą sutartį ir iškėlė 
-• m a knio,-, aQ„n-i-.mo 'daug visokių priekaištų.

Dabar atominės energijos 
komisija kongrese pradėjo 
sutartį aiškinti ir jau išklau- 

7 sė eilę liudininkų. Admi
nistracijos liudininkai su- 

i tartį gina, bet opozicija ke- 
Įlia visokių abejonių ir rei
kalauja pasiaiškinimų dėl 
tos sutarties sąlygų.

jo tik 4 balsų daugumą. 
Senate demokratai laimė-!

jo 48 vietas, republikonai 
47 vietas ir vienas senato
rius, Wayne Morse iš Ore- 
gon, nepriklauso nė vienai 
partijai. Šen. Morse jau 
senai įspėjo, kad naujame 
kongrese jis balsuos su de
mokratais dėl senato komi
sijų organizavimo. Todėl, 
jei demokratų dauguma iki 
ateinančių metų išsilaikys, 
kaip dabar ji yra, tai senato 
organizavimas pereis į de
mokratų rankas. Tas reiš- 

Japonijos ministerių pir- kia, kad demokratai skirs 
mininkas Šigeru Yošida įvairių komisijų pirminin-; 
lankosi dabar Amerikoje, kus. 
Pereitos savaitės gale japo- F 
nų premjeras kalbėjo New pasikeisti. 
Yorke ir sakė, kad Ameri
ka neturi leisti save apgau
ti komunistų “taikos me
lais.” Ęomunistų tikslas 
yra užgrobti visą pietryčių 
Aziją ir vyriausias jų tiks
las yra užkariauti Japoniją 
Pacifike.

Japonijos premjeras nu
rodė į Japonijos ūkiškus 
sunkumus dėl eksporto rin
kų trūkumų ir sakė, kad 
laisvasis pasaulis turi duoti 
progos japonams didinti jų 
eksportą.

G'*

Yošida Įspėja
Prieš "Taikos Melą"

Prancūzų kariuomenė gau
do Aurės kalnuose Alžyre 
arabų maištininkus, kurie 
pereitą savaitę nužudė 9 

| prancūzus,

I

Nacis von Neurath 
Paleistas į Laisvę

Constantin von Neurath, 
buvęs vokiečių užsienių rei
kalų ministeris prie Hitle- 

Senato sąstatas dar gali rio, nuteistas kalėti 15 me- 
New Jersey ir kaip karo kriminalistas, 

Oregon valstijose rinkimai lapkričio 6 d. paleistas iš 
buvo labai “ankšti.” Ore- kalėjimo.
gon valstijoj laimėjo demo-' Von Neurath buvo nu- 
kratu kandidatas Richard i teistas Niurembergo teisme 
L. Neuberger maždaug 2,-'ir buvo laikomas Spandau 
000 balsu dauguma, o New kalėjime, kuris yra “keturių 
Jersey valstijoj republikonųdidžiųjų” priežiūroje. Jo 
kandidatas Clifford pj paleidimui iš kalėjimo pri- 
Case laimėjo maždaug 3,-'tarė ir Rusija. Jis buvo nu- 
000 balsų dauguma. Abie-' teistas už nacių žiaurumus 
jose valstijose balsai bus Čechoslovakijoje, kur von 
dar perskaitomi ir tik tada Neurath buvo Hitlerio pa- 
galutinai paaiškės, kas to- skirtas to krašto “globėju.” 
se valstijose bus laimėjęs. Von Neurath buvo vienas 

----- ------- ------------ iš septynių didžiųjų nacių 
Minėdami perversmo su- karo kriminalistų, kurie iki 

kaktuves Rusijos bolševikų šioliai dar laikomi Spandau 
vadai skelbia, kad 1954 me-jkalėjime. Vokietijos kanc- 
tais jie apsėjo naujų žemių leris Dr. Adenauer pasiuntė 
15,000,000 hektarų, betlvon Neurath’ui sveikinimą 
derlius buvęs tik šiek tiek ir linkėjimus jo išleidimo iš 
didesnis, kaip 1953 metais. I kalėjimo proga.

5 J

tikimumo.” Kartu valsty
bės sekretorius paaiškino, 
kad to valdininko lojalu
mas nekelia abejonių.

John Paton Davies tar
nauja valstybės departa
mente 25 metus. Po ketu
rių metų jis būtų ištarnavęs 
pensiją, bet, atleistas iš tar
nybos, jis netenka teisės 
gauti pensiją.

Trumano laikais J. P. Da
vies buvo aštuonius kartus 
tyrinėtas ir vis rastas loja
lus. Todėl jo atleidimas 
dabar sukėlė nemažą aud
rą.

MIRĖ MENININKAS
HENRI MATISSE

H. Field Siūlo
Atleisti Lenkams

Herman Field, kurį len
kų bolševikai išlaikė kalėji
me penkis su puse metų ir 
kuris dabar, paleistas iš ka
lėjimo, ilsis vienoje sana
torijoje prie Varšuvos, pa
skelbė, kad jis ir kiti turi 
atleisti lenkams už “jam pa
darytą skriaudą.”

Savo “atleidimą” H. Field 
paskelbė per savo žmoną 
Londone, kuriai jis per te
lefoną pasakė savo atlai
džią nuomonę. Tiesa, H. 
Field užsiminė, kad Lenki
jos vyriausybė žadėjusi jam 
atlyginti už skriaudą ir, 
matomai, laukdamas to at
lyginimo H. Field siūlo

(mainais “atleidimą.” .

Prancūzijoj Nice mieste 
lapkričio 4 d. mirė pagar
sėjęs prancūzų menininkas 
Henri Matisse, sulaukęs 84 
metų amžiaus. Henri Ma
tisse skaitomas vienas iš žy
miausių “moderniško me
no” atstovų. Prieš 50 me
tų Matisse sukėlė audrą sa
vo moderniškais piešiniais 
ir per visą savo gyvenimą 
menininkas buvo karštų 
ginčų centre.

EGIPTAS GAUNA
$40,000,000 PAGALBOS

Amerika sutiko duoti 
Egiptui 40 milionų dolerių 
pagalbos Egipto ūkiui mo
dernizuoti. Sutartis jau pa
sirašyta 
riami 
jams 
dens, 
tiems 
lams.

Pinigai bus ski- 
parūpinimui gyvento- 
sveiko geriamo van- 
kelių tiesimui ir la
ukio gerinimo reika-

i ■J



Visi Patenkinti
T''' ■ ———.........................................................

84-jo kongreso rinkimai praėjo. Abi didžiosios 
partijos reiškia pasitenkinimo rinkimų rezultatais.

Republikonai džiaugiasi, kad demokratai nedaug 
vietų kongrese iš jų atėmė, o demokratai sakosi esą pa
tenkinti, kad jie paveržė vadovavimą kongrese—atstovų 
rūmuose ir senate—iš valdančiosios partijos.

Rinkimai, kurie visus patenkina, yra gana retas da
lykas. Gal ir šį kartą kai kurių politinių vadų pasiten
kinimas yra ne tiek jau širdingas, kiek tai stengiamasi- 
parodyti visuomenei.

Bendrai, krašte įvyko neginčijamas pasisukimas į 
demokratų pusę. Tas itin metasi į akis gubernatorių rin
kimuose, kuriuose demokratai paveržė iš republikonu 
8 gubernatūras, patys neprarasdami nė vienos. Tą pat 
rodo ir kongreso rinkimai, kuriuose demokratai ne tik 
laimėjo daugiau vietų, bet visur padidino savo balsų 
skaičių. Toks opozicijos partijos laimėjimas tarp prezi
dentinių rinkimų skaitosi normalus dalykas, nes valdan
čioji partija viduryje prezidento termino veik visada 
praranda daugiau ar mažiau balsų. Kadangi republiko
nai turėjo labai nežymią daugumą kongrese, tai netaip 
jau žymus balsuotoji] pasisukimas atėmė iš jų vadovavi
mą kongrese.

Kokios įtakos tas turės į krašto vidaus ir užsienių 
politiką? Dėl užsienių politikos galima pasakyti, kad 
joje pasikeitimų neįvyks. Prezidentas tuoj po rinkimų 
sakė, kad jis dažniau tarsis su demokratų vadais. Apie 
“šaltąjį karą” ir tąsymąsi tarp kongreso ir vykdomosios 
valdžios nebeužsiminė, nors prieš rinkimus jis minėjo 
tokius dalykus, ragindamas balsuotojus duoti jam repub- 
likonišką kongresą. Jei balsuotojai neklauso, ne ką 
darysi.

Daugiau pasikeitimų galima laukti vidaus politikoje, 
nors ir čia pasikeitimai vargu bus žymūs. Demokratų 
kontroliuojamas kongresas gal tik sulaikys ar bandys 
sulaikyti dabartinės administracijos politiką elektros ga
mybos srityje, gal kongresas turės progos paraginti vy
riausybę imtis griežtesnės kovos prieš nedarbą, gal to
kios sutartys, kaip “Dixon-Yates dylas” susidurs su dides
nėmis kliūtimis kongrese. Iš prezidento pareiškimo at
rodo, kad vyriausybė ieškos susitarimo su kongresu, o 
demokratų partija jau ir 83-me kongrese parodė, kad jii 
nevengia bendradarbiauti su prezidentu, jei skaito tokį 
bendradarbiavimą naudingu kraštui.

Gal tik besiruošiant 1956 metų rinkiminei kovai 
tarp kongreso' ir vyriausybės iškils konfliktų. Taip pat 
galima laukti, kad kongreso tyrinėjimai dabar mažiau 
kreips dėmesio į demokratų administracijos praeitį ir 
daugiau aiškins nesenus republikonu administracijos 
darbus. , '

Ne pirmą kartą Amerikos istorijoj prezidentas (vyk
domoji valdžia) turi bendradarbiauti su kongresu, kuria
me daugumą turi opozicijos partija. Paskutinis toks 
atsitikimas buvo 1946-48 metų laikotarpyje, kada prezi
dentas Trumanas turėjo reikalo su republikonišku kon
gresu. Iš tų metų betgi galima priminti, kad adminis
tracija ir kongresas puikiausiai susitarė tokiais klausi
mais, kaip “Trumano doktrinos”' vykdymas (Graikijos 
ir Turkijos gelbėjimas nuo gresiančio rusų imperializmo) 
ir Marshall’o plano priėmimas, kas turėjo didelės įtakos 
į dar likusios laisvosios Europos išgelbėjimą nuo bolše
vikiškojo tvano. 1 .

p ž v a 1 g a=
NEMOKA SUDERINTI

Voldemarininkų, ar taip 
vadinamų “nacionalistų” 
“Laisvojoj Lietuvoj” pasi
skelbė vienas jų “vadas” 
Staneika ir nori įsakyti lie
tuviams Amerikoje, kad jie 
nedrįstų nei remti, nei bal
suoti už Amerikos demo
kratų partiją. Tas ponas 
rašo:

“Buvau 
šių metų 
bet kada į 
laiškas, kuris buvo rašytas vie-ĮLietuvai buvo likiminės, ar lie- 
nam Amerikos lietuvių 
jui ir kuriame kalbama, 
dienraščiai ‘Draugas,’ ‘Naujie
nos’ ir ‘Vilnis’ nutarę vieningai 
remti Demokratų sąrašą per at
einančius rinkimus, tai pakei
čiau savo nusistatymą.

“Pirmiausia, man kilo klausi
mas, kodėl visi lietuviški dien
raščiai taip- karštai remia de
mokratus? Į šį klausimą gali 
būti Įvairių atsakymų, bet bū
dingiausi, kuriuos teko išgirsti 
diskutuojant su Amerikos lie
tuvių veikėjais, yra šie:

“1. Demokratai negailėjo pi
nigų savo propagandai,

“2. Idėjinis panašumas, ir

“3. Baimė respublikonų kie
tos rankos.

“Be abejo, demokratai turi 
nemaža nuopelnų Amerikos vi
daus gyvenimui, tačiau, turbūt 
niekas neginčys, kad demokra
tai yra padarę fatališkų klaidų 
Amerikos užsienio politikoje, k. 
a.: Jaltos ir Potsdamo konfe
rencijos, Kinijos praradimas, 
Korėjos ir Indokinijos karų 
pralaimėjimas, Sovietų Rusijos 
įsigalėjimas ir tt.

“Todėl kyla klausimas, ar pa
lyginus demokratų nuopelnus 

mano rankas pateko j su jų klaidomis, kurios ypač

veikė- tuvis turi moralinę teisę bal- 
kacbsuoti už juos? Kas yra nuo-' 

širdus lietuvis patrijotas ir 
kam rūpi ištikro Lietuvos išsi
laisvinimas, tas pasakys, kad 
ne.

“Bet kaip tada suderinti po
nų šimučio ir Grigaičio akcija 
su jų padėtimi ALT-toje? Juk 
ALT vieninteliu uždaviniu yra 
—Lietuvos išlaisvinimas. Sto 
vedami priekyje Lietuvos iš
laisvinimo akcijos Amerikoje, 
jie privalo pamiršti savo parti
nius kromelius. Tačiau dauge
liu atvejų jie Įrodė, kad partija, 
jos laimėjimas, o ne Lietuvos 
išlaisvinimas jiems rūpi. Todėl 
reikšdami nuomonę, ne tik pat- simų.

nutaręs' nesikišti Į 
rinkimų kampaniją,

Kas Savaite
FEEETVTS, 50. BUPTof?
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balsu republikonu daugumai .“lb cUguue „ ’ jn, vk>- 
IcnnoraJ Hnhnr \ii« U,™ PrlVal° klaUSytl tų

rijotų lietuvių, gyvenančių 
Amerikoj, bet ir nuomonę Lie
tuvos partizanų,' kruvinas kan
čias kenčiančių Lietuvos gy
ventojų, turiu viešai pareikšti, 
kad minėti ponai neturi jų pa
sitikėjimo ir, kad jie kalba jų
jų vardu neteisėtai.”

Ponas Staneika nekenčia' 
“partinių krūmelių,” išsky
rus, žinoma, savąjį. Bet tas 
nesvarbu. Lietuvių tarpe 
yra tokių “nepartinių,” ku
rie tik savo partiją pripa
žįsta, o visoms kitoms par
tijoms mielu noru 
draskytų, arba jas 
Varnius uždarytų, 
galėtų.

Ponas Staneika 
kad už Amerikos 
politikos klaidas atsakomy
bė krenta ant demokratų. 
Jo tokį tvirtinimą galima 
pateisinti tik tuo, kad jis 
nežino ką kalba. Karo me-Į 
to ir pokarinė Amerikos po
litika buvo abiejų partijų 
remiama ir sunku būtų pa
sakyti, kurios partijos žmo
nės daugiau linko Rusijai 
pataikauti, kol santykiai su 
Rusija dar buvo geri ir kol 
tarp Rusijos ir Amerikos 
nebuvo dar šaltojo karo šu
niukas perbėgęs.

Kadangi abi didžiosios 
partijos Amerikoje turi ir 
veda tą pačią užsienių poli
tiką, tai nelabai protinga 
yra sakyti, kad lietuviai, 
Lietuvos išlaisvinimo šali
ninkai, negali vienos ar ki-Į 
tos didžiųjų partijų remti, j 

Kiek nerimtas ponas Sta-j 
neika yra savo i 
se matyti iš to, kad jis ir In
dokinijos karo pralaimėji-j 
mą, įvykusį jau r<, 
nams valdant, suverčia ant 
demokratų, nors demokra
tai su Indokinija republiko- 
nams akis bado. rp 
ir Korėjos karą pabaigė 
juk republikonai ir tuo savo' 
žygiu per rinkimus labai 
gyrėsi. Jei jie būtų norėję 
jie būtų galėję Korėjoj ka
rą tęsti ir laimėti.

Kuri < 
partija yra prielankesnė' 
Lietuvos išlaisvinimui, 
visai tuščias klaųsimas.l  __ _________ ____v 
Principe jos abi pasisako' je veda derybas su Prancū- 
už Lietuvos laisvę. Demo-^zijos vyriausybe ir sutinka 
kratų administracija Lietu-'priimti prancūzų siūlomą 
vos įjungimo į Rusiją neprL vidaus autonomiją. Bet de- 
pažino, o republikonu ad-'rybose iškyla gana painių 
ministracija Lietuvos neiš- klausimų. Tunise iš 3 mi- 
vadavo, nors 1952 metais lionu gyventojų yra

šokių pažadų, bet, mes žino-' Zų. ir italų. Tie europiečiai 
me, kad tie pažadai buvo.iki šioliai buvo privilegi- 
tik tinklelis balsams gaudy- juotoj padėtyje, 
ti. bai paims patys kraštą val-

Kad p. Staneikai bolševi- dyti, kokioj padėty atsidurs 
kai, demokratų “pinigai,” tie 300,000 europiečių? Ar 
ALT ir dar kai kas susimai
šė į vieną drumzliną krūvą, 
tai rodo, kokių negalvo
jančių "patriotų” ,yr.a “Lais
vosios Lietuvos” vadų tarpe. 
Jie dar tebegyvena amžina
tilsį prelato Olšausko “Tau
tos Valios” išmintimi

akis iš-
Į . . .

JEI tik

mano, 
užsienių

Jaunas rumunų valstietis George Mikaila, 24 metų, pabė
go iš savo krašto ir per 24 valandas slapstydamasis atbė
go per Rumuniją, Vengriją, Čechoslovakiją ir rytinę Vo
kietiją Į Vakarus. Jis rodo savo sunešiotus batus. Laike 
bėgimo Mihaila sakosi kelis kartus ko tik nepatekęs Į bol
ševikų rankas ir buvo jų policijos apšaudytas.

Karas Šiaurės Afrikoj?

Po Rinkimų . . .

Rinkimai praėjo. Pralai
mėjusieji kandidatai pa- 
siuntinėjo pasveikinimo te
legramas pergalėtojams ir 
gyvenimas vėl eina savo va
ga.

Rinkimai mažai ką tepa- 
keitė krašto politiniame 
vaizde. Seniau buvo kelių

socialiniais politiniais
klausimais tiek yra verti, 
kiek verti yra tie argumen- 

_ tai, kuriais tie pasisakymai 
Į,.1 yra remiami. Bet popiežius 

išitą nuomonę griežtai atme
ta ir sako:

“. . . nors kai kurie baž
nyčios pasisakymai kai kam 
atrodytų ir neįrodyti pa
tiektais argumentais, jis vis-

kongrese, dabar bus kelių 
balsų demokratų dauguma. 
Kaip prieš rinkimus, taip 
ir po rinkimų administraci
ja lieka ta pati. Ta pati 
lieka ir politika. Tik pre
zidentas, kai kalbės apie 

politiką, turės šiek tiek dau-1 mal vlsvlen P1™10™1- 
giau tartis su < 
negu jis tą darė pirmiau.

Rinkimai daugelyje vietų 
išsisprendė “ant plauko,”

pasisakymų.” ,
Vadinasi, jeigu Lietuvos 

vyskupai savo nerimtuose 
išvedžiojimuose ir “ganyto

jiškuose” raštuose kalba, 
(kaip pritiktų viduramžių 

dvipartFne”ltamsuoliams> J'ų l)asisakV- 
■ • - . i mai visvien yra privalomi.

de''mokratais'Ue,gu ir kvaili,
bet autoritetas lieka autori
tetu ir reikia jam nusilenk
ti.

Popiežiaus naujas pasisa- • 
labai maža balsų dauguma, kymas už bažnyčios teisę 
Iš tos priežasties visoj eilėj diktuoti tikintiems jų socia- 
vietų balsus teks dar kartą lines ir politines pažiūras 
skaityti, o kai kur karių ir j yra dar vienas įrodymas, 
išvykusių piliečių balsai kad “karingoji bažnyčia” 
laiškais nulems rinkimus į'neatsisako viduramžių ide- 
vieną ar kitą pusę. jalo tvarkyti mūsų gyvenimą

i su 
ir

Jau antri metai šiaurinėj vės.
Afrikoj, prancūzų “protek-j Tarp Tuniso ir Moroko ____£____ ____________________________
toratuose” Tunise ir Moroke, yra Alžyras, kuris jau 124 [ Tokie rinkimų rezultatai'taip, kaip jos viršūnėlė 
eina arabų nacionalistų metus yra prancūzų valdo-j duoda progos abiem parti-' kardinolais, 
bruzdėjimas prieš prancū-mas ir prancūzai Alžyrą jom girtis “laimėjimu,” bet'11 ’ *y 
žus. Arabai siekia atsikra-.skaito savo šalies dalimi, opibi didžiosios partijos žino, 

jtyti prancūzų globos ir tvar-'ne protektoratu. Alžyre gy-jkad jų “laimėjimas” yra la
ikytis savarankiškai. Pran-jvena 1 milionas prancūzų bai netikras.
’cūzai pažadėjo Tunisui pil-.ir apie 8 milionus arabų ir j

, vyskupais 
klebonais išmano.

><
“Dangaus Karalienė”

Pradėjus kalbėti apie po- 
Ipiežių, negalima praleisti ' 
j nepaminėjus, kad tikintieji 

Dieną po rinkimų New' dabar turės naują šventę, 
i” už- 

žada ir Moroko protektora- žyro dalyje ir pradėjo pul-'pasitenkinimą. Biržos spe^dėjo karūną ant Panelės 
dinėti prancūzų kareivines, kuliantai ir kitokie stambūs, švenčiausios galvos ir pa-1 

derybos su Moroko atsto-’ir prancūzus gyventojus.!vertelgos laukė, kad repub-;vadino ją “Dangaus Kara- 
"t vedamos.1 Reiškia, bruzdėjimas persi-,ikonai gaus rimtai į kailį,’liene.” Tos karalienės šven- 

įKliūtis esanti ta, kad Mo-1 metė ir į seniausią prancūzų bet apsiriko. Iš džiaugsmo,!tė bus švenčiama kasmet 
(roko nacionalistai reikalau-'koloniją šiaurinėj Afrikoj, j kad republikonai tik biskį; gegužės 31 d. ,
'ja pirma pašalinti iš sosto! Bruzdėjimas pats savai-!g.av° Per kelnes, dieną po Į Kadaise popiežiai dėda-

- “(dabartinį Moroko sultoną,1 me neatsirado jįs yra kur-'nnkimų V1SOS vertybes bir-'vo karūnas ant karalių gal- 
--- - - - - .-’ikurį prancūzai pernai įkėlė stomas kitų arabų valsty-!žoje pašok° į viršų’ 

r.;«;L;cvi ’ ' p sostą 1 vietą 23 pačių pa_ biu. Kairo radijo stotis be' / '7'- T " 7"“" 
didžioii ’ Amerikos šalintojo sen0J0 sultono’ paliovos šaukia arabus į ko- blzni° sluogsnių nuotaikoS|kas nebesikreipia, kad jis 

J ‘ 'kuris buk tai rėmęs nacio- — ............ —
, -jnalistu judėjimą, yra’ e J j -

I i
>< I

tvirtinimuo- ną viflaus autonomi^ ir Jau berberų. Iki šioliai Alžyre' Birža Džiaugiasi 
a7nrlo rl o virk a c? aii Tnnian af- hnvn ramu naroifo cfl-lBet pereitą sa-lveda derybas su Tuniso at- buvo ramu, nei pereitą sa-j 
stovais dėl autonomijos vaitę gal 1,000 ginkluotų •

'įgyvendinimo. Prancūzai'arabų pasirodė rytinėj Al- YoVko birža parode didelį Popiežius “simboliškai 
epuoiiKO-- , bi..i,T4« a- nvurism 'nesitenkinimą. tu**™ ono.JsiA n.,

tui įvairias reformas, bet

Tai vais dar nėra vedamos.I Reiškia, bruzdėjimas persi-, ikonai gaus 
A Jį -(Kliūtis esanti ta, kad Mo-'metė ir į seniausią prancūzų'bet apsiriko.

PdOUlUC , . .. •I i. h. 1 v•_______AJ». 1

vą prieš prancūzus ir kirši- ...... , .
na prancūzų protektoratų ^ai blzmeriai neverkia dėl

Kadaise popiežiai dėda
vo karūnas ant karalių gal
vų. Dabar tas biznis išėjo 

Birža, sako, esanti krašto iš mados ir į popiežių nie- 
J 

rodyklė. Jei taip tikrai yra,!pateptų kokį nors mėlyn- 
tai biznieriai neverkia dėl kraujį karaliumi. Preziden-

Tuniso atstovai Parvžiu 'ir Alžyro gyventojus, kiek keli>3 demokratų balsų dau-tai ii-diktatoriai irgi nepra- 
luniSO atstovai raijziu ", . , lonmns knno-vpsp Nėra nė. so Romos nanos natemmo.šo Romos papos patepimo. 

Nebeturėdamas ką vaini- 
i, popiežius “uždėjo” 

karūną ant Panelės Šven
čiausios ir davė jai “Dan
gaus Karalienės” titulą.

Nesenai tas pats popie
žius skelbė, kaipo bažny-

įtik išgali. Egipte yra ruo-!£um(?s kongrese. Nei a ne 
’šiami “partizanų kursai,”’Pa3Tinf?‘ Repubhkonams 
kur Tuniso, Moroko .ir Ai-ipdelanki atmosfera vylaus kuoti 
žyro arabai yra mokomi j1’ toliau.^ Liks nepakeistas 
vartoti įvairius ginklus ir’ii"mokesčių įstatymas, kuns 
bombas ir yra siunčiami į’Y.eP< v^sus mokesčių, suma- 

anie prancūzų valdoma Šiaurės ėmimus davė biznienams n 
aPie.L., / .. v,-. ’šėrininkams.

į Nepasikeis padėtis nė tų čios dogmą, kad Panelė 
* i į dangų buvo 

paimta su visu kūnu. Da
bar jis ant to kūno uždėjo 
ir karūną. . . .

►<
Rinkimai Kuboje

Kada Amerika rinko sa
vo kongresą, vyko rinkimai 
ir kaimyninėj Kuboj. Bet 
Kubos rinkimai daugiau 
priminė stalininius “99% 
rinkimus,” 
tiškus rinkimus 
koje. ,

Kubą valdo 
žantas, j 
generolu, 
tista. 
jau iš antro karto 
“gelbėti” tautą nuo 
ten priešų su ginklų pagal
ba. įlipęs į valdžios viršū
nes su revolverių pagalba, 
“tautos vadas” nežino, kaip 
legalizuoti savo diktatūrą. 
Tam tikslui jisai sumanė 
suktus rinkimus. Bet opo
zicija j tokius rinkimus nė
jo ir paliko vieną Battistą 
gaudyti balsus. Rinkimus 
diktatorius laimėjo, 
Kuboje visi žvirbliai 
stogų čirškia, kad “tautos 
vado” rinkimai buvo sukti, 
melagingi ir neteisėti.

—J. D.

rinkimuose buvo duota vi-[ 300,000 europiečių, prancū- Afriką kovoti už laisvę.
Arabai grasina, kad jie'gana skaitlingų bedarbių Švenčiausia 

j visoj prancūzų šiaurės Af-^kaį kuriuose miestuose. Jie 
rikoj sukelsiu platų karą ir^. įoiįau lauks, kad vyriau- 
padarysią, kaip Indokinijoj,'SyBg imsis kada nors rimtų U.,.. Valiu • • r • - v

o kai ara-

kur prancūzai po kelių me-j priemOnių 
tų sunkaus karo turėjo ’ ’ 
trauktis iš savo kolonijų. 
Žinoma, nuo grasinimų iki 
“karo kėlimo” yra gerokas 
žingsnis, juo labiau, kad 
Šiaurės Afrika yra arti prie 
Prancūzijos ir, be to, visoj 
Šiaurės Afrikoj yra nema
žai gyventojų prancūzų, o 
kiti gyventojai toli gražu

darbą.
kovai prieš ne

X

už Argumentą”

Prezidentas Tarsis 
Su Partijų Vadais

Prezidentas D. D. Eisen- 
hoiwer pakvietė abiejų par
tijų vadus lapkričio 17 d. 
tartis su juo dėl Amerikos 
užsienių politikos.

Tokį pasitarimą prezi
dentas su partijų vadais tu
rėjo veik prieš metus lai
ko, bet vėliau bendri pasi
tarimai nebuvo daromi. Kai 
paaiškėjo, jog naujasis kon
gresas bus demokratų kon
troliuojamas, prezidentas 
nutarė tartis su abiejų par
tijų vadais ne tiktai užsie
nių politikos klausimais, bet 
[ir dėl vidaus politikos klau-

1

arabai jų nepersekios? Tas 
klausimas, rodos, ir kelia 
daugiausiai sunkumų susi
tarti. Šiaip jau Tuniso ara
bai sutinka, kad krašto gy
nimas ir užsienių politika 
paliktų ir ateityje Prancū
zijos rankose.

Karštesnieji arabai nacio
nalistai nesitenkina autono-'nėra vieningi savo kovoje 
mijos pažadais ir pradėjo 
ginkluotą karą prieš pran
cūzus. Pradžioje tas “ka
ras” buvo tik teroristiniai 
pasikėsinimai prieš prancū
zus ir prieš arabus, kurie 
bendradarbiauja su prancū
zais, bet palengva teroras 
išsiplėtė ir pradeda virsti 
lyg ir karu. Nežiūrint į de
rybas, Tuniso ginkluoti te
roristai vis dar tęsia savo 
“karą” prieš prancūzus ir 
kai kuriose Tuniso vietose 
ramybės vis dar nėra.

Panašus teroras eina ir 
Moroke, kur arabų nacio
nalistai šaudymais sau ne
patinkamų asmenų, prancū
zų ir arabų, stengiasi išgau
ti savo kraštui daugiau lais-

prieš prancūzus. Kaip Al
žyre taip ir Moroke didžio
ji gyventojų dalis yra ber
berai, o ne arabai. Berbe
rai yra senieji to krašto gy
ventojai, buvę kadaise krik
ščionys, kuriuos arabai užka
riavo ir privertė priimti Ma
hometo tikybą. Tą tikybą 
jie ir dabar pripažįsta, bet 
savo kalbos neužmiršo ir 
su miestų arabais ar arabi- 
zuotais miestelėnais retai 
suranda bendrą kalbą poli
tiniuose klausimuose.

Prancūzai skaito, kad jų 
Šiaurės Afrikos valdomos 
žemės yra visos jų kolonia- 
linės galios kertinis akmuo. 
Alžyras vienas yra tris kar
tus didesnis, kaip Texas

“Stipresnis

Popiežius paskelbė gal 
jau ne naują naujieną vi
siems tikintiesiems. Jis sa
ko, kad bažnyčia turi teisės 
kištis ne tik i grynai religi
nius, bet ir Į socialinius bei 
politinius klausimus.

Kai kas mėgdavo sakyti, 
kad bažnyčios pasisakymai 

valstija ir per Alžyrą pran
cūzai kontroliuoja didžiau
sią pasaulio dykumą Saha- 
rą, kuri savo ruožtu jungia
si su kitomis prancūzų kolo
nijomis Afrikoje. Be Šiau
rės Afrikos visos prancūzų 
kolonijos Afrikoje liktų pa
sikabinusios ore ir anksčiau 
ar vėliau išslystų iš jų ran
kų. Todėl dėl Šiaurės Af
rikos išlaikymo visi prancū
zai yra vieningos nuomo
nės. Autonomija Tuniso ir 
Moroko protektoratams— 
taip, bet trauktis iš tų kraš
tų—ne.

rinkimai 
stalininius 

kaip demokra
čių Ameri-

buvęs ser- 
dabar pasivadinęs 

, Fulgencio 
Tas smarkus

Bat- 
vyras 
stojo 

kokių

bet 
nuo

T. B.
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Philadelphijos Naujienos

Čiurlionies Koncertas Labai džiųjų miesto Ugniagesių įs- 
Pasisekė įtorijoj. 1867 metais gesin-

Spalio 30'11. įvykęs Theater žu-
delphijos Lietuvių Ben.l- vo.10’ 0 J919 metals v,en0 
ruomenės rengtas čiurlio.- 8a'®° meta 13 ugniagesių., 
nies sambūrio koncertas tu
rėjo didelį pasisekimą. 
Didžiulė “The Met” salė, 
turinti 5,000 vietų, buvo be
veik pilna. Į koncertą atsi
lankė ir daug žymių ameri
kiečių.

A. Mikulskio sukurtas ir 
jo vadovaujamas čiurlio- 
nies sambūris publikos ne-; 
apvylė. Jis pasireiškė jau
natviška jėga, jo dainavi
mas buvo tikrai aukšto ly
gio.

Padainavus “Laisvės Tė
vynei Numylėtai,” Į sceną 
buvo iškviestas muzikas J.

NAGINGAS LIETUVIS JURGIS ŠILALA

Čia matome jo paties padirbtą automobilį. Jis nupirko rėmus su moto- 
la, o visa kita pats padirbo vartodamas tik paprastus įrankius. Tą au
tomobilį dirbdamas jis sugaišo apie 5,000 valandą. Specialistai pažymi jo 
automobilio išvaizdos savotiškumą. Dabar šilala dirba mažą lenktynių 
automobilį. šilala gyvena Burbank, Cal.
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KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Lawrence Padangėje
Spalio 10 d. įvyko antra- mas lietuvis adv. John A. 

sis po atostogų Lietuvių Ta- Stunzia vis labiau įsitrau- 
rybos, skyriaus posėdis, bet kia į miesto politiką. Tai 
ir jame negalėjo visi nariai sveikintinas reiškinys. Da- 
dalyvauti. Vienas jų, John bar jis yra kandidatas į 
Kibildis, dar nesenas vyras, school committee. Lietu- 
mirė. Posėdy buvo pagerb-. viams labai svarbu turėti 
ta jo atmintis ir pareikšta]ten savo tautietį, todėl yra 
užuojauta jo. žmonai. Ve-j organizuotas komitetas, ku- 
lionis buvo ir Lietuvių Pi-'ris rūpinasi, kad Stundžia 
liečiu Klubo ligonių komi-;rinkimus laimėtų, 
teto narys. ’

Antra atstovė, T. 
čienė, serga, jai 
greitai pasveikti.

Posėdy nutarta 
visus, kas turi atliekamų'lietuviams turėti miesto rei- 
drabužių, kurie būtų tinka-'kalus tvarkančių įstaigų at- 

s Sambūris*^ aktorės mi Europoj vargstantiems sakomingose vietose savus 
kuris sudainavo tinkamu keliu, nes jie su-'A. Gustaitienės vadovauja- mūsų tautiečiams, atnešti žmones. Kalbės žymus kal- 

Vaičiūno ju°s į Piliečių Klubą, 41 bėtojai, bus alaus, užkan- 
Berkeley St. įdžių ir kitokių paįvairini?

Kitas Tarybos posėdis mų.
Įvyks sekmadienį, lapkričio! Gausiai dalyvaukime ta- 
14 d., 4 vai. po pietų, Lie- me Įdomiame pobūvy, o ku- 

! tuvių Piliečių Klube. Visi rie čia jokiu būdu negalėtų 
'atvykti, rinkimų dieną bal- 
j suokime už adv. John A. 
Stundžią.

Demokratas.

Halloween Vakarą Mergaitė
Sutiko Žmogų-Žvėrį

Dar nepasibaigė spaudoj 
aprašinėjimai skaudžiosios 
gaisro nelaimės, pareikala
vusios tiek daug gyvybių, o 
spalio 30 d. laikraščiai pra
nešė baisią žinią apie di
džiausią žmogaus niekšin- 
gumą. Istorija tokia:

mergaitė Karen Mauk 4 dalykus; vėliau dalis naus vadovams sunku iro-vių parapijos salėj Bostono 
Johnstown miestelyje išėjo’ muzikantų dalyvavoi mišria- dyti, kad jie skyrių veda Dramos !' 
Halloween tradicini vakarą'11]6 chore, ' . . ■ ... - . . .. ...
pasirinkti dovanu. ’ Ji apsi- vlcn« <laW Kln8s kolegl-,silpnino skyrių atitraukė ji mas, vaidins 
vilko motinos ' vaikystėje'JQS choras, Pittstono lietu-ir nuo lietuviškos veiklos.( 1 uscias Pastangas.

I 
J

i. Įzuoti, o dabartiniai jo vado-Į_ . , 
Kniffen vai jį net iš tos tarybos iš- Lldvyno Medalis Lietuviui atstovai prašomi nepamirš-

I

I Minėtas komitetas lap- 
Lisevi- kričio (Nov.) 13 d., 7 vai. 
linkėta vakaro, Piliečių Klube ren

gia pasitarimą, kuriame bus 
prašyti'išsiaiškinta, kaip svarbu ir

vaikystėje'jQS choras, Pittstono lietu- ir
Kazimiero parapijos 1940 metais skyrius iš savo 

B. Voverio lėšų paskyrė $200 New Yor- 
, sudainavo ko Lietuvių Tarybai organi- 

pasakydama tėvams “good ^aip pa^ vien^ dainą, 
bye.” Ji išėjo su drauge* Mjesto majoras 
tokio pat amžiaus, kuri j Priskaitė deklaraciją, kuuatiaukė. _ _ .. ..
namus sugrįžo 7 vai. vaka- sPaPo4 24 d. skelbiama( 
ro, o mažoji Karen dingo 'Jungtimų Tautų diena, ir . . A , .
Tėvams pradėjus jos ieško-'Pareisk6, kad visų tautų at- Siuvėjai Aukoja Balfui 
ti, ji rasta žiauriai nužudy-;stovii pareiSa. stengtis. ap-( 
ta netoli miestelio esančiose; sagoti žmoniją nuo visuo- 

tino karo.
Pagrindinis kalbėtojas bu

vo Australijos ambasado
rius ir delegatas Jungtinių aukoįj Vokietijoj likusiems 
Tautų organizacijoj Sir. P. 
C. Spender. Jo įsitikinimu 
visuotino karo nebus. Visi 
turi tuo tikėti ir ta linkme 
dirbti. Jis pareiškė, kad 
Jungtinių Tautų organiza
cijoj Sovietų Sąjunga veda 
savanaudišką politiką, pa
brėžė didelius Amerikos 
nuopelnus, kuri sumoka žy
mią dalį Jungtinių Tautų 
organizacijos išlaidų ir 
gelbsti atstatyti atsilikusius 
kraštus.

Minėjimas buvo sureng
tas Moterų Balsuotojų Ly
gos.

Žilevičius, tą dainą sukūręs, vilkėtą purpurinę suknelę, ivnl sv. Kazimi 
ir jam Įteiktas Čiurlionies; užsidėjo popierinę kepurę I vai'£°nin.inko 
sambūrio auksinis garbės;ir ant veido kaukę, linksmai, vadovaujamas, KULPMONT, PA.

ženklelis, o Philadelphijos] 
lietuvių vardu gyvų gėlių.

Po “Partizanų dainos” 
Nepriklausomos Lietuvos 
majoras O. Impulevičius 
padėjo prie A. Mikulskio 
kojų gėlių, skirtų Lietuvos 
partizanams, puokštę. A. 
Mikulskis, gėles pakėlęs, 
jas pabučiavo ir apsiašaro-] 
jo. J. Gaidelio “Naktis 
prie Nemuno” dainuojant 
nevienam pasivaideno Lie
tuvos sodžiai, miškai, upės.

Iš viso koncertas paliko 
visiems greit neužmiršta
mus įspūdžius. Jis atgaivi
no šio milioninio miesto lie
tuvių, grynojo lietuviško 
meno pasiilgusio, dvasią.

Pirmininkas Balys Rauga 
pasakė jaudinintį atsisvei
kinimo žodį. Sambūris bu
vo apdovanotas gyvų gėlių 
puokštėmis. • j

Malonu pastebėti, kad 
Čiurlionio sambūris išmetė! 
iš savo repertuaro svetimas; 
dainas ir pasiryžo vien lie-' 
tuvių daina stiprinti mūsų 
ryžtą nugalėti komunizmą, 
pavergusi mūsų brangią 
Lietuvą.

Žuvo Begelbėdami Kitus
Spalio 28 d. anksti rytą 

šiaurinėj miesto daly che
mikalų dirbtuvėj kilęs gais
ras ir jo metu Įvykęs spro
gimas užmušė 5 ugniagesius 
ir 19 sužeidė. Užmuštųjų 
tarpe yra 3 ugniagesių virši
ninkai. Iš sužeistųjų ir /rp- 
sinuodijusiųjų dujomis 4 
jau mirė. Tuo būdu aukų, 
skaičius jau pasiekė 9. Ki-'kė apie 1,500 asmenų, bet 
tų, gyvybė taip pat yra pa-, lietuvių buvo nedaug, 
voiuje.. , Programą pradėjo kole-

Ši nelaimė yra viena di-'gijos dūdų orkestras, sugro-

I

I
J. Brooklynietis.

kapinėse. Šalia mažosios' 
Karen gulėjo krepšelis do
vanoms rinkti, kuriame bu
vo vienas obuolys ir kele
tas saldainių.

Ir taip mažoji Karen, link
smą Halloween vakarą pa
sakiusi tėvams “goodį bye,” 
nesugrįžo Į namus. Ji su
tiko žmogų-žvėrį.

Reikšminga Sukaktis

1682 metais spalio 28 
|William Penn atvyko 
;New Castle, prie Delavvare 
i upės, ir paskelbė žmogaus 
, teisę naujame pasaulyje. 

J Čia jis Įkūrė bendruomenės 
valdžią, pagrįstą draugišku
mu, teise, piliečių ir visų re
ligijų tolerancija.
pat yra Įkūrėjas “City of 
Brotherly Love,” 
Philadelphijos miesto.

Tad spalio mėnesio pa
baigoje suėjo 272 metai 
nuo William Penn atvyki
mo Į šį miestą.

Kipras Tautkus.

Spalio 27 d. įvyko lietu- 
,vių siuvėjų susirinkimas, 
kuriame be ko kita vykdo
masis komitetas perskaitė 
BALF laišką—prašymą pa-

I 
j

I 
f

d.
i

i

Jis taip

tai yra

WILKES-BARRE, PA.

Jungtinių Tautų Diena

Spalio 24 d. Wilkes-Bar- 
re kolegijos sporto salėj pa
minėta Jungtinių Tautų su
kaktis. Į minėjimą atsilan-

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. i ,

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 • I %.. i Į

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

—J. V. S.

BROOKLYN, N. Y.

lietuviams. Komitetas pa
siūlė aukoti $75. Pasiūly
mas priimtas vienu balsu. |

Iš delegato raporto paaiš
kėjo, kad tik trys dirbtuvės 
dirba pilną laiką, likusios 
po dvi tris dienas savaitėj. 
Delegatas taip pat pranešė, 
kad pašalpa ligoj bus išmo
kėta tik pilnai užsimokėju
siems. Šis pranešimas su
kėlė ginčų. Mat, kąi mažai 
uždirbama, tai ir nario mo
kesčio laiku nesumokama. 
Paduodant pareiškimą pen
sijos reikalu, mokestis turi 
būti sumokėtas iki tos die
nos. Nuo pareiškimo pada
vimo dienos mokesčio nebe- 
reik mokėti.

Frank Urbonalis.

Gegužės mėnesio 25 d. posėdy dalyvauti, 
tragiškai žuvo vos 20 metų* 
amžiaus Bruno Armon, lie-i 
tuvaitės Poškevičiūtės ir 
italo Armon sūnus.

| Bruno buvo baigęs vietos 
viduriniąja mokyklą, buvo 
gražiai nuaugęs ir stiprus 
vyras, dirbo prie s 
darbų.

Aukščiau minėtą dieną 
jis dirbo Lewistown, Pa., ir, 
kasant žemę pogrindžiui, 
užgriuvo jo darbo draugas. 
Bruno begelbėdamas jį pats 
žuvo.

Dabar Carnegie Hero

Išrinkime Stundžią į 
Mokyklų Komitetą

Tarybos skyriaus pirmi
ninkas adv. Jonas Stundžia 
yra nominuotas kandidatu 
į mokyklų komitetą (school 

statybos co"lmittee>- Stungi“ y‘» 
.antrojo pasaulinio karo ve
teranas, čia gimęs ir augęs, 
; baigęs Suffolk universiteto 
’ teisių skyrių, vedęs lietuvai- 
’ tę Matildą Stasiulionytę, 3 

]Į vaikų tėvas.
i Stundžia dalyvauja Tary- 
'bos veikloj, dabar yra jos.

BALTIMORE, MD.

Apleido Mūsų Eiles

Spalio 24 d. mirė Jurgis
Žalnieraitis, tesulaukęs 58 
metų amžiaus. Jis buvo 
viengungis, paliko nuliūdu
sius seserį Oną, brolienę Pi- 
jusienę, svainį J. Laukinį ir 
geriausį draugą J. Lebedą, 
kuris jam prieš ligą sutaupė 

. ligoninei apmokėti $800.
Dabar^ Carnegie Mero D:rJ,;njnka ’ m a 41 vko_i Velionis palaidotas Holy 

Fund už didvyrišką žygi . . finansų sekreto-' Kedeemer kapinėse. A. a.
Bruno tėvams atsiuntė p0J ema transų sekieto f
i _ t t • 1 - naus pareigas, veiklus lis d ui gis uu\o geios „niucsbjon?os meoalj 11 < paskyie..., 2_.qJ apgkrity Daįg žmogus, mėgo dalyvauti lie- 

•i - e,‘1UfJ>en.S!'įdirba jis ir Lietuvių Pilie-ituvi^ parengimuose.jos mėnesiui iki gyvos gal-, 
vos. J. D. Taunis.

DETROIT, MICH.

■ čių Klube. Nėra abejonių,!. Tą pačią dieną netekome 
kad jis gerai darbuosis ir ir Vincento Bencloriaus- 

į mokyklų komitete, todėl Bendoravičiaus, kuris buvo 
lapkričio 23 d. mes visi tu- sulaukęs gražios senatvės jįg pąjjko Sūpų 

Vincentą ir marčią. Velio
nis palaidotas New Cathe-

Siuvėjų Valdybą Sugėdino

Šiuo metu siuvėjai smar
kiai paliesti nedarbo. Di- 

j dėlės firmos — Hovvard, 
j Crawford, Ripley—nedirba 
visą laiką o jau apie mažą
sias lietuvių dirbtuves nėra 
ko kalbėti. Jos visiškai 
šlubuoja.

Nedarbo metu dirbtuvėse 
yra visokių bėdų, su kurio
mis sėkmingai kovoti reik 
ir noro ir sugebėjimo. Mū
sų dabartinė valdyba ir de
legatas mato tuos trūku
mus, bėdas, bet su jomis 
kovoti nesugeba.

Aišku, kad jie susilaukia 
pelnytos kritikos. Ką daro 
tuo atveju skyriaus valdy
ba? Ji rašo “Keleiviui” ir 
“Darbininkui” raštus ir pra
šo nespausdinti korespon
dencijų, kurios nėra pasira
šytos autoriaus tikra pavar
de, ir iškilmingai pareiškia, 
kad slapyvardžiu pasirašy
tas korespondencijas ji lai
kys šmeižtu.

Reik pasveikinti minėtų 
laikraščių redaktorius, kacl 
jie tiems siuvėjų ponams 
pasakė tą, ką reikėjo pasa
kyti: mes spausdinsime ne
žiūrėdami kaip kas pasira
šo, jei, mūsų nuomone, raš
tas spausdintinas, o jūsų 
pareiga daromus užmeti
mus rimtais faktais atremti.

Bet dabartiniams sky-

rime už ji paduoti savo bal- 84 metų.
jsą. Stonie, ' j
! Minėsime Simana Daukantą dia^ kapinėse.
i i Velionis Vincentas buvo
i, iš Deiveniškių kaimo,

Ateikite Pasigėrėti Vincu
Kudirka

Nesenai vykdėme Balfo; 
viešąją rinkliavą, kuri savoj ______ _e 7

_ .  i vaisiais visus nustebino, lapkričio (Nov.) 14 d., 2 Kalvarijos parapijos. At- 
'ccialdemokratų i Manėme, kad šiemet dėl vai. po pietų, savo patalpo- VykęS Į Ameriką visą laiką

Susirinkimas Į darbų sumažėjimo ir aukų se 41 Berkeley St., rengia cyrb0 siuvyklose", o laisvu
. . . | mažiau surinksime, o surin-’ didelį koncertą istoriko Si- metu mėgo griežti smuiku.

LSS 19 kuopos susirinki-^omg apie pusšešto tūkstan-Įmano Daukanto atminčiai buv0 rimtas žmogus 
mas Įvyksta lapkričio (No-.čio. Tai pasiekėme ne dėl pagerbti. Į
vember) 12 d., 7:30 vai. va
karo Lietuvių Atletų Klubo 
patalpose, 168 Marcy Avė. 
Nariai prašomi nesivėlinti.

Komitetas.

WATERBURY, CONN.

Moterų Klubo Vakaras

Nesenai Įsisteigęs lietuvių 
moterų klubas lapkričio 20 
d. parapijos salėje ruošia 
pinnąji savo viešą parengi
mą; šio parengimo progra
moje, be kita ko, prof. V. 
Marijošius kalbės lietuvių 
tautinės muzikos klausk 
mais. Pobūvio svečiai, Wą- 
terburio ir kitų kolonijų lie
tuviai, būsią pavaišinti, ga
lėsią jaukiai pasilinksmin? 
ti, pasišokti.

Šis moterų klubas bend
radarbiauja su Pabaltijo 
Moterų Taryba New Yorke 
ir tos tarybos lietuvių atsto
vybe.

Klubui priklauso geras 
waterburiečių moterų bū
rys. —P.

Tai pasiękėme ne dėl pagerbti. Į Ilsėkitės, Jurgi ir Vincen-
Koncerto programą atliks tai, ramiai svetimoj žemėj! 

visiems žinomas Bostono jų artimiesiems mano nuo- 
vyrų choras, kuriam vado
vauja muz. Julius Gaidelis.

Tame koncerte turėtų visi 
dalyvauti. Įėjimas tik 
centų.

Politinis Susirinkimas
Saviškiui Paremti

Ne tik Lawrence, bet 
daug toliau už jo ribų žino- ler St.

to, kad būtų aukota dides
nėmis sumomis, bet kad 
daugiau rinkėjų išėjo Į gat
ves ir ilgiau rinko. Tai gra
žus pasišventimo ir organi
zuoto darbo pavyzdys.

Dabar Lietuvių Organi
zacijų Centre organizuotoji 
Detroito visuomenė rengia
si kitam svarbiam darbui. 
Lapkričio (Nov.) 13 d., 7 
vai. vakaro buvusioj Lietu
vių Svetainėj, W. Vernor
Highway ir 25th St. san-; 
kryžoj, rengiamas senai, 
lauktas vakaras. Jame bus 
vaidinta drama “Vincas 
Kudirka.” Po vaidinimo 
šokiai, pasižmonėjijmas ir 
vaišės.

Kaip žinoma, visos Lietu
vių Organizacijų Centro su
rinktos lėšos eina Lietuvos 
vadavimo reikalams, todėl 
Centro Valdyba ir vakaro 
komisija kviečia visą Det
roito lietuvių visuomenę va
kare dalyvauti.

—B. K.

■ »

Atvyks Bostono Dramos 
Sambūris

Lapkričio 14 d., 5 vai. lietu-'

1953 metais Massachusetts 
valstijoje alkoholiniams gėri
mams buvo išleista $350,249,- 
000.

50

ir

širdi užuojauta.
A. Kurelaitis.

AMSTERDAM, N. Y.

Mirė Stasys Saldus
Spalio 15 d. mirė senas 

“Keleivio” skaitytojas Sta
sys Saldus, gyvenęs 22 Shu-

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

trum- 
gyvu- 
pava-

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

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

Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.



fMapfs Ketvirtas KELEIVIS, SO. BOSTOĘ

Mažutis, Bet Biaurus

Sutvėrimas

LENKTYNIŲ ČEMPIONAS ŽUVO LĖKTUVO NELAIMĖJE

Nr. 45, Lapkričio 10, 1954

VVilbur Shaw, pasižymėjęs automobiliu lenktyniy vairuotojas ir Indianapoiis Motor 
Speedvray prezidentas žuvo lėktuvo nelaimije, kada jo lėktuvas nukrito žemyn prie 
Decatur, III. Kartu su juo žuvo artistas Ernest R. Roose ir diplomatas Ray Grimes.

vokiečių armijos mirė tik 
269 asmenys.

Vokietijoje dėl priversti
nio skiepijimo raupai visai 
išnyko, tuo tarpu kaimyni
nėje Rusijoje raupų epide-

i1 
. Tas' 

pats buvo ir Lietuvoje, kuo
met ją valdė rusai. Tarp! 
vyresniojo amžiaus mažai 
būdavo žmonių, kurie netu-1 
retų ant veido raupų lieka-1 
nų. O kiek tų mažų vaikų 
mirdavo! Šeimoje būdavo1 

raupai nuvary- 
i r

Nepriklausomoje Lietuvo-

(Tęsinys)
Raupai

Raupų priežastis taip pat 
yra virusai.

Raupai, kaip žinoma iš
istorijos, jau gilioje senovė- mijos dešimtimis tūkstančių 
je, ].................. ...
metų, siautė Kinijoje ir In
dokinijoj. 15-me amžiuje 
iš Azijos raupai atkeliavo 
į Europą, kuomet prasidėjo 
laivininkystė iš Europos į 
Aziją.

Raupų epidemijos visur__ _____
sunaikindavo daug žmonių.5 y_s vaikai, __ r.
Nė viena žmonių rasė nėra'davo į kapus 5-6 
atspari prieš raupų susirgi- y 
mą. Pastebėta, kad juodie- je buvo įvestas priverstinas 
ji žymiai jautresni ir grei- vaikų skiepijimas. ~ 
čiau suserga. Taip pat išnyko.

I

prieš kelis tūkstančius nuvarydavo j kapus, 
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Raupai
i

Amerikos indėnai, apsikrė-į Galingi tie mažyčiai rau-Į
tę nuo Europos kolonistų pų antkryčiai-virusai, bet A> bismutai ir tt.). Visokiu 
raupais, išmirdavo didehąis genialusis anglų gydytojas atvejUj, geriausia kreiptis į 

’ savo patikimą gydytoją, ku- 
- - -- . . į ris patars, kaip karpų nusi-

j kalingos ankstyvos mirties.

tę nuo Europos kolonistų pų antkryčiai-virusai, Visokiu

žmogų nuogą, basą ir pli-—Labas rytas, tėve!
—Eik jau, eik! Kas čia

do labas?
—Rinkimai pasibaigė, tė

ve, tai dabar visi gali 
džiaugtis.

—Ne, Maike, visi negali! 
džiaugtis.

—O aš manau, 
Demokratai gali džiaugtis, ga sako? 
kad jie truputį laimėjo; gi —Ne, tėve,
republikonai gali būt paten- —1
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ką. Nei tulšių jam nedavė. raupais. 
Žinoma, rojuje Adomui nie- melžėjų, 
ko ir nereikėjo, ba viskas nepavojingai.

skaičiais. Kolonistams da- Jenneris juos nugalėjo ir iš
imai raupai padėjo užka- gelbėjo žmoniją nuo nerei-- 
riauti Šiaurės Ameriką.

Ar serga raupais gyvu-1 Čia ir yra mokslo galybė, 
iliai? Avys neapsikrečia' 
žmogaus raupais. :—.------

. nes—gali

Gamybos Keliai
Žiloj senovėj buvo toks ninė chemija ėmė naudoti 

laikas, kada žmogus visus anglies degutą, nedegtas 
savo padargus, visas prie- kalkes, pelenus, šarmus, 
mones turėjo pasidaryti iš 
akmens. Kitokios kietos'dėti visoms-visokioms ga- 
medžiagos savo apyvokai'myboms.
žmogus dar nesugebėjo pa-! Iškilo augalų tyrimas, sin- 
sigaminti. Medžių nulūžu-'tetinė plastika, fibra. Šie' 
sios šakos ar išplėštos šak-' dirbtiniai gaminiai pasiro- 
nys ne visam kam tiko. Tai dė geresni už pluoštą, 
buvo akmens gadynė, titna- 1920 metais pagamintas 

sintetinis (dirbtinis) amo- 
išgyventa vario nis, azoto rūgštis iš atmos- 

geležies gadynė.'feros oro.
_ ! Tai atpalaidojo nuo “ūž

auto gadynė, elektros gady- jūriuose augančios” gumos 
nė, telefonų gadynė, aero- ir pastūmėjo pramonę spar- 
planų gadynė, ar kaip ki-'čiais žingsniais pirmyn, 
taip ją bevadintume. Maž; Kas mėnuo auga plastikų, 
prasideda atomo jėgos ga-smalų, stiklų panaudojimas 

i—energijos gadynė. į vietoj medžio statybai; viri-
XT ... . , Jmas muilu iš žemės riebalu.L- atskiruose na- Nereikia pamiršti, kad 

Po trijų metų jis šiandien mūsų gyvenamam!

(Bus daugiau)
Dr. A. Dargis.Bezdžio-I KarP°s

apkrėstos' Karpos, kurios dažniau- 
apkrėstos šiai atsiranda ant rankų, 

suserga veido ir kitų vietų, yra taip 
Ant kailio pat virusų padaras. Karpo-’ 

atsiranda pūliai, išbėrimai, mis galima apsikrėsti nuo

būti 
Karvės, 
raupais,

Šviesos Sukaktis

Prieš 75 metus, tai yra 
1879 metais ^spalio 21 d.,1 

Raupų virusai karvės kūne naminių gyvulių arba ir nuo jaunas Edisonas ir jo pade- 
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'matysime, tokie karvių rau-,
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kad gali.'daryti. Ar netaip tavo kny-'Pai yra panaudojami, skie-

ko ir
buvo gatava. Ale kai jis 
sugriešijo ir buvo iš rojaus 
išvarytas autsaid, tada jau 
reikėjo viską pačiam pasi-

jpams. Karvės raupai, pa
sekę per melžėjų rankas, 

savo rūšies 
ir jau apsaugoja 

tiek daug, kiek buvo tikę- Adomas amerikanckos sin-'^uo tolimesnio susirgimo, 
tąsi. jkos neturėjo. Vandenį rei-;S1^ pastebėjo anglų gydy-

—Bet aš, Maike, kitaip kėjo nešiotis iš rivės su ke-ltojas Jenner 1796 metais ir 
rokuoju. , Ve, Musučiužėj pure, 
gubernatorium išr i n k t a s 
protestonas, o katalikų kan
didatas sumuštas.
taipgi 
senas 
dargi 
gavo 
kaip 
džiaugtis iš tokių rinkimų? 
Aš jau pastanavijau niekad 
daugiau nevotuoti, tai nors 
širdį neskaudės.

—Kaip matau, tėvas no
rėtum, kad Ameriką valdy
tų vieni katalikai; bet ame
rikiečių didžiuma to neno
ri. Turėtum atsiminti, kad 
iki šiol dar nei vienas kata
likas nebuvo išrinktas šios 
šalies prezidentu.

—Gana jau, gana, Mai
ke; perdaug manęs nemo- 
nyk. Verčiau eik ir pri
kask man sliekų, ba rytoj 
noriu eit žuvaut, kol rivė 
dar neužšalo.

—O kodėl tėvas pats ne
nori sliekų kasti?

—Aš jau persenas, vai
ke; man sunku pasilenkti.

—Verčiau prisipažink, tė
ve, kad tingi. ,

—Nu, tai kas, jeigu ir 
žinai, kad 
svieto rei-

I
__ _____ _______ _____ Enivei, Maike, tu gerai sudalo šašą, 

kinti, kad jie nepralaimėjo žinai, kad išvytas iš rojaus skiePus> ir -

susilpnėja ir, kaip toliau pa-;kitų asmenų, naudojant ne- Jėjai mažoj laboratorijoj_____ _
švarius rankšluosčius arba Menlo Bark, N. J., pirmą' gadynė, 
kitus daiktus. Labai skaus-‘ka1'^ uždegė mažą stiklinę! Vėliau 
mingos yra karpos, kurios lemputę, kuriojej šviesa ėjo gadynė, 
atsiranda ant pėdos pado, pei suangletą vatos ga.ba.le- šiandien gal būti įpusėjo!
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apkrėstų virusais vo-}<mgti be pertraukos 40 va-
• 1 T7 i* Innrln H'ni Luitą rliAnn

Jau 1900 elektra ėmė pa-

Senatan 
išrinktas protestonas, 
jankė; o katalikas, 

švento tėvo tautietis, 
juodą akį. Nu, tai 

čia žmogus gali

į pradėjo iš karvių paimtus
-—O kur jis tą kepurę ga- raupus vaitoti skiepais. Tai 

vo? *■ i buvo Jennerio geniali min-
—šarap, Maik! Adomas ^s- Jeneris parodė, kaip 

tingėjo pats vandenį nėšio-1 PaPi’astu pastabumu galima 
ti, tai liepė savo sūnams ne- atlikti milžinišką darbą, 
šioti. Bet tie irgi buvo di-; raUpų apsisaugoti
deli tinginiai, tai iškasė šu- puv0 vartojami įvairūs skie- 
linį prie auzos. lpap Seniausia medicina

; PnMuk, tėve, čia nevi-,yra kiniečių. Žinome jau 
sai nuosaku. Jeigu jie tin- šitame amžiuje po Kris- 
gėjo pasisemti vandens is;įaus gimimo kiniečių varto- 
upes, tai kodėl jie netmgė-!įug skiepus. Kiniečių dva- 
jo sulini kasti. Juk tai;siškiai imdavo nuo sergan- 
daug sunkesnis darbas, ar 
ne?

—Ar tu nenuštilsi su sa
vo kritikom! Tylėk ir klau
syk, ką aš tau sakau, 
ni Adomukai buvo tokie 
pat leizės, kaip dabar Ame-! 
rikos vaikai. Nors šulinį 
jie iškasė, ale tingėjo vied-

Ta-

Jau-

1

Juk 
ant

tuo nesutinku,
I 

tau su da- 
kad tingi-

tingėčiau? 
ir tinginiai 
kalingi.

—Aš su 
tėve.

—O aš galiu 
vadais prirodyt, 
niai yra padarę daug su- 
gadlyvų išradimų. Paim-1 
kini kad ir tokią vygadą, 
kaip kičino sinka. Tik at
sukai kraną, ir vanduo bė
ga. O ar žinai, kas 
išrado?

—Na, o kas gi?
—Tinginiai!
—Klysti, tėve.
—Ne. Maike, senas 

rolas klaidų nedaro.

sinką

rą iš šulinio ištraukti, 
da vienas jų išgalvojo pum- 
pą, o kitas tinginys padarė 
paipą, -ir vieną jos galą 
pritaisė prie pumpos, o ant
rą įvedė į kičiną. Ir tokiu 
spasabu, Maike, buvo išras
ta pirmutinė sinka, didžiau
sia ant svieto vigada ne tik
tai vyrams, ale ir gaspadi- 
nėms. Taigi dabar tu ma
tai, kad tinginiai padaro 
daug gero.

—Šitaip galvojant, tėve, 
reikėtų pripažinti, kad visa 
civilizacija yra tinginių 
nuopelnas. Bet gi visi žino, 
kad taip nėra.

—Maike, jeigu tu toks 
sprečnas, . tai galėsim kitą 
sykį apie tai pasirokuoti. 
Bet šiam kartui užteks, nes 
aš noriu eit Zacirką aplan
kyt.

Kas Turite 'Keleivi'?

Maloniai prašome praneš
ti, kas turi “Keleivio” 1906, 
1907 ir 1911 metų komplek- 

ir tavo knygoj turi būt pa- tus arba atskirų numerių, 
rašyta, kad Dievas sutvėrė “Keleivio” Redakcija. (

gene-
Juk

čio raupais šašą,, ilgesnį 
laiką jį laikydavo šventyk
loje aprūkydami šventais 
dūmais ir taip išdžiovintą 
tokį šašą, suvynioję į va
tą, įkišdavo į sveiko žmo
gaus nosį.

Kiti aziatai, pavyzdžiui, 
čerkesai, padarydavo kūne 
mažą žaizdą ir į ją įdėdavo 
raupais sergančio ligonio 
pūlių. Vėliau šį būdą var
tojo ir turkai. Tokie skie
pijimo būdai sukėlė ir ne
maža naujų epidemijų.

Tik tikri specialių labo
ratorijų pagaminti skiepai 
gali būti vartojami ir, kaip 
žinoma, davė geriausius re
zultatus. Raupų susirgimai 
dabar yra didelė retenybė. 
Pik tarp atsilikusiųjų tautų, 
en, kame nėra priverstino 

skiepijimo nuo raupų, dar. 
pasitaiko tokių susirgimų.
Kiek Mirdavo Anksčiau nuo 

Raupų?

Aštuonioliktame amžiuje 
Anglijoje dešimta dalis mi
rė nuo raupų. 1886 metais 
Londone jau mirė tik vie
nas asmuo iš 1,000 žmonių, 
nes buvo įvesti skiepai.

1870-71 metais buvo vo- 
kiečių-prancūzų karas. Vo
kiečiai jau turėjo priversti
ną skiepijimą nuo raupų, 
prancūzai neturėjo. Pran
cūzų kariai mirė nuo raupų 

^tūkstančiais. Tuo tarpu iš

i

Jos gaunamos dažniausiai U- Tokia jo lemputė galėjo 
nuo apkrėstų virusais vo-}ae8ti be pertraukos 40 va- 
nios grindų. Karpos gali landų. Tai buvo šių dienų 
išaugti ant liežuvio ir akies' elektros šviesos gimtadie- 
vokų. Pas senesnius asme-;n^s- Naujųjų 1880 metų iš- 
nis karpos gali išs 
vėžį. Todėl karpas reikia}vo 
gydyti. Karpų gydymas 
gali būti chirurginis, kuo
met gydytojas jas išpjauna. 
Taip pat karpos gydomos 
elektrolysu, išdeginant X- 
ray spinduliais ir radiumu. 
Kai kada karpos labai sun
kiai pasiduoda gydymui.

Literatūroje teko skaity
ti, kad ligonis su karpomis 
Puvo gydomas penkis me
tus ir vis be pasekmių. At
sitiktinai tas ligonis buvo 
įskiepytas nuo šiltinės ir vi
sos jo karpos stebėtinai iš
nyko. Tas pats gydytojas 
tokius skiepus pavartojo ii' 
kitiems “karpuotiems.” Pa
sekmė buvo gera.

Dr. Hans Biberstein 1944 
metais pavartojo skiepus, 
paruoštus iš gyvulių ir žmo
gaus karpų. Jis skelbia tais 
skiepais daug kam karpas 
išgydęs.

Dr. W. Hidman iš New 
Yorko aprašo tokį atsitiki
mą: Jis gydė vieną artistę, 
kurios visas veidas buvo 
“karpuotas.” Jis daug ką 
išbandė ir vis negalėjo su
rasti jai tinkamų vaistų. Jis 
savo pacientei pasakė, kad 
už savaitės jis ją imsiąs gy
dyti radiumo spinduliais. 
Paskirtą dieną pacientė at
ėjo pas gydytoją ir pranešė, 
kad visos jos karpos nuo 
Veido pačios išnyko, kai ji 
išsigando radiumo spindu
lių.

Lietuvoje karpos kai kie
no buvo gydomos rasta ant 
kelio arklio pasaga. Užten
ką tokia pasaga patrinti 
karpas, užsimerkus išeiti, ir 
karpos pranykstą gana 
greitai. Tai sugestija, įtai
ga, kuri paveikia per nervų 
sistemą tuos virusus, ir kar
pos dingsta.

Karpos gydomos ir į vidų 
imamais vaistais (vitaminas valomųjų aparatų ir tt. ir tt..

uo ------ - -- -----c — prasi
sigimti j j vakarėse Edisonas rodė sa- cįynė-

> išradimą Menlo Park 
; gatvėse ir atskiruose na
muose. Po trijų metų jis šiandien mūsų gyvenamam' Šiandien įvairių chemi- 
jau įkūrė New Yorke elek- laikotarpiui tiktų pavadini- kalų priskaitoma apie 7,000. 
tros stotį, kuri tiekė elek- mas chemijos gadynė. Nuo-Skaičius šis prekyboje kas- 
tros jėgą, bet ji dar tepa
jėgė aprūpinti elektros švie
sa ne toliau kaip per vieną 
mylią.

Netrukus Edisonas žy
miai patobulino savo išras
tą elektros lemputę, pradė
jo gaminti ne tik geresnes, 
net ir žymiai pigesnes lem
putes. Įsivaizduokite, pra
džioje viena lemputė kašta
vo net $1.10, bet per tris 
metus jos kaina jau nukrito 
iki 37 centų. O kiek moka
te už ją šiandien, kada ben
drai gyvenimas yra žymiai 
pabrangęs?

Per tuos 75 metus elek
tros pramonė Amerikoj pa
sakiškai išsiplėtė. Kaip au
go elektros suvartojimas, 
rodo šie skaičiai: 1902 me
tais tebuvo pagaminta elek
tros 1 milionas kilovatva- 
landų, o 1953 metais jau 
pagaminta daugiau nei pu
sė biliono kilovatvalandų.

Elektra pakeitė visas gy
venimo sritis. Seniau Ame
rikoj gyvulių jėga sudarė 
79% visos naudojamos jė
gos, o dabar skaičiuojama, 
kad po keturių metų gyvu
lių ir žmogaus jėga besuda
rys tik 4%, o visą kitą atliks 
mašinos, kurias suks elek
tra. Šiandien ne tik pra
monė vartoja galybę elek
tros, bet be jos negali apsi
eiti nė vienas žmogus. Kas geriausia 
būtų, jei mes čia Amerikoj 
netektume elektros? Kaip 
jautėmės tie, kurie po vie
sulo trumpą laiką palikome 
be elektros? Nebežinojome, 
kas daryti, nes šaldytuvai, 
radijas, televizija ir tt. ne
beveikė, nebegalėjome pa
sukti skalbiamųjų mašinų,

lat skaitome apie naujus'dien auga. Sako, per atei- 
chcmijos gaminius ar tai nantį dešimtmetį ši gamyba 
apdaro, ar apavo reikalams,1 pakils iki 75 nuošimčių, 
ar tai plačiai 
siems įvairiems 
niams žmogaus 
reikmenims ar 
valgiui 
valgai, 
iš skonio.
viui svetimi valgiai, bet pa
trauklūs, ir pilvas nevisuo- f.r., 
met tesipriešina. O vilnos,! 
šilkai—kame tų tikrųjų be-} 
gausi—dabar gražesni ir pi-’ 
gesni ir itin stiprūs dirbti-} 
nieji.

Seniausiais laikais žmo
nių gyvenimas lavėjo labai 
pamažėli. Ten laikas bu
vo matuojamas gadynėmis, 
jau netik ne metais, bet ir 
nebe amžiais.

Cheminė gadynė kyla sy
kiu su pilietinio karo parei
kalavimais. Ypač tai lietė 
sieros rūgšties, krakmolo ir 
klijų naudojimą, dažų var
tojimą. Saletra iš Čilės sais
tė smulkiąją chemijos ga
mybą. 1800 metais orga-

75 
išsišakoju-1 Dirbtinis pluoštas dabar jau 

kasdieni- užima 20 nuošimčių verpyk- 
gyvenime Jose ir audyklose. 

gėrimams,1 XT x -t i t
-nebepažinsi to, ką1. Neatsilieka nuo chemijos 
nei iš išvaizdos, nei k“?® gamybos sakos Ze- 

Ir akiai ir liežu- !™s "kls s™audoja 3,000,- 
000 tonų azoto.

i Visur padeda 
; mokslo

’ i Elektra skaldo
i medžiagas, kitur jas jungia, 
i Elektra šildo, elektra šal
do. Elektra kalba, paveiks
lus rodo. Per tolimiausius 
atstumus mato, girdi, pasa
ko, praneša. Varo mašinas, 
valdo variklius. Skaldo ato- 
mus-r—tuo sudaro neišsemia
mus energijos šaltinius. Sa
ko, nebereiks žemės taukų, 
nebereiks akmens anglių. 
Nebereiks galvoti, kaip la
biau įkinkyti vandenį, kaip 
pagauti vėją lauke ir jį pri
versti žmogui tarnauti.

Visur visus jėgos šaltinius 
atstos elektra. —K.

nepaprasta 
pažanga, 
sudėtines

Šiandien Amerikoj ir to
limiausi užkampiai naudo
jasi elektros energija, jau 
daugiau nei 90% žemės 
ūkių turi elektrą.

Kokios reikšmės turi šian
dien elektros energija, gal 

pavaizduoja šis
faktas: 1931 metais mirus 
Edisonui buvo pasiūlyta jo 
atmintį pagerbti sustab
džius elektros tiekimą visoj 
Amerikoj tik vieną minutę. 
Tačiau, kai apskaičiavo, ko
kios žalos tas sustabdymas 
padarytų, nuo minėto su
manymo atsisakyta.

—C. C.

Indija Protestuos
Prieš Gandbi Šmeižimą

Sovietų enciklopedija nau
jausioj laidoj išpeizojo In
dijos nepriklausomybės ko
vų vadą Mohandas K. pan- 
dhi. Enciklopedijoj jis va
dinamas “reakcininku” ir 
panašiais vardais.

Indijoj tas tautos gerbia
mo vado-kankinio niekini
mas sukėlė daug pasipikti
nimo, o Indijos vyriausybė 
rengiasi siųsti Maskvai pro
testo notą prieš neteisingą 
ir užgauliojanti indų vado 
apibūdinimą.



KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Penktas

Iš Pavergtos Lietuvos
ika laukti 4-6 mėnesius koll 
'gauni. Trūksta net tokių 
1 kiekvienam reikalingų pre
kių, kaip dubenių, lėkščių, 

: keptuvų, kopinių ir tt. Lan-
Skurdas Verčia Vogti i bėjusį gerai vokiškai; buvę'gų durų kabliukai beina-.

Pavergtoj Lietuvoj ypačnes •1'e yra| 

—
Zapiškio Bažnyčia Esanti • 

Nugriauta
Zapišky dar buvo užsili-j 

kusi iš Vytauto Didžiojo 
laikų bažnyčia. Ją mėgo] 
dailininkai, o fotografai fo-1 
tografuodavo. Eltos prane-1 
Šimu, ji esanti nugriauta.
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sunkios gyvenimo sąlygos'vard? .lr,todel <™s, dažnai .brangi preke. 

. v , iRiinniniAfhvp Nnrkn« fru-’ __viengungiams. Valgyklose 'supainiodavę. Norkus ga-
maitintis iš gaunamo uždar-'^.3 dirbti Vorkutoj esant 50 
bio neįmanoma, o prisi
glausti kur šeimoj taip pat 
sunku. Už viengungio mai
tinimą imama 350 rublių, o 
daugelio atlyginimas tėra 
250-300 rublių. Todėl nė
ra nieko nuostabaus, jei vi
sose darbovietėse vyksta' 
vagystės: kiekvienas sten
giasi ką nors “sukombinuo
ti.”

laipsnių šalčio (Amerikoj
■ priimtu būdu skaičiuojant 

L tai bus 58 laipsniai žemiau 
nulio).

i Ernstas W. tolimoj Koly- 
_ moj, prie Ochotskos jūros, 

j aukso kasyklose dirbęs kar- 
įtu su lietuviais. Gyvenimas 
iki 1951 metų buvęs be ga
lo blogas. Neturėję nei lo
vų nei antklodžių, gulėdavę 
ant cementinių grindų su 
tais pačiais darbo drabu
žiais. 1951 metais gavę 
antklodes, pagerėjęs mais
tas, o 1952 metais pradėję 
už darbą mokėti.

Ten jis išbuvęs iki 1953 
metų liepos mėnesio. Grą
žinamas j Vokietiją jis kar
tu su kitais Vilniuje buvęs 
sulaikytas 15 dienų viena
me sename vienuolyne prie 
upės. ’ ,

Irmgarda K. įvairiose Ru
sijos stovyklose sutikusi lie
tuvių moteių ir mergaičių. 
Panašiai pasakoja ir kiti.

žodžiu, visi grįžusieji iš 
Rusijos vergų stovyklų vie
nu balsu patvirtina, kad ir 
lietuviu ten pilna 

metų *” _____

Ir Jie Visur Sutiko Lietuvių

Sibire ir kitose Sovietijos 
vietose dar yra daug nepa
leistų vokiečių karo belais
vių ir šiaip ištremtųjų. Pra
eitųjų metų gale ir šių pra
džioje daliai tų nelaimin
gųjų pavyko grįžti. Nese
nai vėl grįžo būrys, su ku
riais teko pasikalbėti Vliko 
Informacijos Tarnybos ben
dradarbiams.

Šie, kaip ir anksčiau grį
žusieji, pasakoja sutikę lie
tuvių įvairiose darbo sto
vyklose. Štai Herbertas K. 
sakosi gerai atsimenąs bal
dų dirbtuvės savininko Ta
mašausko pavardę, kuris 
buvęs nuteistas 10 metų 
priverčiamųjų darbų, trem- Akinių Laukia 4 Mėnesius 
tyje mirusius ūkininkus 
Jankaušką ir Kikilių. Rusų pavergtoj Lietuvoj 

visako trūksta, o kai kurių 
O. Norkus iš Vilniaus ka-'dalykų net labai sunku 

Įėjimo atsimena Morki, kai- gauti. Štai akinių ten ten-
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Skaitykime Vertingas Knygas!
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs, lengvai 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KELEIVIS
636 East Broadvvay So. Boston, Mass.

Kaip Naikinami Lietuvių 
Ėdikai

i

Elta praneša, kad ir šian
dien Lietuvoj kartais labai 
“švariai” apsidirbama su 
ypatingai pasižymėjusiais 
lietuvių ėdikais. |

Štai koks įvykis buvęs 
1952 metais kovo mėnesį 
Aleksote (Kauno priemies
tis). Ten gyveno 29 metų 
milicijos leitenantas Štri-] 
maila, ištikimas komunistų 
tarnas. Į Julijanavos, Vei-i Literatūros Draugija, 
vėrių plente, agitacinį punk- įjj<sias 
tą užėjo jaunas vyrukas. 
Tuose namuose yra ir mo
kykla, kurios sargienė lai
kė užkandinę ir pardavinė
jo “naminę.” Nepažįsta
masis užsisakę šį tą užkąs
ti ir paprašė degtinės. Ne
trukus atėjo sargienės vy
ras su Štrimaila. Štrimaila 
tuoj pareikalavo nepažįsta
mojo dokumentų, bet šis, 
užuot parodęs dokumentus, 
ištraukė revolverį ir peršo
vė Štrimailą. Kliuvo ir sar
gienės vyrui, kuris taip pat 
buvo Įkyrus komunistas ir 
mėgino pabėgti.

Nepažįstamasis ramiai iš
ėjo ir dingo. Įvykis ir iki 
šiol neišaiškintas.

MOKSLININKAS GAUNA DOVANĄ

Rooert Oppenaeimer, atominis mokslininkas, ku
riam nesenai atimta teisė dalyvauti slaptame mokslininku 
darbe, gauna dovaną iš Pyramid Club Philadelphijoj už 
jo pasižymėjimą moksliškame darbe.

SENIAU KITAIP BALSAVO

$1.00

2.50

2.50

3.50

5.00

2.00

2.50

3.00

3.00
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Skaitytina Knyga

Ką tiktai pasibaigė rinki- tais būdavo taip “sutiksi
mai. Eidami balsuoti ga- narna, 
vome rinkimų lapelius (ba- didatų lapelių tyčia išspaus- 
lotus), kuriuos paruošė rin
kimus vykdančioji įstaiga. 
Juose rinkikams tereikėjo 
pažymėti mažus ženklelius, 
o daug kame ir to nereikėjo 
daryti: pakako pasukti rin
kimų mašinos atitinkamą'kitos. Tokie lapeliai, aišku, 
rankenėlę ir esi padavęs'rinkimų komisijų būdavo 
balsą už pasirinktą kandi-'atmetami ir tt. 
datą. , j 
noti, už ką aš ar kas kitas 
balsavo. Rinkimai 
slapti. '

Bet visuomet taip 
Seniau balsavo 

kai pasirodė balsai už 
slaptą balsavimą, tai prieš 
juos pirmieji sukilo didieji 
ponai, kurių rankose buvo 
valdžia. Mat, viešai balsuo
jant jie galėjo lengviau “pa
spausti” ir vieną ir kitą 
balsuoti taip, kaip jie norė
jo. Tik įsivaizduokite pa
dėtį, jei net ir šiandien rei
kėtų atvirai balsuoti. Ar 
visi paduotų savo balsus už 
tuos kandidatus, už kuriuos 
jie nori?

Pirmą kartą rinkimus 
vykdančios įstaigos paruoš
ti rinkimų lapeliai buvo pa
naudoti Australijoje 1856 

i metais. Tai buvo slaptų 
rinkimų pradžia. Anglija 
tokį balsavimo būdą įsive
dė 1872 metais. Ameriko
je pirmoji jį pradėjo nau
doti Massachusetts valstija 
1888 metais, o vėliau ir ki-į 
tos valstijos. L.* , , . ,
partijos pačios spausdinda-iįba> ankstą temperatūrą.

i ... .• i-r:JTai būsiąs plieno ir kobalto

” kad tų ar kitų kan-

d i n d a v o nepakankamą 
skaičių ir balsuotojams jų 
pritrūkdavo. Kartais su- 
keisdavo kandidatus—kan
didatus surašo vienos parti
jos, o pavadinimą parašo

Niekas negalėjo ži-j

buvo

nebu- 
viešai

Amerikoj visi sąmoningi 
piliečiai eina balsuoti, nes 
tai yra jų svarbiausia teisė 
ir pareiga. Tačiau jie gali 
ir nebalsuoti. Už tai jie ne
bus baudžiami; bet užsieny 
yra valstybių, kurios bau
džia piliečius, neinančius 
balsuoti dėl apsileidimo.

—R. M.

Galės Skristi 7,000 Mylių

Lėktuvų konstruktoriai 
gal jau šiandien suprojek
tuotų lėktuvą, kuris per va
landą skristų kelis tūkstan
čius mylių, bet dar negalėjo 
pagaminti tokio metalo, ku
ris tiktų tokiems lėktuvams. 
Reik žinoti, kad lėktuve, 
kuris per valandą skris 7,- 
000 mylių, propeleris įkais 
iki 1,400 laipsnių. Įsivaiz
duokite, iš kokios tvirtos 
medžiagos turi būti padary
tas toks lėktuvas, jei kieta
sis aliuminis jau nebetinka 
įkaitęs iki 200 laipsnių.

Bet sakoma, kad jau su
rasta ir tokia tvirta medžia- 

IkT to laikoj, kuri pajėgi atlaikyti ir 

j^lTai būsiąs plieno ir kobalto 
buvo skirtingų spalvų, to- mismys- 
dėl jau balsuojant buvo ži- 7
noma, už ką balsuojama.
Visokių suktybių buvo da- per metus kiekvienam gyvento- 
roma su tais lapeliais. Kar- jui po tris poras.

Chicagoj veikia Lietuvių tum” ir nūnai Lietuvoj .ga
jos lioja, nes ir dabar Sibiran 

nagrinėti lietuvių'Lietuvos gyventojai “bruka- 
ir leisti dailiosios mi” kaip ir tada, kai A. Ba- 

Iraštijos bei mokslo kūrinius.]ranauskas rašė:
Drnno-iiai oali nrildansvtiDraugijai gan pi įklausyti Apkrauk mokestim didžiau- 
visi, kas raštija įdomaujasi] s;om 
ir kas bendradarbiauja dvasia nenupulsma, 
spaudoj. įNors Cibirijon nubruk

Be kitų išleistų knygų, ši Į Ir ten neprapulsim. 
draugija išleidžia savo met
raščius. Šiais metais ji 
taip pat išleido metraštį: 
“Literatūra, lietuvių litera
tūros, meno ir mokslo met
raštis. Antroji knyga.”

Jo išspausdinta 800 eg
zempliorių. Mažoka, bet 
metraščio redakcija sako, 
kad dabar dingo noras lie
tuviuose skaityti knygas. 
Sako, kad lietuvių tarpe 
perkančių knygas yra lyg 
ana reta paukštė, kurių eilės 
vis mažėja.

Mums atrodo, kad taip la- 
i bai liūdna nėra. Lietuvių 
, kalba kasmet gerokas kny- 
• gų skaičius vis dar pasiro- 
. do, yra kas jas skaito. Ka

žin, ar dera suversti visą
■ kaltę tik skaitytojui dėl
■ knygų skaičiaus mažėjimo. 
, Kiekvienas skaitytojas turi 
. savo skonį. Išeina ir tokių

knygų, kurios skaitytojo

raštiją i

mum,

Vadapalas ir Kurkulis 
Tebesą Gyvi

Rokas Mizara rašo 
iš Antano Vadapalo, 
1921 metais išvyko į 
ją, laišką. Vadapalas gy
venąs Vilniuje, jam lapkri
čio 15 d. sukaksią 65 me
tai. Rugsėjo 26 d. jo žmo
na pagimdžiusi dvynius, 
kurių vienas sveriąs 12 ki
logramų.

Tas pats Mizara sako, 
kad Vilniuje gyvenąs ir 
Petras Kurkulis ir dirbąs 
profesinėse sąjungose (uni
jose). Būdamas Amerikoj 
jis rašė eilėraščius ir kitką 
pasirašydamas Vardūno sla
pyvardžiu.

Mizara dejuojaj, kad 
“dėka šaltajam karui nėra 
galima palaikyti normalaus 
susirašinėjimo su žmonė
mis, gyvenančiais anapus 
uždangos,” ir jei ne šitas 
šaltas karas, tai, sako, Va
dapalas “galėtų parašyti 
mūsų laikraščiui įdomių ko
respondencijų iš mūsų tėvų 
žemės.”

Taigi, ir Mizara pripažįs
ta, kad su Lietuva negali
ma normaliai susirašinėti, 
tik jis nepasako, kad dėl to 
yra kalti Lietuvos pavergė
jai, kurie iš ten išleidžia tik 
tokius raštus, kurie jiems 
patinka, ir tik tokius teįsi
leidžia. Jei jau bolševikas 
Kurkulis negali rašyti, ką 
jis nori, tai ką jau bekalbė
ti apie nebolševikus

Kodėl Mizara to nepasa
ko ir prieš tai neprotestuo
ja? Tikram lietuviui atsa
kymas aiškus: Savo darb
daviui įsakymų nedavinėsi. 
Visiems mūsų bolševikams 
šventa, ką Maskva padaro, tuvoj maskolių okupantai

gavęs 
kuris 
Rusi-

Kam iš mūsų nėra įdomi' 
mūsų pavardės kilmė? Štai 
P. Jonikas mus supažindina 
su pavardžių atsiradimu ir 
jų kilme.

Vladas Stanka Įveda mus 
Į filosofijos sritį, į jos vieną 
iš jaunesnių. Tiesa, sunko
ka skaityti, bet suprantamai 
ir patraukliai parašyta.

Iš J. Raukčio straipsnio 
“Pastabos Apie Lietuvos' 
Augaliją” mes sužinome, 
kad įvairios augalijos sritys 
mums nusako kuriais am
žiais jos ten galėjo atsirasti 
ir koks tos augalijos senu
mas, 
mai, 
va.

O

Tai vis tokie kiauši
dei kurių sukama gal-

štai toje knygoje ran
dame ir buvusio Lietuvos 
prezidento bešalius prisimi
nimus apie 1926 metų 
gruodžio 17 d. perversmą.

ieškote ieško, bet neranda,(Buvusieji to perversmo šali- 
o tuo tarpu kitos ūmiu lai-'11^^ ^ar ū' dabar spaudoj 
ku išperkamos. Taigi, kar-'ir . štaip pasikalbėjimuose 
tais, leidėjai ir knygų rašy- nejučiomis mums mėgina 
tojai kalti, jei leidžia to-]brukti mintį, kad tas pei
kiąs knygas, kurių eilinis versmas buvo neišvengiama 
skaitytojas nemėgsta.

L i ė t u v i ų Literatūros 
Draugijos Metraštis yra ta 
knyga, kurią skaitytojas-ieš
kos. Jos turinys įvairus, 
daug Įdomių klausimų iške- 
liąs ir svarstąs. į

Štai Vinco Krėvės iš 
“Dangaus ir Žemės Sūnų” 
paimta viena dalis “Tėviš
kės Padangėje.” Tai lietu
vių kalboj tiek turiniu, tiek 
to turinio biblinių atpasako
jimu pirmiena. Verta įsi
skaityti, pamąstyti, tada su
prasime jos tikrą vertę. Dėl 
to veikalo vienas lietuvių 
Romos katalikų vyskupų su
abejojo, ar šis dalykėlis 
leistinas katalikams skaity-
i.

Ign. Šlapelis savo straips
niu “Leonardo da Vinci” 
mus nukelia į senesnius lai
kus (1452—1519) supažin
dindamas mus su anų metų 
laiko dvasia ir menu.

Vincas Maciūnas kalba 
apie lietuviškąją “Marselje- 
tę,” Antano Baranausko pa
rašytą tais metais, kai Lie-

vo rinkimų lapelius.

Amerikoj pagaminama batų

i

būtinybė. Dr. K. Grinius, 
(tada prezidentavęs, mums 
tparodo tą perversmą tikroj 
jo šviesoj ir ko perversmi
ninkų buvo siekiama. Ver
ta tas straipsnis ne tik per- 

j skaityti, bet jis turėti su sa- 
jvim, kad būtų galima kuo 
aniems perversmo šalinin
kams atsikirsti.

Ir pabaigoj K. Matusevi
čius ir V. Meilus taria savo 
rimtą kritišką žodį dėl lie
tuvių rašomosios kalbos žo
dyno. Nors tuo straipsniu! 
liečiami didelių specialistų] 
kalbos klausimai, bet ir ei
liniam skaitytojui jis pra
vartu pasiskaityti.

Tai šit koks tos knygos 
turinys. Jis įdomus ir įvai
rus ir neabejojame, kad ši 
knyga bus skaitytojų ieško
ma, o jos amžius neabejoti
nai ilgas.

Metraštį redagavo M. Gu
delis. K. Augustas—redak
cinės komisijos narys. Mi
kas Šileikis redagavo meno 
skyrių. Knygos kaina $3.

J. Vlks.

I

DĖMESIO! DĖMESIO!

Jau išėjo iš spaudos pirmą kartą lietuvių kalba 
aforizmų rinkinys

AUKSO MINTYS
Virš 1,500 autorių rinktiniai aforizmai, satyros, keisti 

užrašai, epitapai, žymiųjų žmonių paskutiniai žodžiai prieš 
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 į tuos kraštus, kuriuose valiutos išsiuntimas 
yra suvaržytas.

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

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

Siųskit pinigus šios knygos platintojui ir tuoj ją gausit.

M. ČAPKAUSKAS
1220 Bishop St., Apt. 3 Montreal, Que., Ganada

Garsusis Edisonas buvo už
patentavęs 1,097 išradimus.

uždraudė lotynų raidėmis 
lietuvių spaudą.

“Kad tu, gude, nesulauk-’ledais.

Daugiau nei trys ketvirtada
liai Grenlandijos yra apdengta

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. Broadvvay So. Boston 27, Mass.
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Moterų Skyrius
t-
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Svečias ir Jo Dvi Žmonos

ir imi-

įstatymą 
nemažai 

“protokolu.” O

Į Ameriką atvyksta aukš- čiai, paprasti DP 
tų svečių iš viso pasaulio grantai. 
kampų. Svečiai čia lankosi Bet ir apėjus 
visokiausiais reikalais. Kar-' valdininkams bus 
tais svetimų valstybių vadai vargo su
atvažiuoja pagalbos ieško- kaip sodinti aukšto svečio 
ti, kartais jie atvyksta san-'žmonas prie stalo? Kuri 
tykius su Amerika gerinti,'iš žrponų turi pirmenybę? 
arba atvyksta su “geros va- Kaip duoti 
lios” misijomis.

Žinoma, svečiai atvyksta g7uta?
lz-yT’i m n vm vi oinin aoii - 1

svečiui ir jo 
žmonoms dovanas, kad nė 
viena karalienė nebūtų už- 

’ Bendrai, kaip pri- 
są.u imti tokį nepaprastą svečią, 
J1® kuris turi,dvi žmonas?

l)n"l Nepalo karalystėj turėji-

kviečiami, o ne šiaip 
patys sugalvoję. Visi 
yra “pagal protokolą” 
imami, vaišinami, jiems pa-imas dviejų žmonų nėra jo- 
rodomąs krąštas,. įdomesni ^a beįstenybė. Daugpatys- 
miestai, istoriniai pamink- įg ne kepalo karalystė- 
lai, pramonės centrai. , Ir je, beį jr daugelyje kitų ša- 
Amerikai svarou, kad auks- ]ja jar yra praktikuojama, 
ti svečiai iš tolimų kraštų yįsijpge mahometonų kraš- 
išsivežtų ko geriausius įspū- tuoge daugpatyStė yra įsta-

ANGLIJOS KARALIENĖS MOTINA COLUMBIĄ Is’sKILMĖSE

Anglijos buvusi karalienė, dabartinės kara ienes motina, laikosi Amerikoje. Ji čia 
atvyko Į (’olujnbia Universiteto dviejų šim ų metu sukaktuvių minėjimą ir ta proga 
susirinkusiems iš viso pasaulio svečiams pe skaitė savo dukters linkėjimus universite
tui. Co!un.bia Universitetas buvo įkurta; anglų karaliaus Jurgio Antrojo, todėl Į 
universiteto miųejimą ir buvo pakviesta angių karaliaus šeima.

Atsiminimai
(Magdutes Jaunystė Lietuvoje)

, (Pabaiga)
Jau saulė tirpdė Maskvos gatvių sniegą, kuomet mes 

ėjom laikyti kvotimus. Visas mūsų būrelis su įtemptais 
nervais važinėjo iš vienų rūmų Maskvos universiteto i 
kitus, nes įvairūs jo skyriai buvo išblaškyti po visą mies
tą. Visi laukėm, kada nuversim nuo savo pečių sunkią 
naštą. | !

Tačiau ir tuo įtemptu metu turėjau malonią valan
dėlę. Tai buvo tada, kai vienas mūsų kvotėjų, prof. Cir- 
vinskis, brolis mirusio aptiekoriaus Cirvinskio, pastebė
jęs mano pavardę, prabilo į mane lietuviškai. Senas pro
fesorius ilgus metus išgyveno Rusijoje, bet savo gimtos 
kalbos neužmiršo. Be galo malonu svetimoj šaly išgirsti 
netikėtai savo kalbą. Tą jausmą gali suprasti tik tie, 
kurie patys tą patyrė.

Sėkmingai išlaikius kvotimus, atsisveikinau su dėde, 
su Cirvinskių šeima, visais pažįstamais, o taip pat su visa 
Rusija, ir išvažiavau Lietuvon.

Pastaba.—čia baigiame Stefanijos Paltanavičienės atsimi
nimų spausdinimą. Ponią Minkienė, mirusios S. Paltanavičienės 
duktė, rengiasi išleisti tuos atsiminimus atskira knyga ir joje 
bus įdėta daugiau atsiminimų, negu buvo paskelbtą laikraštyje.

Apie knygos pasirodymą painformuosime mūsų skaitytojujs.

džius ir malonius prisimini
mus apie jų lankymąsi ga
lingoj Amerikoj.

Pasitaiko ir gana keistų 
svečių susilaukti. Štai, šio
mis dienomis atvyksta čia 
iš tolimo Nepalo karalius 
Tribhubana. Atvyksta jis 
ne vienas, bet su savo 
dviem žmonom. Nepalo ka
ralystėj turėti dvi žmonas 

- nėra joks nepaprastas da
lykas. Bet čia pas mus vy
rai su dviem žmonom, 
oficiališkom dviem 
nom, nėra kasdieninis 
tykis. ,
' Svečias su dviem 

nom yra nemažas galvosu- 
-kii,’ tiems valdininkams, ku
rie svečius iš užsienių turi 
priimti, vaišinti ir po kraštą 
vežiotii. Pirmiausias sun
kumas yra tas, kad Ameri
kos įstatymas (1952 metų 
McCarran bilius) draudžia 
įleisti į kraštą “svetimtau
čius, kurie yra poligamistai 
ar praktikuoja poligamiją” 
(daugpatystę). Įstatymas 
yra aiškus. Tokie žmonės, 
kaip karalius Tribhubana, 
negali būti įleidžiami į šią 
šalį. Kad tas karalius yra 
“poligamistas,” nėra jokios 
abejonės, nes jis ir į svečius 
važiuodamas pasiima su sa
vim dvi žmonas. Reiškia, 
jo negalima įleisti. Bet kaip 
neįleisi svečio, kuris buvo 
pakviestas čia apsilankyti? 
Todėl prisieis įstatymą kaip 
nors apeiti ir aukšto svečio 
nereikės siųsti į Ellis salą, ■ rastų Nepalo karalystėje 
kur yra dedami visokie ki-1 dirvos savo propagandai ir 
tokie nepageidaujami sve-'naujiems užkariavimams.

bent 
žmo- 
nuo-

žmo-

į šiandien esu nevedęs, ka- jas tuojau 
dangi bijau Amerikos mo- 
'teru!
I .

Viengungis iš Illinois.

'SAUGOKHrlĖir~ '
- PERŠALIMŲ^
I ... !

į kyti ir įvairioms reformoms Artėjant šaltam ir drėg-
' ’ nam orui, daugelis žmonių

Kad palenkus tą kraštą 
Vakarų pusę, Nepalo kara 
liūs ir buvo pakviestas at
vykti į Ameriką susipažinti 
su Vakarų civilizacijos žy
miausiuoju centru. Nori-

tymais leidžiama. Pats ma
hometonų tikybos kūrėjas 
Mahometas davė savo pase
kėjams leidimą turėti keliąs 
žmonas ir net parodė pa
vyzdį.

_ , . . _ ma, kad jis iš Vakarų imtųi
Nepalo karalyste neia.pavyzdį savo valstybei tvar-1 

mahometonų tikybos kras-....................
tas. Nepalas yra nuo pa- J
šaulio atsiskyręs kraštas Toks aukštas svečias i 
Himalajų kalnuose taip In- Himalajų kalnų, nuo Eve-'ar lclJs 
dijos ir Tibeto. To krašto 
žmonės yra hindu ir budiz- t nustebimo Vakarus 
mo tikybos. Nepaliečių gavo c]vįem žmonom, 
aukštuose kalnuose yra virs j_________________
6 milionų žmonių, o visa jų!

■ ■■■■I ....................................

sunaikink po 
vartojimo. Vartojant me
džiaginę nosinę, slogos bak
terijos joje pasilieka ir slo
ga ilgiau tęsiasi. Saugokis,! 
Kad neužkrėsturn kitų. Var
tok atskirus indus, peilius, 
šakutes, ir laikykis atokiau 

, nuo kitų žmonių.
6. Dabokis skersvėjų.

iš persišaldo ir serga sunkiau žiemą skersvėjai yra daug 
^.e-'ar lengviau. . Kai kurie,piktesni negu vasarą ir nuo 

j ręsto kalno papėdės, dabar i žmonės rudenį ir žiemą per-! jų gali sunkiai susirgti.
- --k, ----- ™ j 7> Atėjęs iš šalto oro j

Nors lengvas peršali-! kambarį, tuojau stenkis nu-
su'sišaldo po tris-keturis kar-j 

tus- r ' J “ ” ‘ 
mas yra nedidelė liga, bet'simesti paltą“ Jeigu tenka 
ji yra labai nemaloni. Iš- būti šiltai prikūrentoj krau-W JI $ 1 Čl 1 t! U d 1 I 1CI I Ull U 11 1 • IS" DUll J

karalystė yra maždaug ^^[Vyrai, NepaSlduokim vengti peršalimo yra leng-tuvėj
didelė, kaip dvi Lietuvos. 
Dėl aukštų kalnų ir susisie
kimo priemonių nebuvimo 
Nepalo karalystė yra sun
kiai prieinama, ir Vakarų 
civilizacija ten tik dabar 
pasirodė su automobiliais, 
lėktuvais ir panašiomis pra
šmatnybėmis. Pasirodė ten 
ir kitokios mūsų laikų “pra
šmatnybės,” kurios ir para
gino Ameriką kviesti Nepa
lo karalių į svečius.

Nepalas yra tarp Indijos 
ir Tibeto. Indija yra de
mokratiška Azijos valstybė, 
o Tibetą užkariavo Kinijos 
komunistai ir bando ten 
vykdyti savo aziatišką leni
nizmą. Bolževizmo agentai 
skverbiasi ir į Nepalą su sa
vo “reformomis” ir vilioji
mais. Indija stengiasi už
kirsti kelią tiems agentams. 
Amerika irgi nori, kad kinų 
bolševizmo agentai nesu-

SEKA VEDYBOS

Dr. Thomas Michiels (sėdi vežimėlyje) susituokia su savo 
įnirusio draugo Dr. Wallace našle. Polio liga žiauriai ap
lankė Wallace ir Michiels šeimas. Dr. Wallace ir Dr. Mi
chiels žmona mirė ta liga, o Dr. Michiels po sunkios ligos 
vis dar yra dalinai paraližuotas. Dabartiniai jaunavedžiai 
susipažino, kai Skokie, III., Mrs. Wallace lankė ligoninėj 
savo vėliau mirusį vyrą.

I s

3’l KODĖL Aš NETIKIU 
‘ I DIEVĄ?

Laisvamanis čia pasako, kodėl jii 
negali tikėti. Pilna argumentų, ku 
rių nesumuš joks jėzuitas..........20?

LIETUVIŲ KALBOS 
GRAMATIKA

Pritaikyta Amerikos lietuviams 
Daug kas iš lietuviško jaunimo nor 
tinkamai išmokti savo tėvų kalbų 
o senimas ipgi dažnai nori pagilini 
savo raštiškų lietuvių kalbos žinoji 
mų. šita gramatika yra tinkama vi 
siėms, kas nori gerai lietuvių kai Kaina 
ba išmokti. Didelė knyga, 144 pus! 
Kaina tik ................... Žl-Of
TAVO KELIAS I 
SOCIALIZMĄ,

parašė L. Blumas. Trumpas ir ais 
kus socializmo aiškinimas..........25c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA

Labai įdomi knygutė šituo svarbu 
klausimu. Jų turėtų perskaityti kiek 
vienas katalikas ir socialistas. Pa 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu 

” ’ i ................................ ll)<

; KURGI VISA TA! NYKSTA?
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuo* 

žmones kuria per amžius? ŠĮ intri
guojantį politiškai-ekonoiniška klau
simų aiškina garsusis Vokieti jos so
cialdemokratų teoretikas Kari Kaut- 
sky. Kaina ................................  10<-

KAIP TAPTI SUVIENYTŲ 
VASTIJŲ PILIEČIU?

Išaiškinimas pilietybės statymų su 
reikalingais klausimais ir atsaky- 

lietuvių ir anglų kalbose.
25c

JUOZAS STALINAS
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas 

pasidarė Rusijos diktatorium. Kaip 
ji? įgijo valdžią ir pašalino savo bu
vusius draugus. Labai įdomi knyga. 
Kaina.......... . .................................. 25c
SOCIALIZMO TEORIJA

Šis veikalas trumpais ir aiškiais 
faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi 
draugijos formos, ir kodėl turės im
ti pakeistas kaDitalizmas. Kaina 26e
TIKRA TEISYBĖ APIE 
SOVIETŲ RUSIJĄ

Arba komunistų diktatūra 
šviesoje. Visi nori žinoti apie 
ją. Visiems kyia klausimas 
Rusija nesusiatria su kitomis valsty
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti 
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji 
tvarkosi? Ar yra I......................
yra demokratija 
uždarbiai ir ar 
pragyventi? Dabar rusai salio kad 
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis. 
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas 
yra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa 
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko- 
Kia Lietuvos ateitis gali būti? Atsa
kymus į šiuos klausinius galėsi gau
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą. 
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų.
KAIP SENOVĖS ŽMONĖS 
PERSISTATYDAVO žEMU ?

Labai įdomus senovės filosofų dą- 
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal 
daugelį autorių parašė Iksas. Antrą 
knygutės dalis yra: “Išvirkščias Mo, 
kslss, arba Kaip Atsirado Kalbos.” 
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... ilk

SOCIALDEMOKRATIJA IR 
BOLŠEVIZMAS

Pagal K. Kautsky naujesniomis 
žiniomis tuo klausimu papildyta 
knygutė. Kaina......................  2<k

NIHILISTAI
Tragedija trijuose aktuose. Veika-, 

laš perstoto nužudymą caro Alek
sandro II. Labai pulkus ir nesun
kiai scenoj perstatomas veikalas, lt 
viso reikalaujamos 28 ypfttos. 2oc

AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS?

Parašė kun. M. Valadka. Knygą 
irusiai kritikuoja Romos Katalikų 
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
tininkas. 224 pusi. Kaina .... $1.25

KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS 
GARBINO

Visokiuose 
airio įvairius 
mas keitėsi, 
garbino musų bočiai? Kokias^ žiny- 
čias jie buvo Įsteigę? Kode! žmonėą 
priėjo krikščionybės gadynę? Visus 
tuos klausimus galėsi atsakyti pa
skaitęs šią knygą. Tai didelio for
mato, 271 puslapio knyga. .. $1J1O

DELKO REIKIA ŽMOGUI 
GERT IR VALGYT?

Valgyt ir gert reikia dėl to, kaa 
norisi, atšaus nepagalvojęs žmogus. 
Bet dėl ko gi norisi ? Dėl ko be val
gio žmogus silpsta? Ir delko vienas 
maistas duoda daugiau spėkų, kitas 
mažiau? Delko žmogui reikia cuk
raus, druskos ir kitų panašių daly
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios 
knygutės. Parašė Dr. G-mus. Joa 
kaina tik .................................... 16c

ar kitoj vietoj, kur 
plosčiaus negali pasidėti, 
tai nors atsagstyk plosčių, 
kad perdaug nesukaistum.

va, tik reikia atsiminti šiuos' 
dalykus:

j 1. Šaltame uore nešildyk 
straipsnį Moterų Skyriuje.! perdaug namų. Kambary 
Man atrodo, kad O. Kubi- turi būti maloni temperatū- 
lienė parašė daug teisybės,'^, bet ne karšta, nes išėjęs 
bet, norėdama moteris apJ laukan tuojau peršalsi, 
ginti, viską straipsnio gale i 2. Nesirėdyk peršiltai. 
nudailino, sakydama, kad Žiemą ir rudenį nešiok šil- ---- x .
Amerikos moterys nėra to-! tesnius baltinius ir rūbus,Ifilmas, kuris pavaizdavo die^aba^. 
kios baisios, kaip europie-.bet nesusivyniok taip, kad metų mergaitei padarytą

• • • • . 1 r n 4 r, i-, i C'.TYA Y* O 01 1 Q YY1” 1 f Q 1V111Q *

Man buvo labai malonu 
skaityti Onos Kubilienės

čiai vyrai apie jas mano. 
Čia truputį sustokime ir pa
mąstykime. Man regis, kadi 
Europos vyrai labai teisin
gai apkaltina amerikietes, 
kad jos viską savinasi, kad 
joms yra viskas “mano.” O 
kad jos visos mokina vyrus 
kaip vairuoti automobilį, 
tai yra tikra tiesa. Ar ame
rikietė sėdi užpakalyje ar 
priešakyje, ji visuomet mo
kina kaip važiuoti, nors pa
ti nieko neišmano 
ravimą.

Straipsnio gale 
lienė klausia, ką 
jai mano, 
jau yra 
moterims liautis vyrus 
nosies vedžioti ir pradėti ki
taip gyventi. Šiandien Ame
rikos moterys nebežino ribų 
savo laisvei. Jos rūko kaip 
vyrai, kitos geria daugiau 
negu vyrai, romansuoja, ne
žiūrėdamos, ar jos ištekė
jusios, ar yra vaikų moti
nos. Palieka namie 
čius su “baby sitter” ir eina 
linksmintis. Girdi, 
jos turi lygias teises su vy
rais, tai kodėl neišdykauti?

Vyrai, mes nepasidūokim 
moterims! Neleiskim pasi
kinkyti į vežimą, kurio va
džias moterys laiko ir mums 
per nugarą pliekia. Mes 
patys imkime vadžias į sa
vo rankas ir parodykime 
moterims, kad mes esam 
vyrai, o ne jų pastumdėliai. 
Aš sutinku su Europos vy
rais, kad Amerikos mote
rys yra savanaudės ir vyrų 
išnaudotojos. Aš dėl to ir

apie .vai-

0. Kubi- 
skaityto- 

Aš manau, kad 
laikas Amerikos 

už

vaiku-

STEBUKLINGA
ŠIRDIES OPERACIJA nas. Kaina ........'.....J

Washingtone nesenai gy-į DEMOKRATINIO 
dytojams buvo parodytas SOCIALIZMO PRADAI

širdies operaciją, pritaikius

šiųir naudinga 
suprasti knygutė.
............................... i>ik

LIETUVOSkūnas kaistų.
3. žiemą organizmui rei-1 visai naujus būdus, 

kia daugiau vitaminų, todėl Jos kūnas buvo ypatin- 
vartok daug vaisių ir žalių gomis priemonėmis. atšaldy- 
daržovių, kokių tik žiemą tas, kad jis gyvybei palai-' 
gali gauti; imk vitaminų kyti mažiau 1 
tabletes, o saulei šviečiant deguonies. Mat, atšaldyta- . UJU UlUVUllil) luunoiu jov^j***?*

pasistenk būti ore. me kūne visi veiksmai su-^w k
4. Jeigu nors truputį per- lėtėja, kraujo indai, kuriais, 

šalai, tuojau gulk į lovą ii\ kraujas eina iš širdies ir įi 
paimk vaistų, kurie sukeltų širdį, gali sulaikyti kraują' 
prakaitavimą. Jeigu turi net iki 10 minučių. Tokiu 
nors truputį temperatūros, būdu operatorius nepralie- 
neik į orą.

5. Jeigu turi slogą, var- širdį ir jos viduje krapšty- 
tok popierines nosinaites ir tis.

damas kraujo gali atidaryti

SUSITIKO NETIKĖTAI NEAPOLYJE

Tommy Roberts su savo tėvais išvyko gyventi j Italiją, 
Neapolio miestą. Jis išplaukė iš Baltimorės ir pakelyje 
pametė kur tai savo šuniuką “Spike.” Vėliau šuniukas 
buvo atrastas ir buvo pasiųstas j Neapolį, kur ji berniukas 
pasitinka, kaip senai bematytą draugą.

DĖL LAISVOS
LSDP Užsienių Organizacijos j aš 

tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina. .25<
ŽEMAITĖS RAŠTAI

., , j Ar žinote, kad Žemaitė buvo vietereikalautų na žymiausių lietuvių rašytojų? A) 
žinote, kad ji buvo paprasta kai
mo moteris, mažai mokslo išėjusi

? I tūkstančiai” ”ir milionai kitų moterų 
O paskui ji ėmė apysakas rašyti 
Jos apysakos yra tikras gyvenimas 
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bei 
Žemaitė pastebėjo daug' dalykų, ku 
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai jum 
ąprašė. Žemaitė yra daug raštų pa 
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke 
leivis” parduoda jos raštus parašy
tus Amerikoje, kada ji čia lankės 
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuo
se raštuose ji gražiai aprašo, gra 
žiai pajuokia ir gražiai pagiria mu 
sų gyvenimo būdą ir musų papro
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
sios rašytojos parašu, taipgi paveik
slai vaikų prieglaudų, kurias že
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks
las Žemaitės kartu su Andrium Bu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau
riai nužudė vokiečiai laike šito ka- 
“0. Tai didelė knyga, 128 puslapių 
su garsiais raštais ir retais paveiks
lais. Kaina ................................
VISUOTINAS TVANAS

Ar galėjo būti toks tvanas, 
apsemtų visų žeipčs rutulį ? Iš 
ėmėsi tiek vandens ? Kur tas van
duo yra dabar? Ir kaip Nojus ga- 
ėjo surankioti viso pasaulio gyvu, 
ius, vabzdžius ir paukščius? Kair 
šitie klausimai rupi, teperskaite 
knygelę “Ar Buvo Visuotinas Tva- 
įas?” Kaina ............................. 25c

50c

kac 
k u:

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams ir skelbė
jams pranešame, kad “Ke- 

ofisas darbo dieno- 
val. 
Šeš- 
ryto

leivio”
mis yra atdaras nuo 9 
ryto iki 6 vai. vakaro, 
tadieniais nuo 9 vai.
iki 1:30 vai. po pietų.

Psichologai sako, kad geriau
sia priemone nuraminti nervin
gą (isterišką) mergaitę — ją 
pabučiuoti. Bet klausimas, kas 
daryti, kad ji būtų nervinga?

[aktų 
Rusi- 
kodėl

leisti
JRusijoj laisvė, ar 

, kokie darbininkų 
gali darbininkai iš jų 

Dabar rusai 
buk tai yra

SENOVĖJE?
kraštuose žmonės gar- 
dievus. Dievų garbini- 
Kodel 1 Kokius dievus



EELEFZIS, SO. BOSTON Puslaeis SteDthiUji
auklėtam žmogui.

Reikia atsiminti, kad, jei1 
mes nueiname į bet kurį vi-! 
suomeninį parengimą, tai 
mes esame rengėjų svečiai1 
ir 1 - . 
kaip padoriam svečiui pn- 
valoma. Aš klausydamasis 

__ ______ ___ „ tokių nedrausmingų pobū- 
kusi spalio 23-25 d. posė-! “Keleiviui,” kuris savo skil-'vių dalyvių dažnai pagalvo- 
džių, be ko kita išrinko'tyse per pusę šimto metų'ju, ką jie' pasakytų savo 
naujus vykdomuosius orga-' (sutampa su spaudos teisių svečiams, kurie, atėję į jų 
nūs. Dabar krašto valdyba atgavimu!) išvystė tikrą sa-Įnamus, ir vienam svečių ką 
yra šitokios sudėties: pirm.ivųjų kontakto atgaivinimo nors kalbant, pradėtų jį 
P. Zunde, vicepirm. V. Gai- biurą! p— K-----
liūs, ižd. J. Glemža, sekr.! nei per Balfą nesusirasda-

>mi, ctabar kreipiasi “Kelei- 
vin” šiedu Argentinos lietu
viai :

Marta Marazaitė-Geigienė, 
stambaus medžio industri- 
ninko žmona, ieško savo dė- 
džių: Povilo, Prano ir Jono' 
Marazų ir tetų Varabaus-

VOKIETIJA
I

Nauja Vadovybė

Vokietijos Lietuvių Ben-

TIK PER “KELEIVI” 
SUSIRANDA GIMINĖS 

IR DRAUGAI

Viso laisvojo pasaulio lie- 
druomenės Taryba, susirin-'tuviai turi būti dėkingi 

n- t - * ccrr _ i 1

Dabar krašto valdyba1 atgavimu!) išvystė tikrą sa-įnamus, ir vienam svečių ką 
tokios sudėties: pirm.|vųjų kontakto atgaivinimo nors kalbant, pradėtų jį 

Nei per konsulatus,1 trukdyti, keldami triukšmą 
ar kaip kitaip. Jie tikrai 
tokiais svečiais nesidžiaug
tų ir greičiausia jų kitą kar
tą nebekviestų.

A. Rukša ir narys S. Vykin
tas.

Kontrolės komisijoj yra 
J. Šukys, 
Jauniškis. 
Lukošius, 
Tyris.

į

K. Žilius ir M. 
Garbės teisme J. 

Sutkus ir J. Jaks-

Vargo Mokyklos Dirba

Be Vasario 16 gimnazijos 
Vokietijos lietuviai turi 18 
vargo mokyklų su 19 moky
tojų ir 210 mokinių. Pa
mokos vyksta 1-3 kartus 
per savaitę. Tai tikrai var
go mokyklos, nes joms visa- 
ko trūksta.

URUGVAJUS socialistų,’ juos neteisingai

Atsiliepė Kaulaičia 
ir Trumpikas

Iš dar tebežaliuojančios

Paieškau O. Gudelį, kilusį iš Šven
čionių apskr., Kaltinėnų vaisė., Kra- 
tonių 
j Bostonų, prieš 5 metus, 
ar jį 
resu:

kaimo. Atvažiavo 

žinantieji parašykit

K. Prunskis
19 Wentworth St. N.

Hamilton, Ont., Canada.

Amerikon 
Jis pats 
man ad- 
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gretinant su komunistais ar- Maine valstijos atsiliepė Jo-' 
ba komunistinant, kai iš ,nas Kaulaičia, atsiuntęs1privalome elgtis taip,1 Senieji Katalikai—Busimieji ba komunistinant.

I tikrųjų komunizmui pasekė-'“Keleivio” sukaktuviniam
daugiausia yra davusi ro-'numeriui įdomios medžia- 

“Lai- mi±J\Hetuvil! katalikybė?Įg0S. Jis rašo, kad dabar' 
tz„„ užimti meškų, voverių

ir kitų gyvių šaudymu, kad 
vakarais žmona jį varanti 

•'Z mcipuo v Cinuicn ovo-

anksciau eiti gulti, bet JIS tadieniais ir sekmadieniais. Tel 
vis dėlto suradęs laiko’ 
plunksna baltame popiery. 
pavedžioti.

N. Trumpikas iš tolimo 
Ohio atsiuntė ne tik jo pa
ties rašytų raštų, bet ir po- 

of

Komunistai

i Šią vasarą Argentinoj
marijonu leidžiamas ‘ mai-. un, TZ . , , . ., „ , . M. Krasinskas, kiek zi-kas džiaugdamasis prane- , , ,nv. a , . .. „ inau, paaukavo tuos 10 pese svarbia naujieną, esą ’ t . 1,(TZ .f. su ne komunizmui, bet U. L.Keleivio ir “Argentinos ~ .T. , . _ . „ . . i Centro Cerros skyriui, ku-Lietuvių Balso bendradar-. . j • <a \-,. ,.r^TZ . , , . iriame randasi Argentinosbis M. Krasinskas dalyva-iUetuv Balso, fa. ,geleivio. 
vęs komunistų pobūvy ir au- « Paaukav0 ne
koies įu reikalams 10 pezų.' , z, ,>■-m • v, -C todėl, kad tas Cerros sky-’ i Tai pranešdamas tas laik- . ’(1 . ,. . , , ..1 _. - — 'rius komunistinis, o kaip

sykis todėl, kad jis nuo sa
vo namo salės sienos nuka
bino Kremliaus popiežiaus 
—Stalino—portretą, o vie-

I

Išnuomuojajma's Kambarys
Ozone Park, N. Y., išnuo- 

muojamas kambarys vyrui ar 
merginai. Apšildomas, patogus 
susisiekimas. Galima gamintis 
valgį. Kreiptis vakarais ar šeš- 
(...........„ _______ ______ ___ „1.
VI 3-8510.

Mrs. M. Yurkunas 
101-10—80th St.

Ozone Park 16, N. Y.
rastis norėjo mesti šešėlį ne 
tik ant Krasinsko, bet ir jo 

Kiekvienas žmogus tą ai\a^ovauiami3 laikraščių, 
kitą dalyką savaip vertina. 
Ir to ar kito kalba vienam1 na paties Krasinsko tikslų'ton jo pakabino lietuvių ra- 

, vie-Į paaiškinimą, o štai pasiskai-Įgyto jos klasikės žemaitės 
Jei U. L. Centro 

Išauklėti žmo-( tuvių Balse” rašo tuo reika-'vadovybė iš savo nuosavy- 
visus : 

Lietuvos okupantų portre
tus, tai, tikriausiai, M. Kra
sinskas ir mes visi paauko- 
tumėm daug daugiau, negu 
po 10 pesų. Ir dėl to mus 
protaują žmonės komunis
tais vargu vadintų.

“Bet ir šitaip esant, drau
gas M. Krasinskas, mano 
manymu, nepilnai susiorien
tavo. Po paaukavimo ‘ko
munistams’ jis tuč tuojau 
turėjo paaukauti ir kuni
gams plius dar juos pakvie
čiant ant ‘asado,’ šventos 
Onos ar kitokių vardinių 
proga paruošto. Greta ‘ro
jaus’ Krasinskas privalėjo 
nepamiršti ir dangaus, kai
po dviejų paraleliškų tikslų.

“Jei būtų tvirtas ideolo
ginis principas pilkoje mū
sų visuomenėje, tai, žinoma, 
tokių keistenybių mažiau . 
būtų, negu dabar esama. 
Komunistai iš principo ne
sėdėtų ant dviejų kėdžių, o 
katalikų dvasios vadai ne
prašytų iš prosovietinio lie
tuvių elemento aukų bažny
čiai, kurios tam tikra pras
me primena ‘kyšių’ ėmimą. 
Kas gi iš tikrųjų aktyviai; 
lankosi pas Lietuvos oku-i 
pantų šalininkus ir maldau
ja jų paramos krikščionybei 
arba tą paramą komuniz
mui duoda? Tik komunis
tai ir katalikai, kurie beveik 
visais laikais 
savo ypatingu 
kurnu. Dažnai 
darosi stebint 
menkystę.”

Mūsų skaitytojai atsime-

riukų su “Secretary 
the Treasury” parašu.

Abiem didelis ačiū

APSIVEDIMAI

I gali patikti, kitam ne,
kalčių,4 Paulhios BmUiie- "as1j“s 8'ali norėti klausy-lįj-kite, kų “Argentinos Lie-'portretą.

tis, kitas ne. .
nes lengvai randa ir čia iš
eitį. Nepatinka—neklausyk, 

’įbet netrukdyk norinčiam

nės ir Barboros Tamošiū
nienės bei krikšto tėvo Jono 
Sirbikės — vabalnirikėnų, 
gyvenančių Pittsburghe. |T“V yv! Kazimieras Kazlauskas,!^.,..N<*ah 
lyguraietis, ieško New Yor-p . . * ..
ko valstijoje gyvenančių!.

,’lmiai pasėdėti ir galo pa- 
i laukti, išeik parūkyti, prieš-

lYkJ VdlOLlIvJIC L y V C11CX11V1U| i -i » i • _ . •
dėdžių Juozo, Mykolo ir Jo- kambalJ' l^isukmetl.

Mažosios Lietuvos Lietuvių' ngS).
Laikraštis “Keleivis”

Jį leidžia Tėviškės My
lėtojų Draugija. Šiemet jau 
išėjo 9 numeriai. Jame duo
dama žinių iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo, bet ypač 
jų gausu iš Mažosios Lietu
vos. Amerikoj laikraščio 
kaina metams $2.50. Ad
ministracijos adresas: A. 
Bender, Hannover-Kleefeld, 
Postpach 34, Germany.

AUSTRALIJA

- Bendruomenės Tarybos 
Suvažiavimas

Jis įvyks gruodžio 29-31 
dienomis Melbourne.

Nusižudė Lietuviai

“Australijos Lietuvis” 
praneša, kad Adelaidėj rug- 
piūčio 18 d. pasikorė Jonas 

' Zaborskis, 42 metų am
žiaus. Jis tą pačią dieną 
turėjo stoti į teismą už va
žiavimą automobiliu girtam 
esant.

Liepos 24 d. Brisbanėj 
nervams pakrikus nusižudė 
Jonas Blanys, 36 metų am
žiaus. Jis buvo ramaus bū
do, gyveno tvarkingai ir 
buvo veiklus bendruomeni
niame darbe.

PRANCŪZIJA

Krašto Valdyba

Prancūzijos Lietuvių 
druomenės krašto valdyboj 
yra šie asmenys: pirm. P. 
Dulevičius, vicepirm. ir sek
retorius kun. F. Jucevičius 
ir ižd. A. Michelkevičius.

Ben-

I

no Jučų ir tetos Elenos Ju
čaitės (našlės Remeikie-

Jie patys ar jų likimą ži
nantieji malonėkite parašy
ti šiuo adresu: “Argentinos 
Lietuvių Balsas,” Avenida 
Boedo 737, Buenos Aires, 
Argentina.

lu Pietų Amerikos žinomas bių iššluotų laukan 
lietuvių laikraštininkas J.' 
Lazauskas-Toliušis:

“Mažai kas čia pas mus 
Urugvajuje tiki ‘Laiko’ ir K. 
Čibiro, pasirašančio ‘Kultu- 
riečiu,’ kuriuo niekad nėra 
buvęs, ‘išradimams.’ 
kur kitur nepastebėsi tiek 
intymaus bendro, kaip tarp 
komunistų ir katalikų. Savu

Nie-

Susitvarkykime 
ir Čia

Turime, afišku, didesnių, 
bėdų, bet man ir šis reika
las yra įkirus ir nemalonus, 
todėl ir keliu viešumon. Oi 
jį bendromis pastangomis! laiku komunistų dvisavait- 
juk taip lengva pašalinti :• rastis ‘Darbas’ Urugvajuje 
laikykimės bent paprasčiau
sių bendravimo taisyklių, iš
mokime nors kiek save val
dyti ir nebijokime to neži
nančių ir nesugebančių su
drausti.

ATSIUNTĖ PAMINĖTI

LYRIKOS KRAITIS, Juo
zo Mikupkio viso gyvenimo 
rinktiniai eilėraščiai. Išlei
do “Terros” knygų leidyk-j 
la, 748 W. 33rd St., Chica- 
go 16, III. Spaudė M. Mor-j 
kūno spaustuvė. Tiražas Į 
500 egz. 180 pusk, kaina 
$2.50. Gaunama leidyklo
je ir pas knygų platintojus.

PAIEŠKOJIMAI

Žemaitis.

Suėję viešų pobūvių mes' 
mėgstame ne tik užkąsti ir 
išgerti, bet ir pakalbėti. 
Nevisi esame gimę auksa- Iš 
burniais, nevisi sugebame; 
savo žodžiais kitus žavėti,' 
nevisi turime ir saiką: 
kame pradėti, bet nebemo-jdrauge su juo pietauti iki pat 
kame reikalingu laiku su- kelionės galo.
„+„4.; „ j Antradienis. Visą rytą ..pra

leidau drauge su kapitonu. Jis 
padarė mano nuotrauką pasi
lenkusią ties “keleiviams drau- 

7 i. -jdžiama stovėti ant šio tiltelio” J KJ V7k? HUOlbUOia ,v- .I 1 8 K h 9 perilgai, jų būna ir nuobo-| ' ‘" U

JUOKAI

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

P. G.
410 Enstern Parkwav, Apt. J.-E 

Brooklyn 25, N. Y.
(49)

Dr. B. Matulionis
Vidau", specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar 

. laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Island 

Adresas: Štate Sanatorium. 
VVallum Lake, Rhode Island.

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

NERVINĖ
AIexander’s 
kuri turėtų 
nervų ligų,

> nys stiprių 'ir
' \ giausių šaknų,

žievių i 
mišinys 
visokių nervų suįrimų, 
galvos 
k vai Šimų, 
rūpesčio,

Nervine, 
veikti nuo 
yra miši- 

bmn- 
žiedų, 

ir žolių, ii' tas 
; padeda nuo

. . -» 
skaudėjimų, 

isterijos, 
susikrimti

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas tų mišinį gauni 
maistų nervams. Šios gyduolės kai
nuoja $5.00 svaras. Už $2.00 pri- 
siunčiame 5 uncijas. J Kanada $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway 

South Boston 27, Mass.

------ ——------------- L

AŠ, Vladas Navickas, paieš-Į 
kau savo pusseserių Zosės ir 
Pranės Stančaičių, kilusių iš 
Pakapių kaimo, Telšių apskr. 
Atsiliepkit adresu:

Paul Chekaitis
500 So. Second St. 

Cederburg. Wis.
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spausdino ir platino oku
puotosios Lietuvos vyskupų 
bei kanauninkų paveikslus. 
Tie patys Urugvajaus lietu
viai katalikai ne ką geriau 
už komunistus daro. Jie 
nebūdami ‘grininiais socia
listais’ nei iš tolo, vis tiktai 
lankosi lietuviškoje bažny
tėlėje ir jai aukas aukoja, 
o iš josios išėję, eina į ko
munistinio Urugvajaus Lie
tuvių Centro posėdžius ir 
jame vėl aukoja, bet jau ne 
lietuvių bažnytėlei, o Urug
vajaus Lietuvių Centrui. 
Stambus batų dirbtuvės sa
vininkas Velyvis tai bažny
tėlei yra paaukavęs 200 pe
sų, o komunistiniam U. L. 
Centrui—500 pesų. Bet ar 
jis komunistas? Į šį klau
simą atsako pats tas mūsų 
tautietis: “Jei yra kvailių, 
tai jie tegul sau medžiasi 
Vatikanui arba Kremliui. 
Aš aukoju visiems tikin
tiems. . . .”

“Panašių atsitikimų Uru
gvajaus lietuvių kolonijoje, 
kur ideologinis principas 
mažai kieno teimamas do
mėn, galima pririnkti aps
čiai. Esamuosius komunis
tus beveik be didesnio ap
sirikimo galima vadinti ‘bu
simaisiais katalikais,’ o esa
muosius katalikus — ‘busi
maisiais komunistais.’ Bu
vusieji komunistai net vado
vauja katalikiškoms lietu
vių organizacijoms, jie ba
liukus kelia čia esamiems 
lietuvių kunigams. Ir at
virkščiai! Galima būtų net 
ir pavardes jų palink- 
sniuoti, bet nėra rimto rei
kalo: ir be viso to Urugva
jaus lietuviai juos gerai pa
žįsta.

Į “Tai kodėl nuolatos ka- 
binėjamasi prie tų ‘grininių

I

Kino žvaigždės Dienoraščio

Pirmadienis. Kapitonas ma- 
■ --dne pamatė ant denio. Jis buvo 
mo-|gana malonus ir pakvietė mane

kame reikalingu laiku su- kelionės galo, 
stoti, o kitas dar nesusivo
kiame, ką kuriuo atveju ga
lima ar negalima kalbėti.

Dėl visų tų priežasčių 
kalbos nusitęsia 1

džių. Nevisi dalyviai besi
klauso, o kiti pradeda net 
triukšmauti ir kitiems truk
dyti.

Taip buvo ir prieš savai
tę įvykusiose Laisvės Var
po krikštynose. Kalbos už
sitęsė, ypač triukšmavo jau
nesnieji, kurie, rodos, turė
tų turėti daugiau kantrybės 
ir išauklėjimo. Tas reiš
kinys nėra būdingas tik 
Bostonui, jį mes matome ir 
kitur. Todėl apie tai verta 
pagalvoti ir reikalingas iš
vadas padaryti, 
rengėjai turėtų taip ? susi
tvarkyti, kad kalbos peril
gai neužsitęstų, kiekvienas 
kalbantis turėtų justi, kada 
jam reik kalbą baigti, o 

■ klausytojai turėtų elgtis 
taip, kaip pridera gerai iš

. .Trečiadinis. Kapitonas pa
prašė mano rankos.

Ketvirtadienis. Kapitonas 
gąsdino nuskandysiąs laivą, 
jeigu aš atsisakysiu už jo te
kėti.

Penktadienis, šiandien išgel
bėjau 800 gyvybių.

Kaip Jis Pateks į Dangų

Motina paklausė nusikaltusį 
berniuką, kuris buvo mokina
mas, kad į dangų tegali patekti 
tik geri vaikai:

—Kaip tu manai 
dangų ?

Pobūvių Vaikas pagalvojo
'atsakė:

—Aš Įbėgsiu ir 
trankysiu duris, kol jie pasa
kys: Dėl Dievo meilės, įeik ar
ba išeik. Tada aš ir įeisiu į 
dangų.

patekti į

minutę ir

išbėgsiu,

FeliksoPaięškau savo pusbrolio 
Kaminsko, iš Mitešūnų kaimo, Suba
čiaus parapijos. Jis pats ar 
nantieji parašykit:

P. Bartulis 
Box 152 

Rivesville, W. Va.

j) ži-
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<-

pasižymėjo 
beprincipiš-Į 
net koktu j 

jų dvasinę

VENEZUELA

Lietuviai Caracas 
Universitete

čia naujjieji ateiviai 
' , aukštojo

MES ATLIEKAM . . .

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

o BIZNIO KORČIUKIŲ
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
<► PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

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

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis

Monaco yra viena mažiausiu 
Europos valstybių. Ji turi 21,- 
000 gyventojų, bet jų tarpe 
tėra 2,000 piliečių, visi kiti yra 
svetimšaliai, kurie atvyksta čia 
palošti kortas garsioje “Casi- 
no.”

Ir
siekia 1 . aukštojo mokslo. 
Šiuo metu Caracas universi
tete mokosi: A. Jaloveckas, 
J. Trinkūnaitė, Angelė, An
tanas ir Bronius Stapulio- 
niai, R. Kuzavinis ir J. Kle- 
vaitė.

V. Folkmanas, pasižymė
jęs tekstilės fabrike, gavo 
stipendiją ir išvyko studi
juoti i Philadelphiją.

I
I

z' O>
TINKAMIAUSIOS ILGIEMS 

ŽIEMOS VAKARAMS IR 
KALĖDŲ DOVANOMS 

KNYGOS 
gaunamos iki Naujų Metų 

beveik už pusę kaino*

širdį;

viso* 3 knygos tik už 6 
doleriusl Bet šita be
protiškai numušta kai
na galios tik iki Nau|p 
Metų. Todėl nedelskite, 
bet kiškite i voką $6.00 
ir siųskite: DR. ALG. 
MARGERIS, 3325 So. 
Halsted St, Chlcago 8, 
UU Persiuntimo kaštus 
apmokame. •

yĮ Septynios novelės, bai- 
" ' sesnės už Upton Sinc- 

lair’io Raistą; liustruo-

IŠLTUPTARNIAI. Pirma 
knyga, kurioje tiek daug 
pasakyta apie Amerikos 

> j .: lietuvių gyvenimo sunku - 
š'j mus, vargus ir kovas dėl 

lietuvybės. 652 pusi., Jo
ri no šliupo, “dėdės” Šerno 

ir kun. Dembskio atvaiz- 
ii dai, kaina tik 3 doleriai.

ŠIRDIES RŪMAI. Am. 
lietuvių gyvenimo ro
manas; pirmas apie 

iliustruotas;
450 

puslapių;
kaina 4 
doleriai.

Remkit biznierius, kuru 
skelbiasi “Keleivvie.”

Gaminame lietuviško skonio šokoladinius saldainius ‘Birutė’
Birutė platinama Jungtinėse Valstybėse, Kanadoje ir Pietų Amerikoje. 

Birutė taip pat siunčiama ir į Europą.

Birutės saldainiai turi trigubą įpokavimą, tinkamą ir tolimoms siuntoms.
Birutės saldainių lietuviško stiliaus spalvotas dėžutės piešė prof. V. K. Jonynas. 

Spausdino vienintelė Amerikoj lietuvių litografrnė spaustuvė Patria, Stamford, Conn.

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

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

Lietuviškoms parduotuvėms duodama atitinkama nuolaida.

BALTIC CO.
P. O. Box 96, 337 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. Te). EV 4-1232.

1

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARIJĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

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

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojau tiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SŲA 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.

£2
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Vietinės Žinios
NORWOODE RADO

NUŽUDYTĄ MOKINĘ
DorcKesterio Moterų

Klubo Kortų Vakaras
Mūsų Aukštieji

Pareigūnai Nepasikeitė
Atleido Prof. Biržišką

Pereito penktadienio ry- Dorchesterio Moterų Klu-
Lietuvių Enciklopedijos

Gubernatoriu palieka re- leidėjas Kapočius pašalino 
tą 15 metų mokinė Gerai- bas šį šeštadienį, lapkričio'publikonas Herter,’, gavęs prof. Vaclovą Biržišką iŠ 
dine Annese (13 Tremont 13 d., 7:30 vai. vakaro Dor-174,968 balsus daugiau ne-'enciklopedijos vyriausiojo 
St.) buvo rasta nužudyta'chesterio Lietuvių Klube, gu jo priešininkas demokra- redaktoriaus pareigų. Vė- 
prie jos gyvenamo namo į 1810 Dorchester Avė., ren-Jas Murphy. 1952 metais liau apie tai daugiau suži- 
garažo durų. Ketvirtadie- 

|nio vakarą ji su savo drau- 
Praeitam “Keleivio” nu-’ge ir pora berniukų išėjo iš 

mery trumpai pranešiau'namų ir nebegrįžo. Ji bu-

Draugijos 21 kuopos susi- niai drabužiai buvo sudras- 
patvirtinO|rinkimą, įvykusį spalio 31 kyti. Toj apylinkėj jau ne- Iš Vasario 16 Gimnazijai

' " Noris dar kai ką viena moteris buvusios už-

(DAR APIE LDD 21 
KUOPOS SUSIRINKIMĄ

BALFO SKYRIUS
RENGIASI JUBILĖJUI

I ---------
Lapkričio 3 d. įvyko Bal

fo Bostono skyriaus narių 
susirinkimas, kuriame daly-apie Lietuvių Darbininkų'vo rasta nuoga, net apati- 
vavo apie 30 asmenų. 7

Susirinkamas į 
rinkliavos apyskaitą, pave- dieną, 
dė valdybai paskirti atsto- apie tą susirinkimą pasaky- pultos, 
vus į Balfo jubilėjinį seimą, ti. 1 1
kuris bus lapkričio 26-27 d. I 
Clevelande; pasitarė lap-'ris 
kricio 21 d. i 
kylio reikalais, 
įvyks Lietuvių 
Draugijos salėj.

i----- --------------- — . ----
gia įdomų kortų vakarą Herter nugalėjo Dever tik nosime. 
(whist paity). j 14,456 balsais.

Pasiliko ir senatorius Sal- 
tonstall, nugalėjęs demo
kratą Furcolo 29,009 bal
sais.

Abiejų likimą nulėmė ne 
Bostono balsuotojai, i

i Į Policija stropiai dirbda-

Bus gražių dovanų ir gar-1 
džiu užkandžiu.v c-

Komitetas.
I

Paskubeta Sutuokti

RŪTOS SALDAINIAI
Rūtos saldainių gamybos sezonas 

jau prasidėjo. Saldainiai išsiunčiami 
į lietuviškas krautuves pardavimui.

Krautuvės dar neturinčios Rūtos 
saldainių, gali gauti urmo kainomis 
iš Rūtos betarpiai ir pas vietinius 
atstovus: Bostone, S. J. Minkus, 
502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
Waterbury, J. Gaidys, 899 Bank St., 
Waterbury 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.

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

Raminta Mantautaitė ir
Petras Mulevičius susituo-

^uioju unvima. uUltiuv nv kia ne lapkričio 7 d., bet 
__ ‘ __ „'„i, nes lapkričio 27 d. ir tą dieną' 

Bostonas daugiausia baisa-1 vai. Brocktono LietuviųRemti Būrelio 155 Veiklos
Vasario 16 gimnazijai 

'................. ) remti būrelis
Nr. 155 įsteigtas prie Ame-

vo už demokratus.
Tas pats lieka ir vicegu- 

s republikonas 
Whittier, tas pąts valstybės 

1952 metais rugsėjo mene-1 sekretorius demokratas Cro- 
sį. Nuo tos dienos ligi šio-įnin, tas pats prokuroras 

jliai būrelio nariai surinko 
ne visi“ kuopos' “patJotai’T DAR DAUGIAU PURVO“'^siuntė gimnazijai $440. 
yra pasirūpinę su kuopa at-! -------- I partine būrelio narių
siskaityti. Iš to išvada, kad1 Lapkričio 6 d. jvyko Ra-®“de‘ls y;a.-. N Adomaitis, 
iki metų galo galima tikėtis šytojų Klubo eilinis susirin-'V- Andrius^, P. Bdninas, 
150 pilnų narių 21 kuopoj, jkimas, kuriame pranešimus' Bnekus, E. Cibas, M.

Praeitą vasarą kuopos laikė architektas y--— 
ruoštos gegužinės Jimmy kaitis ir 1 
Condon farmoje apyskaitą Strolia. j
davė V. Anesta. Išvyka bu-‘ Kriščiukaitis įdomiai SU- 
vo patenkinti ne tik svečiai,'pažindino su šių dienų mie^ Lenclraitrs, 
bet ir kuopa. Neužmiršta stų planavimu, papasakojo,^'Jatjoska, 
priminti ir farmos savinin-'kaip^ buvo^ planuojami ir y 
ko “mokyta ožka,” kuri mo-Įt--------- ---------- --------- — .
ka krėsti visokių šposų. >

Valdyba rekomendavo šį planuoti. . į
rudeni banketo nerengti. I Iš Strolios, nesenai atvy- e\ . . _ _
Mat, 'sekamas (1955 me-'kusio iš Kalifornijos, klau-^11 įstojo nanais reme- 
tais) LDD suvažiavimas gal sytojai išgirdo daugiausia J»‘s: A- Andriulionis, gyv.

' & . „ „ 1 . iš tolo 245 W. 5th St., Povilas Ni-
21 kuona turės jis gražus ir viliojantis, bet kolskis, 625 E. 7th St., ir

• 1^al dar!kiek ten purvo, kiek sudu- Bronislava Venckuvienė, 5 
. j žūsiu vilčių, ašarų ir kan- jThomas Park, visi iš South 

čių, tegali įsivaizduoti tik Boso, 
tas, kas ten pats buvo ir iš Būrelis šelpia antros kla-

Kuopos “finansų ministe-ma jau išaiškino nusikaltę-
V. Jackūnas pranešė, lį. Tą padaręs prisipažino ■ ” ' ~ _

rengiamo po-'kad šiemet 21 kuopa labai 15 metų, kaimynas Peter ?kos Lietuvių Tautines Są-bernatorius
” V. Jackūnas pranešė, lį- Tą padaręs prisipažino

Klube įvyks vestuvinės vai
šės. Taigi, jie dar porą sa
vaičių bus “laisvi.”

t
f

Pokylis gerai stovi, nes jau dabar Makarewiez. 
Piliečių yra už šiuos metus savo mo-'suimtas ir laukia teismo. . 

____O ___Visi na-kestį’ užsimokėjusių lygiai'----------------------- --------- 
riai paraginti paimti biletų'100 narių, o dar toli gružu DAUG BLIZGUČIŲ,^ BET^i 
pardavimui ir pasistengti 
ko daugiau jų išplatinti.

Plačiai pasikalbėta ir kai 
kuriais bendrais Balfą lie
čiamais klausimais, nusi
skųsta, kad iki šiol centras 
neprisiuntė seimo darbo
tvarkės, todėl nežinia, ko
kie klausimai bus ten svars
tomi, negalima jiems iš 
anksto pasiruošti. Nežinia, 
ar ten bus aptarti Balfo 
santykiai su Vasario 16 
gimnazija, dėl kurių ir pa
čių direktorių tarpe nėra 
bendros linijos; ar bus pa
liesti jo santykiai su Bend
ruomene ir tt. Priminta, 
kad seimas nebūtų tik pa- 
sižmonėjimo proga, kad ja
me nebus aptarti ir nutar
ti pagrindinės reikšmės tu
rintieji klausimai, o tokiu 
atveju nebūtų pateisintas ir 
pats seimo šaukimas, kuris 
juk gana daug kaštuoja.

Ž-is

Jis policijos Jung°s Bostono skyriaus
1 J -t r\ r' r* • Dėkoja Balsuotojams

Adv. A. O. Shallna, Mas-|
Fingold (republikonas), tasjsachusetįs republikonų tau-' 
pats auditorius demokratas , tinęs 
Buckley, tik valstybės iždi-j vjsįems 
ninku išrinktas demokratas haicavn
Kennedy.

Valstijos seimely demo- 
s Kriščiu-,^r-'c^us’ B. Kalvaitis (kuris, kratų bus 127, o republiko- 

kompozitorius ^uo pačiu laiku yra ir kito(nų tik 113 atstovų. Senąją- 
intinaafiiia hiirolin A 'mo coirnolv romiRliVnmij panašaus būrelio narys), A. 
Karosas, J. Kasmauskas, L.

A. Liauba, A.
S. Minkus, D.
A. Ščiukas, J.
V. Vakauzas, B.

Nikolskis, 
I tvarkomi Lietuvos miestai Vaičjurgis, 
i ir kaip juos ateityje reikėtų Veitas, R. Veitas, A. Vilė- 

jniškis, I. Vilėniškis, B. Vol- 
”. Be to, į kalbamą

me seimely republikonų bu
vo" 124, demokratų 116. 
Trečią kartą Massachusetts 
istorijoj demokratai turi 
seimelio daugumą.
jos senate republikonai turi 
21, o demokratai 19.

Į JAV Atstovų Rūmus iš
rinkti 7 demokratai ir 7 re
publikonai.

Valsti_; bariai.

' v vk) -L Vž J-y L4 kj J J. Ii D11 LA UCAUI j rg 

grupės narys, dėkoja 
■3 lietuviams, kurie | 

balsavo už senatorių Sal-; | 
tonstall, gubernatorių Her- | 
ter, vicegub. Whittier ir ge-Į| 
neralinį prokurorą Fingold. I
IŠNUOMUOJAMI KAMBARIAI “

Dorchestery, 30 Pleasant St., 
nebrangiai išnuomuojami 2 at
skiri, saulėti, apšildomi kam- 

‘. Graži vieta, patogus su- 
' sisiekimas. Kreiptis asmeniš-
ikai ten pat arba telefonu: CO 
>5-5645.
1
(---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ir nuo 7 iki 8

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

Pabaltiečių Studentų
Vakaras Lapkričio 12

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti Upham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.Parduodami Baldai
Penkių kambarių geri baldai 

duodami prieinama kaina. Yra 
vizija, šaldytuvas ir l^t. Kreiptis vi
sas dienas, išskyrus pirmadienį.

53 Gatės St. (antras aukštas) 
So. Boston, Mass. (46)

p ar
tele-

bus ruošiamas Bostone, tai, apie Hollyvvoodą. 
| be abejo, ! 
1 ruošti banketą ir 
kai ką suvažiavimo proga, i 
Valdybos rekomendacijąl 
susirinkimas užgyrė.

Išklausytas ilgokas Cen
tro Komiteto pranešimas su 
įvairiomis informacijomis 
ir patarimais. Be kitko CK 
yra nutaręs atsiklausti kuo
pų, kuriame mieste laikyti 
ateinantį LDD suvažiavimą, 
nes praeitasis suvažiavimas 
vietos nenuskyrė. 1. ...
Jonuškos karštos kalbos už chesterio. Apie jos rinkimą 
Bostoną, ir be to daugeliui kitą kartą plačiau, 
narių pareiškus savo nuo-Į __ _ _ ?
monę, 21 kuopa didele dau
guma balsų nutarė patarti Lapkričio 4 d. Norvvoode 
CK, kad sekamą suvažiavi-'mįrė ‘ ™ ~ .
mą šauktų Bostone.

Vienos minutės atsistoji-'ties. 
mu pagerbti du nesenai mi
rusieji 21 kuopos nariai, 
Povilas Kručas ir Juozas 
Truskauskas.

Platokai pasiaiškinta lap
kričio 2 d. rinkimų klausi
mu.

i

Lapkričio 12 d., penkta
dienį, Latvių Name, 64 Si- 
gourney St., Jamaica Plain 
(prie Egleston Sq ir Green 
St., šalia Franklin Parko) 
įvyks estų - latvių - lietuvių 
studentų vakaras. Visi stu
dentai yra maloniai prašo
mi dalyvauti šiame pobūvy
je, kur bus įdomi programa, 
paįvairinta studentiškomis; 
dainomis, šokiais ir kt.
Bostono Studentų Valdyba.

Dar Apie Laisvės
Varpo Krikštynas

Praeito numerio aprašy
me praleistas sakinys apie 
tai, kad pagrindinę 
pasakė Lietuvos 
konsulas A. Šalna.

Krikštynos davė 
$510 ir surinkta ta 
aukų $338.

kalbą 
garbės

pelno
proga

Liepas Dainuos New Yorke

Solistas Sasys Liepas lap
kričio 23 d. vyksta į Brook- 
lyną dainuoti Lietuvos ka
riuomenės šventės proga.

U

arti galėjo gyvenimą stebė- sčs mokinį R. Valdukaitį.
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S. MANEIKIENĖ
NAŠLIŲ KARALIENĖ

Lapkričio 7 d našlių ka-
__ __ raliene 1955 metams išrink- 
Po N J ta S. Maneikienė iš Dor-

Mirė Antanas Mučinskas

Antanas Mučinskas, 
kilęs iš . Ukmergės apskri- 

i nes. Palaidotas lapkričio 
6 d. Island kapinėse.

Velionis buvo malonus 
žmogus, pažangios spaudos 
uolus skaitytojas.

Antanas Mučinskas per 
eilę metų buvo mūsų laik-

Apie tai plačiai kai- raščio skaitytojas ir veikė 
bėjo V. Anesta, drg. Sin- įvairiose lietuvių organizą- 
kienė, Bimša ir daugelis ki- cijOse.
tų. 1

Susirinkimas praėjo drau-J 
giškoj ir darbingoj nuotai
koj. Report.

Lietuvis Mokins Universitete 
_______ II

Garsusis Harvardo Uni-

Tarp kitų organiza
cijų jis ėjo įvairias pareigas 
SLA kuopos Norwoocle.

Velionis palieka 
me liūdesy žmoną 
ką, du sūnų, vieną 
ir keletą anūkų.

Velionio šeimai
me gilios užuojautos.

didelia-
Veroni- 
dukterį

reiškia
Pernai Amerikoj vaikų

paralyžių sirgo 35,968 as- versitetas pakvietė dėstyto-
menys. ju lietuvį Vytautą Kavolį.

MIELI BOSTONIEČIAI!
I

Akivaizdoje nepaprastos šių dienų įvykių eigos i 
kiekvienam iš mūsų kyla vienas iš svarbiausių klau
simų: Kas bus rytoj? 1

Tuo klausimu kalbėti š. m. lapkričio (Novem- 
ber) 12 ir 13 dienomis į Bostoną atvyksta kalbėtojas 
Ant. Talačka iš Philadelphijos. Jis kalbės Lietuvių 
Tautinės Sąjungos Namo salėje, 484 E. Fourth St., 
South Bostone, šiomis temomis:

Lapkričio mčn. 12 d. 8 vai. vak,: “Žmonijos li
kimas mūsų laikų sūkuriuose.”

Lapkričio 13 d. 7 vai. vak.: “Komunizmo pliti
mo priežastys ir priemones apsisaugoti nuo jo.”

Visi esate maloniai kviečiami atsilankyti ir 
praleisti šios progos. Įėjimas nemokamas.

Rengėjai.

Renkasi Mokinių Tėvai

Bostono šeštadieninės li
tuanistikos mokyklos moki
nių tėvų metinis susirinki
mas kviečiamas lapkričio 

J13 d., 7 vai. vakaro So. Bos
tono lietuvių parapijos salė
je po bažnyčia. Bus duota 
apyskaita ir renkamas nau
jas tėvų komitetas. Visų 
tėvų prievolė yra šiame su
sirinkime dalyvauti. Labai 
prašau tėvus atvykti į susi
rinkimą su pasiūlymais, pa
geidavimais ir pan.

Mokyklos Vedėjas.

ne-

PARSIDUODA RESTORANAS
Su Pilnais Likerių Laisniais

Galima dėtis į biznį ir partneriu, jei kas nori vado
vauti ■bizniui. Kreiptis į savininką Frank N. Raman, 

1118 Washington St., Norwood, Mass.
Tel. NO 7-0064
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ANTANO LALIO

The LIBERTV BEĖL

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 Avenue 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broaėhvay 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms 
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

(M

4'

Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 
Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti 
kartu su užsakymu: ,
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

g |
SPaiki Lietuviška Užeiga

—COUNTRY CLUB—

• Y

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

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

F. ROŽĖNAS
488 No. Main Street Raynham, Mass.
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LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA

P. Minkūnui pasitraukus 
iš Balfo Centro reikalų ve
dėjo pareigų, jo vieton pa
kviestas So. Bostone gyve
nęs krikščionių demokratų 
veikėjas S. Lūšys.

1

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

Ant Melsvo Robins Pond Kranto
Main St., East Bridgewater, Mass., on Route 106

Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 
šokiams groja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais, penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgewater 
855.

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing Svveethearts” Bill & Tex

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

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas Minkus.
——--------------------------

Bostone.
Ten gau-

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.

LIETUVIŲ MELODIJOJ 
VALANDA 

Popuhariškoa Radio 
Programos

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

Biznio reikalais kreiptis j 
M. Plutų, 1422 Columbia Rd.. 
So. Boston, tel. SO 8-3657; arba 

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

Išnuomuojamas Butas
Išsirendavoja trys kambariai. 1 

Įima ir pirkti tą namą su mažu įne
šimu. Namas So. Bostone, 
Third St. Savininkas:

Mrs. Stanarvhite
44 Aspinrvall Rd. 
Dorchester, Mass. .

Ga-

282—
(45)

APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašaipos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Tel. SO 8-2805 R
DAKTARAS

§ J. L. Pasakantis r 
OPTOMETRISTAS |

O Valandos: X
§ Nuo 9 ryto iki 7 vakaro b
SSeredomis: R

Nuo 9 ryto iki 12 .dieną S
b 447 Broadvvay
S SOUTH BOSTON, MASS. R 
šccoeo&occoeccccoeo&oGooooi

VAISTAS “AZIVA”
1—Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2—Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—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, Masa.
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