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Vakarų Valstybes Tariasi 
Atmesti Rusų Kvietimų

Maskva Šeštadienį Pasiūlė Lapkričio 29 Dieną Susirinkti
Visoms Europos Valstybėms; Kviečiama ir Ameri

ka; Konferencija Vyktų Maskvoje ar Paryžiu
je Dalyvautų ir Kinija; Vakarai Tariasi

Kvietimą Atmesti •

Maskvos vyriausybė per- t fsienfl/ Politika
eitą šeštadieni, lapkričio 13 n Ahiviii Pnr/iin 
d., pasiuntinėjo 23 Europos bUS At)ieįU Partijų
valstybėms pakvietimą susi- _ "
sirinkti lapkričio 29 d. i pla-1 alstybės sekretorius John 
čią konferenciją Maskvoje Foster Dulles žada įtraukti 
ar Paryžiuje ir Uitis dėl i valstybės departamentą 
“Europos saugumo.” Pa- aukšt3 patarėją demokratą, 
kviesta ir Amerika. Rusai ka<J Amerikos užsienių po-
kviečia ir Kinija dalyvauti lltlka būt4 tlkrai ablW

partijų remiama. Pats J.! — . „
tyme bet “stebėtojo” rolė-1 F- Dulles, prie Trumano.'/Š AflJ'Zo Prisiekė Sociūlistūl Rems 
je. Tokioms valstybėms buvo tokiu patarėju valsty- 26,000 Naujų Piliečiu Europos Sutartis Halsai Perskaitomi

KOMUNISTAI TEISIA “AMERIKOS AGENTUS”

Keturi vyrai ir viena moteris bolševikų teisiami rytiniame Berlyne kaipo Amerikos 
"šnipai.“ Už teisiamųjų stovi bolševikų "liaudies policijos’" agentai Teisiamieji yra 
(iš kairės j dešinę): Kaethe Dorn. \Ve ner Lau\, Christoph Komorak. Gottfried 
Scbroer ir Vitalis Dalchau. Tokių bylų bolševiku valdomoj Vokietijoj vra daug ir 
i.ž maža pasipriešinimą ar kritikos žodi te. galima gauti “Amerikos agento" 'ardą ir 
Lalėjimo.

Senatas Karštai Ginčijasi Dėl 
McCarthy Pasmerkimo

Kai Kurie Senatoriai Ieško Kompromiso; McCarthy
Šalininkai Telkiasi Visame Krašte; Šen. McCarthy 

Kalba “Pro Senato Langą” j Visuomenę; Gin
čams Galo Dar Nesimato

I
Yates-Dixon ‘bylas’ i Visą pereitą savaitę sena

jai/ Pasirašytas-1** svarstė sen- McCarthypasmerkimo klausimą. Se- 
_ ‘nato komisijos nariai, ku-

xYeir Jersey

•u kurioms Rusija nepalai- b^ departamente ii aknr}_( -------- ---------
diplomatinių santykių. £al daly \a\ o užsienių poli-. yew yorke Veteranų Prancūzijos socialistų par-

rusai 'pakvietimą siunčia ’lA°' . Y Dienoje (lapkričio 11. bu-tija savo suvažiavime 2,817
vnoi/iio Poli 011R11 Titan/.Ui Trjkll tv.ioi -lrvd ii"

Sutartis taip Atominės ty,įngjo senatoriaus Mc- 
Lnergljos komisijos ir Dix- Carth e, j aiškjn0 j 
on-V ates biznierių grupes tiek ji ; 0 0

[pereitą savaitę buvo pas;- liuį McCalthy ir jo šalinin- 
■ rasyta su žymiais pakeiti-kaj davė t}ainžtojams ne.
jinats. Naujai penedaguo-;makaį užklausimų ir darė 
jtoj sutartyje apreziamas ivaili riekaištų. 
,Dixon-¥ates kompanijos' Senat0,.ius Francis Case 
'pelnas ir padaryti kiti pa
keitimai.

Sutartis buvo perreda-
iš South Dakota, beaiškin
damas raportą, sakė, jog

ko
siunčia

per Ameriką. ^me. Prie Eisenhoueiio ai:- vusjojį Paliaubų Dienoje: bakų prieš 454 balsus ir 93
Rusijos tikslas yra su-mlt’.!ftl.aclJos užmokiatai - karto į,uvo piisaixdinta susilaikiusius, nutarė igalio- 

trukdvti Paryžiuje pasira- užsienių politikos 'ad0'>".j6 000 nauju piliečių, ku-ti parlamento frakciją, kati
šytų sutarčių patvirtinimą’v»sat nedalyvavo, 
it' kadangi jau gruodžio mė- Demokratų vadai kongre- 

valstvbės se mano. kad jų paltuosr.esi kai kurios

.. -i “raportas dar nėra uždary-
Demokratu ir republiko-&Vota atsižvelgiant į įyykui- j j0 manvmu? jeį se_ 

JerseyĮslus rinkimus, kad demo-inatoHus McCarthy atgipra_ 
dauguma kongiese šytų dėl gayo pj^^ žodžių 

neatmestų tos >urai'i:pįe kitus senatorius, seha-
, , , . , i Bet sen. McCarthy vėliauBet demokratu vadai kon-

nu partijos Nevv
valstijoj pareikalavo. ___(
visi paskutiniųjų rinkimų vlsai 
balsai visoj valstijoj būtų ties-
perskaitomi iš naujo. Teis-! oeL «enioKraių vauai koh- ta§ ?aJ jo įr nepasmerktų.

— ---- tą partijų reikalavimą1^1 e>e. 11 dabai sako, kad gaĮ.-, ^a(| ~g jokiy atsipra-
lis naujų piliečiu vra vėliau-tarčių dėl Vokietijos gink-1 pripažino ir greitu laiku Ą^onlln^ Lneigijos 0I?n'išinėjimu niekam nedalys ir 

' ' Saaro klausi-[balsai bus perskaitomi. fc<a,.,tu?\g?n’\nU.!atorn'n‘.u.siveda savo kovą senate taip,
aš-f . . , "" tifnz.ioia rlrhl tinmci * * *

(DP). itarė iėiimą socialistų i savime skirtumas tarp_ _ « «•« • « « ■ n /11 imi i x inv. i i*j 111 i i hj 11 viii-i. _ f v >• • | •Sen. McCarthy salininkai

riems prieš tą dieną buvo ji balsuotų už patvirtinimą
suteikta pilietybė. Dauge-. Paryžiuje pasirašytųjų su- mas

pradės parlamentuose tas žmogus turėtų būti paskir- j - atejvjaį atVvke i šia lavimo ir dėl Saaro kiausi-1 balsai bus perskaitomi. ^-įjatuii gama aton’’nnTs|ve<la savo kovą senate taip 
sutartis švaistyti, tai rusai ta®•! auk?l« P°o«». kad J* Sau kaj,,0 gvietintieji^mo snrendimo. Partija ap- Xew Jersey valstijos bal-?>nklus- ° "e derėtis su pn-ka(, (laugiau simpatijų kraš 
nusiskubino 'konferenciją?^ tul«‘ bakj* ‘,nPi. ' tarė 'iėiimą socialistu ' i savime skirtumas tarp re..yącw».bjzmen?» dėl tiems te sukeius.pasiskubino konferenciją
saukti dar šio mėnesio ga- nustatant Amerikos poliu 
le. [ką-

Maskvos tikslas yra įkal- . ?Retintuosius žmones prakal
bėti Europos valstybėms,(i l'UTlCUZų I l'emierttS bą, kurioje jis pabrėžė, kad 
kad jos, užuot karusios Lankosi Amerikoje
stiprią karišką sąjungą, su-j _____
tiktų priimti Rusijos parašą

Generalinis prokuroras ta Mendės-France vyriausybę, 
proga pasakė Į naujai ipi- bet tas klausimas paliktasbet tas klausimas palikt 

vėlesniam laikui.
Anglijos darbo partijos

publikonų ir demokratų bizniei;iams Pel™,n^ sutJar- 
balsų buvo tik 3 tūkstančiai iCl^’ Nutarties likimas dai 
su viršum. Republikonaiį^la neaiskus-
laimėjo. Bet demokratai!

jdiasą Prancūzijos 
ir pažadą, kad rusai nieko;pirmininkag

ministerių 11 
viu
kraštą.

;r................. ir užsienių rei-
r.epuls. TokĮ parašą n pa- ka]ų ministeris P. Mendės- 
žadą Rusija bu\o davusi prance pereitą šeštadieni 
lšadaise ir Lietuvai, n Lat-j^vyko fivįem savaitėm Į 
vijai, ir Estijai, ir Lenkijai, Kanadą ir i Jungtines Vals- 
ir Rumunijai, ir Suomijai njtybege Prieš išvykdamas P. 
net Japonijai. Todėl Mas-iyjen(j^g_prance pertvarkė 
kvos valdžios parašas ii pa-,5avo vyriausybę, jtraukda- 
žadas nedaug ką tevilioja, ma5 j ja keletą naujų mi-

vyriausybė stengiasi pagrei- parlamentarinė grupė 124 tikisi, kad balsų perskaity-’A I/sfcflJM/inO klfllĮ 
tinti svetimtaučių ipilietini-. balsais prieš 74 balsus irgi 

už patvirtinimąatidžiau sijoja atei-’ pasisakė 
vius prieš jų Įsileidimą i ši- Paryžiuje pasirašytųjų su-

jau pereitą savaitę darė 
“žygį į VVashingtoną.” Ke
li tūkstančiai jo šalininkų, 
suvažiavę į sostinę, demon
stravo prie senato ir vieno
je salėje.

Į tarčių.
Tik Vokietijos socialde

mokratų partija yra priešin- 
Parvžiaus sutartims

Lėktuvai Per
Poliu Veža Keleivius sutartims »•

*- vena plačią propagandą

r.es visi žino, kad tas para
šas ir pažadas nėra verti nė 
supuvusio kiaušinio.

Vakarų valstybės dabar j 
paskubomis tariasi Maskvos|||’fl/j£-or//j Komį). 
siūlymą atmesti. Anglija.
Pr;'.laužija, Italija, vakari
ne Vokietija ir kitos Euro
pos valstybės visos linksta 
Rusijos pakvietimą atmesti.

nisteriu. bet socialistai i jo 
vyriausybę šiuo tarpti ne
įėjo.

Ši pirmadieni Skandina
vijos oro linija Royal Vi- 
king pradėjo reguliariškas 
keliones su keleiviais iš Los 
Angeles i Daniją per šiau-j 
rėš ašigalio sritį. Tą pat

prieš tas sutartis.

Egipto Diktatūra 
Nuvertė Naguibų

Streikas Baigėsi
4,000 Walworth dirbtu

vių darbininkų ši pirmadie- 
Tiktai Suomija ir gal Švedi-jnj bal^® 'irs JO savaičių už- 
ja. kurios yra perdaug arti
prie Rusijos ir todėl negali 
f įlįsti kalbėti atvirai, sutiks 
«u Rusijos pasiūlymu siųsti 
savo atstovus Į Maskvą ir 
kalbėtis dėl "Europos sau
gumo.”

sitęsusi streiką ir pradėjo 
dirbti. So. Bostone strei
kavo 500 tos kompanijos 
darbininkų, jų tarpe apie 
100 lietuvių. Kompanijos 
skyrių vra kitose valstijose.

Darbininkai laimėjo vi
sus savo reikalavimus. Ga-Rusijos pakvietimą Euro . , , . ,

pos valstybėms atvykti i!v0 a2<ialbl« pakėlimą po 3 
konferenciją nasirašč ir su Puse cent« ‘ valandą, is-pasirase ir 
Lenkija su Čechoslovakija, 
kad atrodytų, jog ne Rusija >,nes 
viena tokią konferenciją 
šaukia. Bet kadangi ir Len
kija ir Čechoslovakija yra ....
rusų pavergtos šalys, tai į tų:™eta’- d.argl J?1 »“ svente3 
valstybių parašus niekas 1;~la’oJa šeštadieni.

Del darbu pertvarkymo

dolerių mėne- 
senatvėje 

(virš valdiškos senatvės 
pensijos) ir gauna 6 apmo- 

!karnas švenčių dienas per

sikovojo 50
pensijos 
valdiškos

nekreipia dėmesio.

Priims Pabėgėlius

Imigracijos įstaigos skel
bia, kad kitą metą Ameri
ka įsileis daugiau pabėgė
lių iš bolševikišku kraštu i* * * * šią šalį. Dabar mažai pa
bėgėlių atvyksta

kai kurie darbininkai So. 
Bostone toje kompanijoje 
netenka darbo. Šiaip jnu 
visi darbininkai, pagal savo 
senumą dirbtuvėje, priima
mi atgal į darbą.

PakalLinkim draugus ir
pažistamus užsisakyti “Ke
leivi”. Kain-s metams $4.

mas gali pergalę palenkti; Nacionalistų Laivą ■ 
į jų pusę. Republikonai l
paskui irgi nutarė prašyti I Kinų bolševikų torpedi-l ši^ savaitę McCarthy ša- 
balsų perskaitymo. -niai laivai lapkričio 14 d dininkai šaukia sukelti į ko-

^-7;--------- --------- iprie Tashen salų nuskandi-;jas.aPie 10 milionų ameri-
Tyrinėja Kyšilį Ino kinu nacionalistu karo'kie^P’ arba ben^ kalba su-

Rakei, New York^^^^^^^^
buvo perleidusi kinų nacio-į McCarthy ii jo
nalistams. Amerikos tarny- antikomunistinės. kovos bū- 
boje tas laivas vadinosi ^ai kraštui patinka. Tos 

kampanijos priešakyje atsi
stojo George E. Stratemey- 
er, buvęs karo aviacijos ge
nerolas. Jis mano, kad per 
10 dienų 10,000,000 ameri- 

kj. kiečių pasirašys prašymą

New Yorke kai kurie po
licininkai darė neblogą biz
ni su automobilistų pabau- t „
domis. Daugelis automobi-1 e1’.. •
listų. pagauti už nesilaiky- . . ' \\nai laivo ding<mą važiavimo tvarkos, ga-Į 
Įėjo atsipirkti iš policinin
kų kyšiais be teismo. To

diena ir iš Kopenhageno' E-i?to kariški diktatoriai 
pakilo lėktuvas i Kalifor-|laPkličl° 14 pašalino ge
nijų per šiaurės ašigalį. perolą Naguib iš prezidento kie prasikaltėliai turėjo mo- 

Abu lėktuvai gabena poivietos- Seniau jau jauni Į keti policininkams 
40 keleivių ir turi po 10*kni'iniR-kai bandė ji paša- 
žmoniu įgulos. Lėktuvai bntl- tada žmonių suju- 
skraidys ‘šiuo nauju keliu (Hma' Jiems sutrukdė tą pa- 
reguliariškai. Jau eilė mė- daryli. Tada Naguib buvo!

po $10
ir daugiau. ,

Grandžiurė dabar aiškina 
tą raketą ir sakoma, kad 
apie 100 policininkų ir

nešiu lėktuvai darė bando-Įl)as?;:!-*-as tlk 1S m?nisĮen^'daug automobilių savininkų 
mus skraidymus ir įsitiki- P:•••Ko Vetof lr bįvo.yra įtraukti į tą kyšių skan- 
no, kad šiaurės kelias yra Pal!Rtas prezidentu. Dabar fjaja

jis visai iš valdžios išmes
ta.'.

Egipto diktatoriai skel- 
Chruščovas Bara jbia. kad fanatiška kraštuti-

Tikybos Persekiotojus nių nacionalistų “Mahome
tonų Brolija“ bandžiusi iš
šaudyti Egipto karininkų 
revoliucinės tarybos narius 
ir esą gen. Naguib apie tai 
žinojęs ir su tuo sutikęs. 

re-iUž tai jis ir pašalinamas, o' 
rodyti)gal i>us ir į kalėjimą padė

saugu?

BRIDGEPORT, CONN.

iš nuskandinto 
dingo jūroje, o 121 

vyras buvo išgelbėti ir nu
gabenti į Tashen salą 

Pirmą kartą greitieji
nų bolševikų torpediniai lai- Penatuk kafJ senatorius Mo
vai pasirodė prie Tashen sa
lų ir įsitraukė į karą prieš 
nacionalistus.

KOMUNISTAI AKTINGI
LOTYNU AMERIKOJE mjų asmenų

Carthy nebūtų pasmerktas. 
Su buvusiu generolu kartu 
veikia admirolas atsargoje 
Wm. Stanley, atsargos gen. 
Van Fleet, buvęs Korėjos 
fronto vadas, ir eilė kitų žy-

Nikita Chruščov, vienas 
iš Sovietų diktatorių, pa
skelbė įspėjimą Sovietų ko
munistų partijos nariams 
nepersūdyti kovos prie 
ligiją. Jis siūlo 
daugiau pakantrumo tikin- ta.' 
tiems žmonėms. Prieš ke
letą mėnesių bolševikai Ru
sijoj buvo pradėję smarkiai 
puldinėti tikinčiuosius. 
Chruščovas įspėja, kad toje 
kovoja reikia laikytis saiko.

Rinkimai N. Zelandijoj

Pereitą sekmadienį Nau
jojoj Zelandijoj vyko par
lamento rinkimai. Darbo 

Kai kurie stebėtojai ma-J partija surinko 437,843 bal
no, kad Chruščovas. kaip Įsus ir išrinko 37 atstovus, o

Berija,savo laiku
duoda įsakymus, o ‘odėl i- Ipartija su 434,619 balsų iš- 
Berijos likimo susilauks. įlinko 13 atstovus.

vienas konsei vatvvė 
Iflč' 1

Streikuoja Underwood 
Darbininkai

Praeitą savaitę sustreika
vo rašomųjų mašinėlių Un- 
dervvoori dirbtuvių darbi
ninkai. Jie reikalauja ma
žų darbo sąlygų pagerini
mų, bet bendrovė nesutinka 
jų patenkinti.

Darbininkai piketuoja 
dirbtuves. įvyko grumty
nių su policija, viena mote
lis sužeista, buvo suimtų, 
bet jie už užstatą paleisti.

Dirbtuvėse dirba nema-<
žai ir lietuvių. Jų tarpe at

, Šį pirmadienį senatas vėl 
Kongreso komisija, veda- svars^0 McCarthy pasmer- 

ma kongresmono Patrick J. kimo klausimą ir laukiama, 
Hillings, sako, jos tyrinę ji-(fcad šią savaitę tas klausi
mas rodo, kad komunistų mas nebus baigtas svarstyti, 
įtaka ( entralinės ir Pietinės norg pradžioje buvo laukta, 
Amerikos kraštuose neina' kad dviejų savaičių laiko 
mažyn, nežiūrint Gvatema- senatui užteks, kad tą klau- 
los įvykių, šiuo metu ko
munistai ypač gyvai veikia 
Čili ir Hondūras respubli
kose, bet jų įtaka jaučiasi 
ir visuose kituose Lotynų 
Amerikos kraštuose.

ŠĮ pirmadienį preziden
tas D. I). Eisenhower įteikė 
senatui Paryžiuje pasirašy
tas sutartis patvirtinti. Se
natas sutartis perduos savo 
užsienių reikalų komisijai,
kuri, susirinkus naujam se-! išgelbėti gyvų• K* • Y T a 1 • r* •

simą išsprendus.

KASYKLOSE ŽUVO
16 ANGLIAKASIŲ

Farmington, W. Va., per
eitą šeštadienį vienoje ang
lių kasykloje įvyko neišaiš
kintas sprogimas, kuriame 
buvo užmuštas vienas dar
bininkas, o 15 angliakasių 
užgriuvo kasykloje ir ma
noma, kad jų nebepasiseks

(nacionalė) sirado, vietos laikraščių.nafui P° Naujų Metų, galės
pranešimu, tik vienas-jas patiekti visam senatui 
sti'eiklaužis—Tamošaitis. patvirtinti.

Sprogimas įvyko vienoj 
iš modemiškiausiųjų West 

‘Virginijos kasykloje.
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Senatas Posėdžiauja
Senatas susirinko apsvarstyti nepaprastą klausimą. 

Jo darbų tvarkoje yra tik vienas “McCarthy klausimas.” 
Per visą savo istoriją senatas tik du kartu yra svarstęs 
tokį klausimą, kaip dabar vadinamas “McCarthy klau
simas.” Tik du kartu senatas yra pasmerkęs savo narius 
už netikusi elgesį, o dabar yra trečias toks kartas, kada 
senatas svarsto pasmerkti vieną savo narį

Senatorius McCarthy dabar yra labai garsus žmogus. 
Jis Įxagai-sėjo tik keli metai. Į senatą jis buvo išrinktas 
1946 metų gale. bet iki 1950 metų pradžios mažai kas 
žinojo, kad senatorius McCarthy yra senate ir dar ma
žiau kam rūpėjo, ką jis ten veikia. 1950 metų pradžioje 
senatorius McCarthy nutarė pagarsėti ir tikrai pagarsėjo. 
Jis pasakė \Vheeling. W. Va., vieną kalbą, kurioje jis 
Įtarė tuometini sekretorių Dean Acheson, kad jis sąmo
ningai laiko apie pustrečio šimto žinomų komunistų vals
tybės departamento tarnyboje.

Toks kaltinimas senatorių McCarthy bematant
garsino ir nuo to laiko jis yra garsus. Jis Įsitikino, kad f 
su rėksningu antikomunizmu galima daryti neblogą poli
tinį biznį ir metėsi i “kovą” prieš komunizmą visokiais 
būdais ir visokiausiomis priemonėmis

Senatoriaus McCarthy “kova prieš komunizmą” tuo 
yra Įdomi, kad iki šioliai tas senatorius dar nėra pagavęs 
nė vieno komunisto, kuri teismas būtų pasmerkęs. Keis
ta, bet nė viena* senatoriaus McC
tintas komunistas nebuvo atiduota 
ir nuteistas. O kiek triukšmo tas senatorius pridarė, 
kiek kalbų prikalbėjo, kiek visai nekaltų žmonių kaltino 
ir įtarinėjo!

Senatorius McCarthy dabar yra “aptariamas” sena
te ne dėl to, kad jis vedė ar tariamai vedė kovą prieš 
komunizmą, bet dėl kitų priežasčių. Jis kaltinamas, kad

RODO. Kl K RVSAI JVOS NlMVšg

Kapitonas Anthony K. Kieth iš Chester. Pa., pilotas B-29 
lėktuvo, kuri rusai lapkričio 7 d. numušė prie Japonijos. 
Jis rodo vieta, kurioje rusai lėktuvą B-29 apšaudė ir pa
degė. Karo vyresnybė išnešė kap. Kieth papeikimą, kad 
jis nebandė gintis nuo rusu užpuoliku.

iš- I

'nių kasų.
Tokie yra svarbiausieji 

' naujojo Įstatymo patvarky
mai.

*
Amerikoje bet kokį vals

tybės tvarkomą draudimą 
ligoje yra priimta pravar
džiuoti “socializuota medi
cina” ir prieš tokią “medi
ciną” čia visus šunis karia
ma. Daugiausiai “sociali- 
zuotą mediciną” uja sava- 

Inaudžiai gydytojai, kurie 
bijo, kad jų pajamos iš li
gonių gydymo gali šiek tiek 
sumažėti. Paskui gydyto
jus seka politikieriai, kurie 
irgi smerkia “socializuotą 
mediciną” dažnai net ir ne
žinodami, kaip tokia “me
dicina” veikia, ar galėtų
veikti.

Kadangi valstybė Ameri
koje žmonių sveikatos rei
kalais, palvginus. mažai te 
sirūpina, tai čia veikia daug 
laisvanoriškų ligonių kasų

Šūviai ir Protestai .kalba sukėlė didelio susido-
Bolševikų perversmo su-!"’ė;įim0- ?i"ov.?i ie?k°’ k» 

kaktuviu diena rusai nušovė!1.' kas surinko penk.us m.- 
Amerikos kariška lėktuvų įon“* dole!1S P"es 
prie Japonijos. ' Amerika fa,lh?'.** nlekt\nesuranda 
pasiuntė protestą. Atsiuntė'V'”*8? r1 J*' , “
protestą ir rusa:.' frelala* tvh neduoda J°-

Mask'va sako, kad Ameri- k“! !l,xl>mu 
kos lėktuvas lėkė virš rusų Atrodo, kad kun. Martin 
teritorijos, esą, rusų lėktų-pasakė daugiau, negu jis 
vai jam liepė lėkti šalin, bet galės Įrodyti, o surišimas 
Amerikos lėktuvas atidarė “katalikiškų idealų” su šen.

McCarthy vargu bus nau
dingas biznis.

x
Prof. Biržiškos Atleidimą*

ugnį ir rusai turėjo i suvius 
atsakyti šūviais.

Tuo tarpu Amerikos vy
riausybė skelbia, kad Ame
rikos lėktuvas visai nešau
dė, kad jis lėkė virš Japo
nijos teritorijos ir kad rusų 
užpuolimas buvo 
banditizmas.

Jau ne pirmą/ kaitą, bet
o tai būtų reiškę, kad Ame- teritoriją kiek giliau nuo’ir plačiai yra išsiplėtęs biz- gal dešimtą kaitą rusai šau- 
rika ir vėl galėtų Įsitraukti. pakraščio ir liepė pasiten-niškas draudimas nuo ligos, 
i naują Korėją Pietryčių-kinti tik atsišaudymu ir ( Užtenka pasiklausyti, kaip

arthy aiškintas ar kai- j Azijoj. Kad to išvengus, Į bombardavimu Amoy mies-! Įvairios draudimo kompani- 
as i teisingumo rankas prancūzų tvirtovė buvo pa- to ir pakraščio. ’ jos siūlo mums apdrausti

likta gintis, kaip ji gali. 
Pasekmėje ir Dien Bien 
Phu ir šiaurinė Indokinija 
dabar yra anoj geležinės 
uždangos pusėj. Dėl antro
atsitikimo tas pats kores-

naniekines viena senato komisija ir nepasiaiškinęs prieš ;P°n(*enras ra?o: 
tą komisiją nei savo neaiškių piniginių operacijų, kurios 
kėlė visokių abejonių. Jis taip pat kaltinamas užgaulio
jęs vieną liudininką, generolą ZvvickerĮ. Dėl tų dalykų 
senato komisija iš šešių senatorių siūlo senatui išnešti 
senatoriui pasmerkimą. Tą komisijos siūlymą senatas 
aptaria ir turės dėl jo balsuoti.

Senatorius McCarthy senate nesiteisina, bet pats 
puola. Jis aiškina, kad senatas tik todėl svarsto jo 
“klausimą,” kad jis energingai vedė kovą prieš komuniz
mą. Senatorius McCarthy sakosi esąs “priešinimosi ko
munizmui simbolis” ir tik dėlto, kad jis taip širdingai ir 
griežtai kovoja prieš komunizmą, senato komisija siūlo 
jį pasmerkti. Visus jam daromus kaltinimus senato
rius McCarthy vadina tik priedanga ir sako. kad tikroji 
priežastis, kodėl jis norima pasmerkti, yra ta. kad jis esąs 
Įtrauktas Į kovą prieš “komunizmo subversiją” ir kad 
toje kovoje jis užima žymią vietą. Jei jis bus pasmerk
tas, tai. pagal šen. McCarthy, tas bus didelis komunizmo 
laimėjimas.

Šen. McCarthy savo paskelbtoj, bet nepasakytoj se
nate, kalboj Įtaria, kad komunistų Įtaka dabar jaučiasi 
ir Amerikos senate ii- kad senato komisija, kuri ji tyrinę-j 
jo, buvo tik komunizmo “nesąmoninga tarnaitė.” Tas 
rodo. kokioje dvasioje senatorius McCarthy save gina ir 
kiek jis dabar yra pasipūtęs, kad iš savęs padarė net 
“simbolį” kovos prieš komunizmą, nors į tą kovą jis atė- 
jjo labai vėlai ir atėjo, kaip demagogas politikierius, 
ieškodamas išgarsėjimo ir politinės įtakos.

Amerikos senatas, kaip ir milžiniška dauguma ame
rikiečių, nekenčia komunizmo. Bet iš to neseka, kad 
kiekvienas demagogas, kuris apsiputojęs šaukia prieš 
komunizmą, jau tuo pačiu yra didvyris ir naudingas 
kovos dalyvis. Senatas, kada tars dėl senatoriaus Mc
Carthy pasmerkimo, pasisakys tuo pačiu ir apie to sena
toriaus naudingumą antikomunistinėj kovoj ir apie .jo 
“kovos” būdus, kuine labai daug kam nepatinka.

Šen. McCarthy senate turi apie desėtką savo vien 
minčių ar artimų prieteliu. kurie senato debatus gali už
tęsti ilgą laiką. Bus bandymų reikalą ir užmozoti kokiu 
nors būdu. i

j ......... ................ kaip
uabar aiškėja, buvo išdava ne
senai komunistu daryto bom
bardavimo kinų nacionalistų 
laikomos salos Quemoy. septy

‘Antras atsitikimas

nios mylios

A p z v a 1 g a

Ir šitas antras prezidento 
sprendimas buvo padalytas 
prieš kai kurių karo vadų 
pažiūras ir turėjo tikslo iš
vengti, kad Amerika nebūtų 
įvelta i kinų pilietinį karą.

Dabar su kinų nacionalis
tu vvriausvbė vra vedamosv' »
deiybos, kuriose Amerika 
nori išsiderėti sau teisę pa

nuo Kinijos terito- 
Prezidento kariški irijos.

patarėjai ir valstybės
rius. atrodo, būtu Ieide cenero- ‘ tnunistų 
lui

sveikatą ir žada visokias 
gerybes ligos atsitikime. 
Jos “rūpinasi” mūsų sveika
ta, kad joms daugiau pelno 
liktų. Pats žmonių gydy
mas
jom;
išlaidos, kurios sumažina jų! 
pelnus.

Nesenai vyriausybė paga-

do Amerikos lėktuvus, o 
Amerika tenkinasi protes
tais. I bolševikų šūvius ga
linga Amerika atsako po
pieriniais protestais.

Įdomu, kiek ilgai eis toks 
malonus “sugyvenimas,” 
kada viena pusė kalba lėk
tuvų kanuolėmis, o kita pu-

“Keleivyje” trumpai bu
vo pranešta, kad Lietuvių 

grynas Enciklopedijos leidėjas p. 
Kapočius atleido profesorių 
Vaclovą Biržišką iš enciklo
pedijos vyriausio redakto
riaus pareigu. Tai visa ži
nia.

draudimo kompani-jg^ popierinėmis notomis 
vra tik nereikalingos w

Koks Tikslas?

ro apie desėtką stambių tsima
Įdomus yra ir kitas kiau

Tuo tarpu ir enciklopedi
jos prenumeratoriai ir pla
tesnė visuomenė norėtu ži- 
noti, kodėl žinomas litua
nistas ir mūsų raštijos isto
rijos geriausias žinovas bu
vo “atleistas.” Kai enciklo
pedijos leidėjas ieškojo 
prenumeratorių leidžiamai 
enciklopedijai, profesoriaus 
Vaclovo Biržiškos vardas

akyti, kiek, kokiomis jėgo-Į draudimo kompanijų berne
lis ir kur kinų nacionalis-Įluojant. Pasirodo, kad jos

<ekreto ,ta^ ^a^ puldinėti kinų ko-!
«renero-‘munistlJ laikomą teritoriją, 

čang’ui (čankaišekui) bom- Deiybos vyksta, sunkiai, nes

, ... ,buvo plačiai minimas. Tas
,. . • k°del ,rasa‘ pu,Id’"e? vardas visiems buvo savo
ja Amerikos lėktuvus? kai ,.Qjies gavantija kad enti. 
kūne žmones mano, kad ru- klo|x.dija nebus vienos sr0_ 
sa! savo puolimus suderina vės a jr „erei.

barduoti giliai kinų teritoriją, kinų 
kad sulaikius karių ir karo me-^būti 
džiagos siuntimą i Amoy ir net nuo

nacionalistai 
visiškai

nenori

žadėjo apsidraudusiems ..
daugiau, negu jos duoda li-Įsu bendrąja politika. Da- į^Hngo%aU.Ao ?IeTdžiama- 
gos atsitikime. Už tokią
melagingą rėkiamą vyriau-

bar Japonijos ministerių ja encik| dij ; 
pirmininkas lankosi Amen-, ‘

būtų linkę siųsti Amerikos karo 
lėktuvus ginti Quemoy salą. jei 
komunistai būtų bandę i ją Įsi
veržti/’

Šiame antrame atsitikime 
prezidentas Eisenhotver nu
sprendė neleisti kinų nacio
nalistams bombarduoti kinų bus pažabotas.

priklausomi sybės agentai patraukė tas koje ir rusai norėjo paro-j Reikia tikėtis, kad ir en- 
Amerikos sprendimo, (kompanijas atsakomybėn.i dyti japonams, kad japonai ciklopedijos leidėjas ir pats

Bet. iš kitos nusės, iei Ame_ X-----------------r - --------------------

rika kinu nacionalistu
TRpt L-'_7in L-n nurenku lauk.

Jei vienus melagius kiek 
tai ateis kiti ir 

galėtų Formozoje laikytis. įvėl meluos, vėl žadės viso- 
Todėl nėra abejonės, kad kias gerybes, bet. reikalui

ne- ti.
remtų, tai jie iš viso vargu-pabaidys.

negali laukti rimtos pagal- prof. V. Biržiška paaiškins 
bos iš Amerikos, kuri net visuomenei, kas atsitiko, o 
savo lėktuvu nesugeba ar enciklopedijos prenumera- 
nedrista apginti nuo rusų toriai, be abejonės, nori ži- 
puldinėjimų.

Ligos Draudimas Švedijoje

moti. ar jie gaus tokią enci-
deiybose Amerika pasieks? ištikus, pasirodys, kad gau-! Kai rusai rugsėjo mėnesįikiopediją, kokios tikėjosi, 
ko ji nori, ir Čankaišekas'ti paramą ligoje nėra taip (nušovė kitą Amerikos lėk-1 ar gal visai ką kitą.

(lengva. Ituvą, tada Maniloje, Filipi-j x
Vienas mano pažįstamas* nų respublikoje, posėdžiavo jęur gl j^? 

kartą pasiklausė -gražios-astuonios valstybės ir tarė-! .
reklamos ir apdraudė savo! si dėl pietryčių Azijos gy- \°^u?. ,?^.lza.ia.. J??,31?053 
sveikatą nemažoj kompani-’nimo. Rusai ir tada pade-į ^a.ksVeJe’ ^ad iš Vilniaus 

etus jis mo-jnrionstravo savo galią ir pa- pasiskelbęs amerikietis ke
po 150 dole-.iodė Azijos žmonėms, kad?uv*s odopalas, kuris ka- 

šaudo Amerikos lėktų- dai?« gyveno Bostone ir, ta
Kur “Socializuota Medicina“ Žmonių Nebaido

Nuo ateinančių metų pra-padengiamos iš apdraustų- 
džios Švedijoj pradės veikti’jų mokesčių (44'4 ), iš 
naujas draudimas žmonių! darbdavių įnašų (29'< ) ir 
nuo ligos. Nuo to laiko iš valstybės mokesčiu 

(27' ). Ateinančiais metai

“Pirmas atsitikimas buvo 
pereitą vasarą, kada. nežiūrint 
savo karo vadų ir valstybės 

’l sekretoriaus kitokių pažiūrų. 
Spaudoje pasklido žinia, prezidentas vetavo Nacionalinės 

kad prezidentas D. D. Ei-Įsaugumo Tarybos pasiūlymą

PREZIDENTAS DU 
KARTU IŠGELBĖJO 
TAIKĄ ♦'

senhover maždaug pusme- duoti Amerikos oro pajėgą pa
čio bėgyje du kartus sulai-Laibą apgultai prancūzų Dien 
kė Amerikos karo jėgas nuo’Bien Phu tvirtovei Indokinijoj, 
įsivėlimo i Azijos karą. Vie- Tas nereiškia, kad prezidentą, 
na kaita tai buvo Indokini- nlbėti Dien B.en Phu
joj, o kita kaita visai nese-;tvirt°v? ar ^“rinę Indokimj, 
J < ... ” , ... nuo komunistu agresijos, bet jonai Kinijos pakraščiuose, lFinniau?jas rfipesnis buvo ži-_ 
kur ėjo kautynės tarp kinų r*u junJ!rtinės Valstybės
nacionalistų ir komunistų. • neįsiveltų i Pietryčio Azijos 

Vienas “The Christianįj<arą/’
Science Monitor" korespon-

nemažoj kompan 
joj. Per 4 metu 
kėjo ar tik ne 
rių per metus ir kai 
kartą susirgo, tai nuėjo pra
šyli pagalbos. Vietoj pa
galbos kompanijos pareigū-jrika nedrįsta nieko daiyti 

‘.y nai jam parodė smulkučiu-J Jei Amerika pati savo 
L’kėmis raidėmis surašytas lėktuvų negina nuo rusų 

žmonių <ĮauUi-,draudimo są}yga?> įš kiurių 
pagal spėjimą, paajgkėjo, kad jam jokia 

pagalba nepriklauso. Nu
sivylęs tas žmogus metė ri
ša tą “draudimą” ir sako, 

dirbantysis kad kitą kartą saldliežuvis 
agentas per radio jo nebe- 
suvedžios. O tuo tarpu keli 
šimtai dolerių taip ir nuė
jo pavėjui.

Kada nors ir Amerikoje 
žmonių priverstinas draudi-

visuotinas 
mas ligoje 
pareikalaus išlaidų $144,- 
000.000 (švedų kronos iš
verstos i dolerius).

Kiekvienas 
mokės ir toliau inašu i li-

kiekviena* Švedijos pilietis 
ar gyventojas bus apdraus
tas ligoje, nežiūrint koks jo 
amžius, sveikata, turtas ar 
pajamos.

Įstatymas apima visus 
žmones ir visais lygiai rūpi
nasi. Kiekvienas žmogus li
gos atsitikime turi teisę:gonių kasą, kaip mokėjo ir 
gauti gydytojo pagalbą. Ii- iki šioliai. Be to, kiekvie- 
goninę, vaistus ir ligos me-Įnas. kas turi per metus 
tu gauna pašalpą net iki ($233 ar daugiau pajamų, 
dviejų metų. jei liga ilgai (moka specialinį mokestį, iš 
tęsiasi. (kurio valstybė draudimą li-

Naujos ligonių kasos ne į goję remia. Taip pat ir 
visas gydymo išlaidas pa-J darbdaviai moka ir toliau 
dengia. Pavyzdžiui, gydy- savo Įnašus.
tojo išlaidas jos padengia 
tiktai iki 75'7, taip pat už 
kai kuriuos vaistus ligoniai 
turės primokėti, bet šiaip 
jau gydymas, ligoninė, dan
tų taisvmas ir vaistai
nemokami. Be to, ligonis 
gauna pašalpą ligos metu, 
kaip minėta.

Naujas Įstatymas padarys 
daug išlaidų ligonių ka
soms. Iki šioliai Švedijoj 

z,u_ veikė ligonių kasos, kurios 
rūpinosi apdraustųjų svei
katos reikalais ir jų gydy
mu. Tik nuo ateinančių

(lentas iš Washingtono,’ Prezidento samprotavi-metų Į ligonių kasas įtrau- 
Neal Stanford. šitaip rašo mas buvo tas, kad davus kiami VISI žmones, 
dėl tu taikos gelbėjimo žv- oro pajėgų pagalbą reikėtų Išlaidos žmonių gydymui 
giy • — gal duoti ir kitokią pagalbą, ir pašalpų mokėjimui bus

Žmonės, uždirbantieji per 
metus virš 3,000 dolerių, 
gali papildomai apsidrausti 
laisva valia. Daugiausiai 
pašalpos ligoje mokama po 

yra $3 dienai per 90 dienų ir 
paskui po $1.80 per dieną 
net iki dviejų metų. jei liga 
ilgai užsitęsia.

Ligonių kasos rūpinasi ir 
gimdančiomis motinomis. 
Daktaro priežiūra ir ligoni
nė gimdančioms moterims 
yra nemokama. Be to, gim
dyvės gauna pašalpą nuo 
65 iki 70 nuošimčių jų už
darbio, jei jos dirba už at 
lyginimą, o visos motinos 
gimdyvės gauna $52.38 
“bonusą” ar dovaną iš ligo-

vienąfjie
'vus kaip jiems patinka ir'pačia proga praneša, kad 
kada jiems patinka ir Ame-'?en gyvena ir Kurkulis-Var- 

dūnas. Bet čia Rojaus in
formacijos iš rojaus ir pasi
baigė.

puldinėjimų, tai kaip Azi
jos žmonės gali tikėti, kad 
Amerika juos gins nuo bol
ševikų puolimų?

mas nuo ligos bus Įgyven
dintas. Bus panašiai, kaip 
dabar yra draudimas senat
vės, prieš kuri daugelis po
litikierių irgi plepėjo, kaipo 
“socializmą” ar ką tai pa
našaus. Buvo tokiu išmin-•
čių, kurie rėkte rėkė, kad 
senatvės pensijos yra “ne- 
amerikoniškas” sumanymas. 
Dabar senatvės pensijos čia 
jau prigijo ir prieš jas rin
kimuose niekas nebedrįsta 
išsižioti. Bet prieš draudi
mą žmonių ligoje rėksnių 
netrūksta.

Kol pelnagaudžiai rėks
niai rėkauja, valstybė neap
sisprendžia ką nors daryti. 
Reikalas taip ir tęsiasi. Ir 
po šių metų rinkimų gud
rios galvos “išaiškino,” kad 
ligonių kasų neturėsime,
nuo “socializuotos

x
“Dėl Katalikišku Idealu

Kai kurie politikuoojan- 
tieji katalikai nori 
įyti iš senatoriaus J. Mc
Carthy kankini “už katali
kiškus idealus.”

Kodėl R. M i žara nepain
formuoja, kurgi dingo 
“proletarų tėvynėj” Juozas 
Šukys, veiklus komunistas 
iš Grand Rapids ir jo žmo
na Benesevičiūtė, kur din
go P. V. Žalpis iš Chicagos, 
kur Burba iš Philadelphi- 

pada-Įjos, Fabrica iš Chicagos, 
Boleslovas Krasauskas iš 
Brooklyno ir eilė kitų, ku
rie važiavo “socializmo kur-

Prelatas Edward R. Mar-rti” ir kartu su Zigmu An-

medici-Jaukti.

tin. kalbėdamas New Yorke 
kardinolo Spellman vardu 
sakė, kad kokie tai McCar
thy priešai esą surinkę ]len
kis milionus dolerių, kad 
galėtų išmesti McCarthy iš 
senato. Prelatas dar sakė, 
kad “Joe McCarthy tikrai 
yra širdingas katalikas,” o 
priešai norį ji sunaikinti 
“vien tik dėl jo katalikiškų 
idealų.”

Kardinolas Spellman vė
liau sakė, kad prelatas kal
bėjo savo vardu. Prelato
90000000000090009000000000

nos” būsime apsaugoti. 
Taip, iš tikrųjų, atrodo. 
Naujas kongresas bus kon- 
servatyviškas ir apie žmo
nių draudimą nuo ligos jis 
vargu galvos. Teks dar

gariečiu dingo Stalino pra
gare. Ir apie Zigmą An- 
garieti, savo dvasios vado
vą, R. Mizara galėtų prisi
minti ir pasiteirauti, kur jis 
dingo?

x
Žyris i Wa*hingtoną

Šen. McCarthv šalininkai 
suorganizavo “žygį i Wash- 
ingtoną,” kad pademonstra
vus prieš senatą McCarthy 
šalininku galybę. Suvažia
vo keletas tūkstančių žmo
nių iš Įvairių miestų ir de
monstruoja.

Tuo tarpu senate eina ne
paprastas spektaklis. Svars
toma pasmerkti žmogų, ku
ris pats save paskelbė “an
tikomunizmo simboliu.”

—J. D.

/
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KAS NIEKO NEVEIKIA

JO NIEKAS NKPEIKLA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
New Jersey Naujienos 1

PATERSON, N. J. i —Ryto metą girdžiu bel- 
Jdžia i duris, — pasakojo 
(Adomavičienė, apsupta bū-Gerų Tiltų Statytojai

Visokių tiltų yra
pasaulyje. Gal būt, patsi”"7'. ‘ ,• . .... , . 'rožėmis, kuris pasako, kadgeriausias tiltas bus ta- . ’ ». .... - . . Jai man. As nevisadasai, kuri žmogus pastato,'. .. . x .. . .. , * • , i--, švenčiu savo gimtadieni, tainorėdamas prieteliskai susi-., . .. .,. , .. .1 ■ m , • ' kas gi man čia gėlės siustu.siekti su žmogumi. Tokie,.. . .. ■ . i. Kai viską sužinojau, kadtiltai dažnai būna patvares- . . . C .. .. i1 tai mano brangių tautiečium uz plieno tiltus. . , . ... ‘1 Andriuškevičių, mano 60!

Mes- dažnai pasigendame metų sukakčiai, tai . . . gri-į
gero tilto tarp senųjų ir'žau su gėlėmis ir ėmiau' 
naujųjų tremtinių. Ne pa-,* verkti. Ir duktė manęs kia u-' 
slaptis, kad nevienoje lie-'sia, ko aš verkiu ... o ir jai! 
tuviškoje kolonijoje senieji ašara tuoj už blakstieno. Irs 
ir naujieji lietuviai šioje ša-'mano vyras nei šiaip nei 
lyje neranda darnaus sugy
venimo; dėl didesniu ar 

būdo

rio gerbėjų.—Nustebau, nes 
matau uz durų gėlininką su

taip . . .
Jau keletą metų gyvenda- 

mazesnių budo skirtumų, !mi Andriuškevičiai, naujie-' 
kitokio gyvenimo smulkme-'ji tremtiniai, neužmiršo ge-( 
nų nevienas brolis ar še-'radarės Adomavičienės ir 
šuo nesusikalba mums vi-‘jos šeimos, ankstyvą rytą 
siems svarbiais reikalais, pasiekdami gėlėmis. Tai,
Kai kuriose vietovėse senų- rodos, nedaug, bet reikėjo 
jų ir naujųjų ateivių santy- matyti Mrs. Adomavičienės 
kiai ne gerėja, bet blogėja, ir jos šeimos ir jos anūkų 
Atrodo, kad Maskvos agen- laimingus veidus, kai jinai, 
tai Bimba, Mizara, Andru- žilagalvė, tauraus veido
lis ir jų pasekėjai galės moteris, pasakojo labai
pranešti savo duondaviams, gražiam būriui savųjų ir bi- .
* i i T ’ VIKIAI 1 <11Maskvos satrapams, kaa jie eiulių: i
užtarnauja tai, ką jiems nu-' _Mes> nuffi? turim fasti 
meta Maskva.

Gal nebus sūriai pasaky

DEŠIMTS ŽMONIŲ ŽUVO NUO DUJI

Gaisrininkai Manhattar.e (New Yorke) gabena iš vieno 
trijų kambariu buto užlroškusius žmones. Keturi suaugę 
ir šeši vaikai žuvo nuo duju iš vienos dūdos- Bute langai 
buvo uždarinėti ir iš dūdos prasiveržusios dujos miegan
čius žmones užtrcškino.

ne ar A. Giedraiti, kurie 
turi telefonus, arba i J. Mie- 
lešką, parapijos klube.

Tikėtas (auka) $2. Pra
džia lygiai 4 vai. po pietų.

Rengimo Komisija,

SLA 4-tos Apskr. Pokylis
SLA 4-ta apskritis šiemet 

mini 46 metų sukakti. Ta 
proga lapkričio 28 d. Lie
tuvių Klubo svetainėj, 227 
Lavvrence St., Hartforde, 
i engiamas pokylis. Pradžia 
1:30 vai. po pietų.

Tame nepaprastame pa
rengime dalyvaus SLA pre
zidentai adv. K. J. Kali
nauskas ir “Vienybės” re
daktorius J. Tysliava.

Manchesterio lietuvių cho
ras atliks meninę progra
mos dali. Tars žodi ir ap
skrities pirmininkai, o taip 
pat ir apskrities steigėjai.

Apskrities valdyba ir ren
gimo komisija prašo biletus 
iš anksto Įsigyti. Jų bus 
parduodama tik tiek, kiek 
svetainėj yra vietų.

Komisijos narys
A. Biretta.

tremtiniams “V agystė pirmiausiai pa-Naujiesiems
trūksta valios su-'aiškėjo parapijos ribose.’ 

prasti šio krašto gyventojų Naujai atkeltas čia kunigas 
papročius, gyvenimo būdą. Vincas Andriuška pradėjo'

FONTANĄ, CAL.

KAS SKAITO, fUAO 

M OŲOKOO netilai*

Saulėtoj Floridoj
coff giminė buvo atvažia
vusi pažiūrėti, kame nauja
sis gubernatorius užaugo.

susipratimą su Lietuvių1 Gražus Koncertas
Klubu dėl šėrų. Balfo su- Spalio 6 d. Lietuvių Su
sirinkimas buvo išrinkęs ko- lėj, *354 Park gatvėj, buvo 
misiją šitam reikalui sutvar- gražus Manchesterio lietu- 
-vyti. Komisijoj buvo A. vių mišraus choro. Frank 
^kuuzinskienė, čižauskas, Pakano vadovaujamo, kon- 
F. Draikės ir J. Bubnis. Jie certas.
.arėsi su klubo valdyba ir J Reikia pastebėti, kad Pa- 
Susitarė šitaip: Atlyginimui kanas yra čia gimęs, bet 
už klubo šėrą Balfas gauna lietuviškai kalba gerai, 
nemokamai klubo salę kitų Nors Ajanchesterio lietuvių 
metų sausio 28 d. ir 1956 kolonija yra maža, bet kul- 
metais sausio 28 d., o 1955

MIAMI, FLA.
Gal Baigsis Vienas Ginčas

Turiu galvoje Balfo ne-

turinga.
metais kovo 4 d. parengi-', . 
mui už $20. j Mincjo 75

Už Balfo susirinkimus Martynas Petrus spalio 
dušo patalpose bus moka- 30 d. minėjo 75 metų am- 
ua nuo asmens 5 centai, žiaus sukakti. Jis i Ameri- 
Klubo valdyba pranešė raš- ką atvyko 1895 metais kovo 
.u, kad tas klausimas iš- 13 d., taigi beveik prieš 60 
spręstas. Balfo valdybos metų. Jau 5 metus Petrus 
nutarimo dar nėra. Jei ir gauna pensiją, 
ji patvirtins komisijos susi-,
tarimą, tai vienas nereika--

nugi,
'tai, kas mus visus 
o ne kas skiria. Kai mes venimas, 

ta, jeigu tarsime, kad Mask- pertekę, tai ką gi vėje kai
kokia nors pagalba, bet jei taikyti. Ir kartais labai ne- kių sąskaitoje 

se“ mes varge padėjome ar ga- daug reikia, kokios mažos Antano Urbošos

Mirė Ona Giraitienė
Spalio 29 d. mirė Ona

lingas ginčas bus baigta^
Balfo Susirinkimas 

Lapkričio 28
Lapkričio 28 d. Lietuvių

Darbų
Jaučiame darbų trūkumą. 

’ Dirbtuvės vis dar mažina 
darbininkų skaičių. štai 
Slenders iš vieno skyriaus at
leido 200 darbininkų, o kui

inJube įvyks balto skyriaus skyriai tedirba 3 dienas s 
nariu visuotinas susirinki-vaj^j. \ew Bi itain mašinų

jungia, Taip jau susidėjo mūsų gy- rūpintis pastatyti naują kle-‘Radzevičiūtė - Giraitienė, mas. Jame bus svarstoma dirbtuvė atleido 60 darbi-

vos agentų veikla bus dau
giausia prisidėjusi prie 
nųjų ir naujųjų lietuvių ųjme 
Jungtinėse Valstybėse kir-‘ 
šinimo. Maskvos 
mis nevienoje vietoje 
Slogai talkininkauja nevie- Įęgvjčįu 
nas Romos
darni lietuv
tuviškas mokyklas, dolerio 
gaudymą ir tamsos skleidi
mą pastatydami aukščiau 
visko.

pastango- 
vai-

kad reik ir senat- bor.iją. Surinkti tam tiksi apie 63 metų amžiaus, ki- 
ko išmokti, prisi- lui pinigai buvo laikomi če- lusi iš Suvalkų krašto. Ji 

iždininko mirė staiga, kraujagyslei 
vardu. {sprogus. Ji jau kuri laiką

taug svarbių klausimų: vai- njnkų ir tt. Daug dirbtuvių 
aybos rinkimai, vakaro ren- sutrumpino darbo valandas, 
•imas ir bendrai visos veik- žodžiu, visi laukiame geres-

nustatymas.
dalyvavimas

Vi- 
būti-

įos gairių 
sų narių 
nas.

nių laikų.
Ajn. Pilietis. 

NEW YORK, N. Y.

syki jo parašytas’nesveikavo, bet nesiskundė, 
parapijos reikalams'visuomet buvo linksma, mė- 

gųzo iš banko su pažymėji-’go veikti, draugauti su ki
mu, kad sąskaitoje tiek pi-, tais žmonėmis.

ateiviai ir nau-; ragų nėra, tai prasidėjo ty-; Į Ameriką velionė atvyko 
kurie ir atidengė’turėdama 17 metų. Tais 

apgavystę. (laikais ateivių gyvenimas
nuo savų* “Antanas Urbošas dirbo buvo skurdus, todėl ir a. a. 

slenksčių, gandralizdžių, ta- banke depozitų priėmėju. Onai teko visko matyti, bet

dabar padėti, tai jau smulkmenėlės, kad tai pra-' “Kai 
kitas reikalas. Aš ir ma-'tiestų tiltą Į prietelišką, bro- čekis 

(no šeima atsikvietėm Re-(lišką supratimą, darnų su- 
įventų, Pavilonių, Andrius-; gyvenimą.

šeimas, Jušką ir ki-Į Ir senieji
tarnu, užtvenk- pavjenjus tai ką gi mes! jieji mes esame daug ką'ri n ėjimai

aų vaikams ne- pa(iarėme? Nugi mes iš-įbrangaus praradę, kai rei- visa apg: 
okvklas. dolerio ___  ___ ■__ Ji __  ___ !pildem savo pareigą 

seseriai ir broliui.
Jos

mūsų1 kėjo atplyšti

buvo

Kaukių Balius
TauTJ CA M rlakar ivkiž vmčlritP Birutės Dovanos

Bąltic Bendrovės nutarim..ad 1955 metais sausio 28
Lietuvių Klube Balfas’pirmo.sios Birutės saldainiu 

engia kauKių balių. Vė- mybos dovanų paskirstymas
.iau apie ji daugiau suzino-

a

svečių būryje
n , i • • o j 'Ragausku, Žiliu, Stankų šei-ratersono Lietuviu Pavyzdys i • ’ •.mos, kurios taip pat nevie-

kiršinimo

ko i sodą, svirties girgždėji
mo. Mes labai daug atra
sime, iei čia, šioje šalyje ir 

i kitur pasauly surasime ke- 
tiltus Į vienas kito su- 

Artimųjų žingsnis
Visokiariopa kiršinimo ną tremtini sušelpė, atsi~jijus 

tarnyba turi pasilikti labai kvietė. Ir jų kalbose buvoj
toli, kai susipratę geros va-'gi, d ima daugiau gero, negu B žodj; nums dau.
bos lietuviai randa tiltą, blogo, kalbant apie naujuo-J.-
kuriuo lengvai susisiekia sius tremtinius, 
nuoširdumas, lietuviškų in-J —Mes priimam žmones, 
teresų teisingas vertinimas.'tokius, kokie jie yra, nes ir 

Spalio 30 d. Rožės ir V. mes negalime būt kitokie, 
Adomavičių namuose buvo1 negu mes esame,—kalbėjo 
jaukios nuotaikos susirinki- Adomavičienė.
mas: R. Adomavičienė mi-1

• iau duos, negu svečiųjų 
rankų supiltos pilys ar 
aukso suželti aruodai.

Žodis Naujiesiems
Adomavičių šeima — su

liejo savo 60 metų sukakti, 
gražiam būryje giminių, ar
timųjų. Savaip minėjime j nūs jūrų inžinierius, duktė 
dalyvavo Chicagoje gy ve- krašto gynybos atsakinga 
nanti tremtinių Andriuške-braižytoja, pasiturinčiai Įsi- 
vičių šeima, kuriai Adoma- kūrę — neprarado tauraus 
vičiai padėjo atkeliauti i lietuviško paprastumo, vai- 
JAV. Kuri laiką išgyvenę šingumo, būdingų mūsų 
Patersone, globėjų Adoma- tautos savybių. Ir tai jie 
vičių padedami, nukilo Į nelaiko jokiu nuopelnu, bet 
Chicagą, kur darbo sąlygos žmogiška pareiga, gyva da- 
pi ieinamesnės. • ‘limi mūsų tautos būdo.

Lyg ir norėtųsi palinkė
ti nevienam broliui ir sese
riai: pradėkim statyti tiltus 

j nuo smulkmenų, o didme- 
!nos pačios atsiras. O gal 
iš viso nėra didmenų, yra 
gal tik krūvos smulkmenų, 
kurios atrodo didmenomis.

Dera Adomavičienei ir 
jos šeimai, ir jų gausiam 
bičiulių būriui palinkėti 
daug daug metų statyti til
tus, tiltus pačio geriausio 
gerumo: iš širdies Į širdį. 

Motiejus Puodžiūnas. 

RACINE, WIS.

Vienaip Įrašydamas taupy- tvarkingai gyvendama su 
tojo knygutėje, o kitaip savo vyra Jonu buvo visai 
banko rekorduose, skirtumą gražiai susitvarkiusi. Ona 
jis pasiimdavo pinigais. To-buvo geros širdies. Miras 
kias operacijas jis tęsė i>er jos seseriai ir palikus tris 
kelioliką metų. (mažus vaikus, Ona paėmė

“Dabar klausimas, kaip.juos auginti ir užaugino 
parapija atgaus savo pini-J kartu su savo 2 sūnumi, 
gus, kuriuos nukniaukė pa-} _ , . . . .
rapijos iždininkas. Galimas Pajutimuosius 4 metus
daiktas, jog bankas sutiksi3- 3 T“2, J“ 'T
padengti trūkumus. ',tn0 .Kalifornijoje, bet ji

-A. Urbošas yra vedęs ii rį32”3'™'?;kdav0.,į 
turi du vaiku, vienas yra 14
metų, o antras 10. Jo meti
nis uždarbis buvo 86,000. 
Šiuo metu jis yra paleistas 
už užstatą. Bankui jis su
grąžino $987, tai viskas ką 
jis turėjo.”

HARTFORD. CONN.

Balfo Vakarienė

site.
Lietuvė Miamietė.

N£W BišliAlN, CONN.

Gubernatorius iš Lietuvos
Ccnnecticut valstijos iš

rinktojo gubernatoriaus Ab-i 
raham Kibicoff tėvas yra 
kilęs iš Vilniaus. Jis atvy
ko Į Ameriką ir apsigyveno 
Nevv Britaine dar prieš pir-

Pirmąsias dėžes gauna:
(1) Pirmoji Birutės saldainiu

pagaminta dėžė dovanojama 
lietuvaitei tremtinei Europoje, 
jau kelinti metai skausmų kan
kinamai, Vandutei Lingytei, 
kurios graudinga istorija mus 
visus sujaudino. Ji šiandien 
turi 13 metų, o jau S melus 
guli gipse ligoninėje. Ji nema
tė vaikystės džiaugsmo, tegu 
bent ši dovanėlė praskaidrina, 
jos dienas. ;

(2) Garbingos Lietuvos Didž.
mąjį pasaulini karą. Jis čia Kunigaikštienės Birutės vardo 
gyveno Star gatvėj, kurioj moterų draugijos pirmininkei
r šiandien dar nėra šaly- 

gatvių. Ten užaugo ir nau
jasis gubernatorius. Jo tė
vas yra miręs, motina dar

«

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

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

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

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

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

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

Parapijos Iždininkas 
Pasisavino $58,000

“Sandara” rašo:
“Vietinės lietuvių šv. Ka

zimiero parapijos iždinin
kas ir The First National 
Bank and Trast Co. tarnau- 
ojas per 28 metus, Anta

nas Urbošas prisipažino pa
sisavinęs apie $58.000 ban
ko pinigų.

“A. Urbošas, 46 metų 
amžiaus, nustebino savo to 
kiu elgesiu daugeli tų, kurie 
jj pažino. Jis atrodė išdi
dus, pasipūtęs, tačiau gyve 
no gana kukliai, negemble- 
riavo ir nešvaistė pinigų 

nevienas klausia: ką

Balfo vietos skyriaus de
šimtmečiui atžymėti rengia
ma šauni vakarienė, kuri 
:.vyks sekmadieni, lapkričio 
(Nov.) 21 d., lietuvių pa
rapijos aukštosios mokyk
los salėje, 339 Capitol Avė. 
Bus užkandžiaujant Įdomi 
programa (tiumiios kalbos, 
baletas ir kt.), o po to šo
kiai.

Hartfordo Balfo skyriaus 
Įnašas per 10 metų ir pini
gais ir drabužiais yra dide
lis, todėl kad čia yra daug 
geraširdžių lietuvių, kurie 
nesigaili nei sveikatos nei 
aukų vargstančiųjų brolių 
ir sesių sušelpimui. Todėl 
tikimasi, kad ir per šią va
karienę, kurios pelnas ski
riamas šalpai, bus lietuvių 
pilnutėlė salė

Kas dar neturi tikėto,Todėl
jis padarė su tokia didelejprašoma kaip galima anks 
suma?

tą senų draugų aplankyti.
Lapkričio 1 d. velionies 

palaikai buvo išlydėti iš In- 
gold koplyčios i Green Acres 
Memorial Park kapines 
Blumingtone. Šioj liūdnoj 
kelionėj dalyvavo daug se
nų velionies bičiulių iš Fon
taną, Redlands, o daugiau
sia iš Yucaipa. Koplyčioj 
ir kapuose M. Pūkis pasakė 
nuoširdžias kalbas. Vėliau 
laidotuvėse dalyvavę buvo 
pakviesti Į Jono Giraičio 
namus ir pavaišinti.

Savo mylimos žmonos 
liūdinčiam Jonui Giraičiui 
:r visai jo šeimai reiškiu 
gilią užuojautą.

P. Atko.

IIS SKAITO 
NUO

“KELEIVI” 
1905 METŲ

čiau kreiptis Į P. Manikie-.siliepti,

P-
III.

Sofijai Oželienei, Chicago. t • t
z

(3) Lietuvių moterų Draugi
jos. Moterų Vienybės, pirmi-

.. . . ninkei p. Paulinai širaėnienei,gyva. Jis yra žydų tauty- New York> N Y 
bės Kai kurie lietuviai sa-( (4) Jaunosios kartos alsto- 
ko, kad senis Ribicoff mo- Vei prof. V. K. Jonyno dukrai 

lietuviškai kalbėti. 'šešiolikmetei Giedrutei. Ne.v 
Lapkričio 2 d. visa Ribi- York, N. Y.

kėjęs

1

Praeitame numery prašė
me atsiliepti tuos, kurie 
skaito “Keleivį” nuo jo pa
sirodymo ar bent nuo 1905 
metų.

Pirmasis atsiliepė Chris 
Petrauskas, gyvenantis 9 
Kenberma Rd., Dorcheste
ry. Ačiū jam. Mes su juo 
pąsimatysime ir pasikalbė
sime. Prašome ir kitus at-‘

nilLADELPHlEClAl, DEMESK)! i

Š. m. lapkričio mėn. 25-28 d., Philadelphijoje, 
4121 W. Girard Avė. maldos name yra šaukiama 
Amerikoje ir užsienyje gyvenančių lietuvių Evan- 
geliskųjų Surinkimų konferencija, kurios proga 

lapkričio mėn. 25 d., ketvirtadieni, 7 vai. vak., 
lapkričio 26 d., penktadieni, 7 vai. vak. ir 
lapkričio 27 d., šeštadienį, 7 vai. vak.

yra ruošiami visų lietuvių bendri susirinkimai, kur . 
iš Chicagos, Bostono ir kitur kalbės šie svarbiausieji 
kalbėtojai: teol. Alg. Jurėnas, kun. J. Frank, kun. K. 
Burbulys, B. Micpovilius ir viet. pamoksi. Ant. Ta- 
lačka.

Į konferenciją atvyksta So. Bostono Evangeliš- 
kojo Surinkimo choras ir kiekvieno vakaro susirin
kimuose pagiedos gražių giesmių.

Philadelphijoje ir jos apylinkėse gyveną visi 
lietuviai esate kviečiami nepraleisti šios svarbios 
progos atsilankyti Į šiuos susirinkimus savo sielų 
atgaivinimui ir šiame pilname pavojų gyvenime žmo- 

j nių užmiršto Dievo gilesniam pažinimui.
Amerikos Lietuvių Evangeliškųjų Surinkimų 

Konferencijai Rengti Komitetas.
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Ketvirtu KELEIVIS, SO. BOSTO#

Mažutis, Bet Biaurus 
Sutvėrimas

veido daubų—sinusų—už-’
degimas, reikia kreptis i sa
vo patikimą gydytoją. ‘ 

Susirgus paprastu šalčiu 
užtenka vienos kitos table
tės aspirino, karštos arba-

inesni pasidaro virusai. • /“t?“ citrin® alkoholio 
| Louis Pasteuras, padaręs PaSal skonj .r pa-
bandymus su gyvuliais, daž-

Pasiutimo ligos priežastis niausiai su triušiais, nustatė Literatūroj randama ap- 
buvo nežinoma. Kad reikalingo stiprumo kiekius kad tam tikros ui-
yra pavojinga ir bai- pradedant skiepijimus. Vi- trayiolebnes lempos labai 
apkrečiama, jau mini suomet jis pradėdavo skie- n.aikina J>re ne tik esančius

graikų mokslininkas Aristo- pyti ilgai—15 ar net ir 21 vmisus, bet ir kitus antkry- 
telis, gyvenęs ketvirtame dieną džiovintais skiepais. Slu?:. džiovos bacilas, tymų 
amžiuje prieš Kristų. Ro- Apie 1 kubinį centimetrą *r k?t?s*. _Bandymai su ul-, ~ . F. - fi-ivinlotinomie lempOlTllS

(Tęsinys)
Pasiutimas arba Ly

kubini centimetrą .... . 
menų mokslininkas Celsus, tokių džiovintų smegenų travioletinemis

f-------- — • • - 5 kubinju centi. parode kad, sakysime, to-
se mokyklose, kuriose tosi

smegenų
gyvenęs pirmame amžiuje Įtrinamą 
po Kristaus gimimo, savo metrų druskos skiediny, pa 
raštuose
sunies įkąstą žaizdą išde- ščiama įkąstam asmeniui ar 
ginti įkaitinta geležimi. Ga- gyvuliui. Skiepai tam tik- mals

Nr. 46, Lapkričio 17, 1054
I rezidentas lankėsi bostone

Prezidentas D. D. Eisenhouer lankėsi Bostone ir kalbėjo 
Katalikių moterų suvažiavime. Paveiksle matyti, kaip 
prezidentas su gubernatorių C. Herter ir miesto majoru 
J. B. H>nes "ksta iš aerodromo i svetaine.

uose pataria pasiutusio daroma emulsija ir ji išvirk- lemPos bkVO Ruoštos, susu-- 
ies įkąstą žaizda išde- ščiama įkąstam asmeniui ar gin]ai Valsais, ty-

gyvuliui. Skiepai tam yra labai sumažėję.
Iena, antram šimmety po rais laikotarpiais pakaito- “tzvdgiu saulės spm-
Kristaus gimimo, patarda- jami, žiūrint pagal reikalą. (,ullal atlieka ta })a9 .\elks; 
vo apkrėstą žaizdą tučtuo- Juo anksčiau po įkandimo ma’. spinduliai labai j

eu™;;;™*; Sieitai sunaikina virusų?

—Gera diena, tėve! Kaip skalytų. Iš to atsirado visi 
šiandien jautiesi? gončai ant svieto.

—Maike, aš vis dar pyks- —Tėvas neturėtum taip 
tu ant tavęs, kam tu mane kalbėt, 
tinginiu išvadinai. į —Kodėl?

—Bet tėvas manai, kad —Kunigas gali neduot iš- 
tinginiai reikalingi pašau-'rišimo, 
liui, taigi neturėtum pykti. | —Ju rong, Maike. Juk

■ • .laš nebliuzniju.
* ^kalingi. į —šventraščiui prieš- 

Pal°-, tarauji, tėve. Biblija tvirti- 
kad visus gyvūnus pa-

_ . .. , . . . ---- v sukūrė rūpestingas
Jeigu jie nebūtų tingėję ne- Die<-as. o daba,. ,akai ka(1 

. . medžioklini šuni išrado tin-

—šiur, kad 
Praeitą sykį aš tau 
džiau. kaip Adomo ir Ievos 
boisai išrado kičino

šioti vandeni 
erai ir

iš rive
šiandien erasnadinės "-L.”— x U1I1V5.

neturėtų kičinuose jokios 
vigados. Bet sinka, Maike,! kafj 
tai dar ne viskas, ką tingi 
niai vra išradę.

—Gal tėvas
kad tinginiai ir 
išrado, kad nereikėtų 
tiems vaikščiot?

Išmintingiau su Stekinimaujau išplauti. i padaryti skiepijimai, juo .. ... ,' antkryčius, džiovos bacilas/
o taip pat tymų ir kitų ligų.; Yra paplitęs parotys laikraščiuose, kad vieton

, • Labai svarbu, kad gyve- švenčių proga, ypatingai asmeninių sveikinimų auko-
fa8Įeui su,ai>tals bkie- narnos patalpos turėtų kiek Kalėdų ir Naujų Metų, pa- ja piniginę auką kuriam 

metais pradėjęs darvti ban-V- T 8 *nai \ i a <aiomi galima daugiau saulės spin- sveikinti savo artimuosius, nors svarbiam ir bendram 
dvmus. Jis, išplovęs iš pa- i- vienoje ._ie_ tie ’ civi dūlių, ypatingai miegamie- draugus, gerus pažįstamus, visuomeniniam reikalui. O 
siutusio šunies liauką, isiū- pupoje V kambariai. . Amerikoje, Savo prietelius pasveikinti, mes dabar, ar neturime di-
davo sveikam šuniui arba t i^is mc ak, įca.goje įeikia pasakyti, miegamie- atnaujinti ir sustiprinti pa- džiuju lietuviškų reikalu, 
kralikui. Paprastai tokie UV°. atslI‘a<}f daug. Pa8iutu-ji kambariai dažniausiai žinties ryšius, be abejonės, kūne ‘ bendri visų patrioti- 
bandomi gyvuliai po 9 die- sunU- “'o viena. i ^ia tamsūs, visai saulės yra geras dalykas, bet pa- nių sroviu tautiečiams? 

‘ y 1 tas a8muo tokių sūnų ap- spindulių negauna. O ten, sveikinimas nelygu
Policija ėmėsi kame nėra saulės šviesos, kinimui. Kai

padalyti skiepijimai,
Kad pasiutusio šunies lengviau išgelbėti nuo 

įkandimas labai apkrečia- siutimo ligos, 
mas, ištyrė 19 amžiuje
mokslininkas Zinke, 1804

nu susirgdavo pasiutimo Ii- kandžiota5. 
ga (lyssa).

Didžiausi nuopelnai 
klauso mokslininkui 
Pasteur'ui. Jis buv 
chemikas, ne gydytojas, lie 
jo nuopelnai medicinai yra 
didžiuliai. Jo surastos prie
monės skiepyti nuo pasiūti- labai pavojingi, 
mo ligos turi žmonijai di- pasiutusio vilko 
tižiausios svarbos. | laikomi labai

... ... Lietuvoje dirbant Kauno Ii-Koks yra antkrytis pasm-„onin-je 192g melais tekc
tmro ligos ik, paskutiniu m vjena ,
laikų mokslininkai nežino-, • -n. .. . , kramtytą pasiutusio vilko.io. liesa, mokslininkas T- k ♦ • r•’. Jis nuvn atvpztji-s i uudninp
Negri 1903 metais surado ~ :® pavėluotai su jau praside-pasiutusių gyvulių smegenų 1 1
narveliuose ypatingus ma-

pasvei- Daug jų yra ir daugis iš jų 
\ietoje nors verkte prašo mūsų medžia-

nai pri- gne?^ pnemomų pnes su-daktaras yra nuolatinis sve-trumpo, vos iš kelių žodžių ginęs paramos. Tik prisi- 
i Louis ?-U-SevimmįCVf' •' lsl J. čias. susidedančio, bet nuošir-minkime Balfą, Tautos Fon-
nvo tik .iejl. Duv? tučtuojau skieP1_ Kas turi tokius tamsius daus sveikinimo, gauni for- da. Vasario 16 gimnaziją, 

, . jami, o sūnys sutvarkyti ir minamus ir in np<rj ii i ? ........ r,.... tz.jami, o sūnys sutvarkyti 
taip pat paskiepyti.

Visi pasiutę gyvuliai yra ti

miegamus ir jų negali ap- mos ir turinio atžvilgiu nu- Lietuvos Raudonąjį Kryžių 
šviesti saule, patartina įsi- valkiotą spausdintą tekstą, ir panašias organizacijas.

____ __ ultravioletinių spindu- dažnai dar papuoštą įkirė- Ar negražiau būtų, ar ne-
Ypatingai Jr su jos Pag<dba jusiais, prasčiausiais pa-daugiau mes pajustume ši-
ikandimai paikinti įvairius ligų ant- veikslais, n prie šio viso tik lumos seno prieteliaus at-
pavojingi. kryčius.

(Galas)
Dr. A.

.sveikintojo parašą, tai iš to žvilgiu, jei jis švenčių pro- 
: tariamojo sveikinimo pasi-ga paaukotų tam ar kitam

Dargis. lieka visai nykus įspūdis.

ĮVAIRENYBĖS
■ Žinoma, Amerikos 
'r.ierių pastangomis ši

—šiur, Maike, o kaip tu 
mislini? Vot, aš galiu tau 
pasakyti apie vieną lietuvį! 
taimerį, ką gyvena Penu-' 
sylvanijoj, netoli nuo 
Bkrantų. Jis nieko netingi. 
Kai jo višta padeda kiauši
nį, tai jis pasiima jį ir pės-, 
tias nešasi 15 mylių į 
Skrantus parduoti: o jo 
arklys tuo tarpu ganosi pie
voj. Kai aš jį sykį paklau

nemislinu. Maike, 
mano čia būtų sugrie- 

šyta. Juk, teisybę pasakius, 
ir kunigus galima tinginiais 

pasakysi, pavadinti, ba jie laukų ne-
automobilįiaria ir nieko nesėja, dar gi 

pės-Į patys sau kelnių nesuprosi- 
na. o vis dėlto
tiekos žmonėm 
Taigi tu nes
trinių nėra jokio pažitko.

—Gerai, tėve, gerai; da-

bendram reikalui ir apie tai 
būtų viešai paskelbta.

Mūsų laikraščiai nieka
dos neatsisakė tokias aukas

'^kad Pldrntk paskelbti ir
’ kam jos priklauso pasiųsti.

Jei taip elgtumės, tai 
tūkstančiai dolerių paliktų 
mūsų svarbiems visuomeni
niams reikalams. Dabar 
mes juos išmėtom vefrtel- 

jačiū 
tuš-

biz-
tuš-

cias sveikinimas yra 
šaknis,

prieš vėją, ne 
lr neįtikiu

Iš Mūsų Spaudos Istorijos .tokias
vt .... T 'pnes ji, ly< KNors pumoj! knyga Jono lima pusti 

.ntenheiaro išrastu bū«lu .sį jank,U; tuog sveikmi.

lutimo ligos antkryčiai. į^r/į'sii^nk'indlmas.'Yr iaeiau'pmiodinėUaS “ 
r,k su pagalba naujai pn- d^ojams buv0 sunku adėjo' ,.„dvtis til* šešiolikJ‘'‘*lk>“- k,t«

pne jo prieiti, ypatingai tame šimtmety.
aščiai pasirodė Vo- 

1609 metais, Angli
.... dantimis grauždavo kas pa- joje 1622 metais, Prancū pereiti per porceliano koštu-sjtaikė zijoje 1631 metais. Dicn.

vo sieneles ir tematomi pa-

jusia pasiutimo liga. Jau
.... .. skiepai nieko negalėjo pa-žus kūnelius, pavadintus jo Ljga u7>i.ęsf ;,vi Gulenberg0

et tai ne u\o ti n Pava,tes jr ,a< žmogus mirė išspausdintavardu 
pa

tautinio eieKiromnio miKio- • • .... _ ...
lėlto nemaža pa- skono nasisekė nurtatvti Ii- pne J° pneitl’ -vPatinSai tame sl.m1
ionėm< nadaro i i> ‘ i? i , kuomet būdavo priepuoliai. Savaitrlonems panaio. gos antkryti. Pasirodė, kad T- , . , , i - ■ n
sakyk, kad iš tin- vra virusai kurie trali JlS kaukdavo- rėkdavo, kietijoj 1< • /. tai >ia '“Tisai, kūne gan r-oC no.

bar pasakyk, ką pats esi ge- didinus 5,000-10,000 kartų.
ra padaręs, visą gyvenimą 
tinginiaudamas?

—Maike, aš esu padaręs 
labai daug, bet nenoriu gir
tis. Teisybė, didelių išra
dimų nepadariau, ba šiais

nėra
ir jankius tenka vaišinti 
tais tuščiais sveikinimais. 
Bet norėčiau savo tautiečiu

goms, kurie mums nė 
nepasako. O jei tiem;

: a- • , - tiems sveikinimamsdėmėsi atkreipti i tuos svei- .. .
ikinimūs kalėdų ir Naujų <izlam,us

....'Jletu proga, kuriuos išsiun- /VV
. Jk . . ■ A • ,co.1666itinėjame savo tautiečiams b'k,os l>alalk.'n’”- .
įstaigos dabar paprastai va- metais, Anglijoje 169o mc_ netutiam< niems naslaiciams sušelpti,
dinamos, pagal išradėjo tais, Prancūzijoje 1777 me-Į ... ligoniams tremty tebevarg-
vardą, Louis Pasteur’o in- tais. j Žvilgterėkime, kas daro- stantiems, ar paremsime ko-
stitutais. • Pirmasis lietuvių laikraš-}8“. Kiekviena lietuviška Vą už Lietuvos laisvę ve-

Louis Pasteur’o pasitar- tis pasirodė 1832 metaisp'einia tokių tuščių sveikini- dančias organizacijas, kokį 
ne-Tilžėje. Tai “Nusidavimai!savo pažįstamiems lie-didelį naudingą darbą pa

’i Skiepijimo nuo pasiutimo raščiai: Vokietijoje
Ir čia pasikartojo raupų is
torija. Abiejais atvejais 
pirmiau buvo surasti skie
pai, o žymiai vėliau antkry
čiai—virusai. Louis Pas- 
teur’as, prancūzų moksli-

vargo mo-
alka-

navimas žmonijai yra 
paprastai didelis. Jis pats apie evangelijos praplitimą 
daug ieškojo pasiutimo Ii- tarp žydų ir pagonių.” Jį 
gos antkryčių, bet jų surasti redagavo ir leido Fridrikas 
negalėjo. Vienok, jis sura-! Kelkis.
do galingą vaistą—skiepus.' “Aušra,” kuri buvo skir-
»-p •• 1 * 1v * • 1'

tuviams išsiuntinėja kas 50, darysime!
laikais jau viskas yra iš- ninkas, tarp kitų darbų bu

vo susidomėjęs ir pasiutimo 
liga. Jis po ilgų bandymų 
įsitikino, kad pasiutimo li
gos antkryčiai įsigauna i

Dr. B. Matulionį.*,.nieko naujo 
ieną daik

tą reikėtų dar išrasti, tai do- 
naco skylę be paties dona- 
co. Ale tą tai jau aš tau 
palieku išrasti. Ir jeigu tu 
tokį daiktą išrasi, tai Ame-

šiau, kodėl jis nepasikinko J ra8*a 11 zmo^V.s ni.et 
savo arkli miestan nuva-jnesuu;dvos“ vie
ziuot, tai jis atsakė: “O 
kam gyvuli mūčyt be reika
lo, jeigu pats turi sveikas 
kojas?” Na, tai pasakyk, 
kam toks žmogus reikalin
gas ant svieto? Jis ir pats 
kamuojasi, ir kitiems nieko 
gero neišranda. O jeigu 
jis būtų tinginys, tai šiur 
pėsčias į miestą nevaikščio
tų.

— Bet būdamas tinginys, 
tėve, jis ir išrasti nieko ne
galėtų.

—Čia tu, Maike, turi mis- ’ 
teiką. Aš galėčiau tau pa
sakyt, ka man pasakodavo 
mano tėvukas. Dieve duok 
jo dūšiai amžiną atilsį.

—O ką jis pasakodavo?
—Jis, vaike, pasakodavo, 

kad jo laikais dar nebuvo 
gončų, tai išėjęs medžioti 
jis pats turėdavo paskui 
zuiki vytis. Jis, mat, turė
jo geras kojas ir netingėjo, 
taip kaip ir tas Pennsylva
nijos farmerys. Jo susieda.- 
irgi buvo didelis strielčius, 
ale didelis tinginys. Taigi, 
kad nereikėtu pačiam pas-

Receptas Viskam Gydyti

.... * Tai jo didžiausias nuopel- ta didžiajai Lietuvai, išėjopagrindinius nervų sistemos rr-, • 1OOO _1 nas. Tikrus pasiutimo ant- taip pat Tilzeje 1883 me-
kryčius — virusus, ligos tais. Ją redagavo daktaras 
priežastį surado jau po L. Jonas Basanavičius

(nugarkaulio ir smegenų) 
narvelius. Po šunies ar ki-

likos biznieriai raidavei pa-Įto pasiutusio gyvulio įkan
darys tave milionierium 

—Tėvas klysti, kad vis
kas jau išrasta. Netobula 
dar ir tas. kas išrasta. Daug 
kas reikia dar pagerinti, 
laug kas nauja išrasti. Pa
vyzdžiui, reikia surasti bū
dą jūros bangoms pakinkyt 

darbą; reikia suvaldyt
audras ir potvynius; reikia 
-unaudoti saulės šilimą na
mams šildyt. Aš tikiu, kad 
visa tai bus išrasta, bet tin
giniai to neišras. Tą galės 
išrasti tiktai darbštūs žmo
nės. Mat, išradimus žmo
nės daro ne dėl to, kad jie 
tingėtų dirbti, bet dėl to, 
kad jie nori daugiau darbo 
padaryti. Tinginiai tik ta 
baką be reikalo gadina.

—Dac inaf, Maike. . . 
Gudbai!

Amerika suvartoja 42' < vi-

Kas 100, o kiti dar daugiau.
Paskaičiuokime, ką tas reiš
kia pinigo ir darini atžvil
giais.

Patys sveikinimai daž- --------
niausiai kainuoja apie 10 ar uncijos kantrybės,
15 centų; pridėkime pašto sdfdnas puodelis malonu- 
ženklus; tai ir išeis vienai mo; keturios uncijos geros

Caro valdžiai leidus mū-l8eimai maž“ mažiausiai vall°8’ žW8,li8 vilties, 
u spauda, pirmasis savait-jaPie 10 dolerių; dažnais at- 1-luostelis tikėjimo ir nuo- 

raštis išėjo Petrapily 1904 sitikimais išeina daugiau ir sirdumo
— - - -- - tos sveikinimų išlaidos pa- I Vli<ką tą Įdėti saują

siekia net 15 ar 20 dolerių, darbštumo, saują išmintin- 
Prisiminkime, kad lietuvis- ir kelis lasus gailes-
kų šeimų, kurios sveikini- tingumo.
mus siuntinėja lietuviams, ^ar pridėti saują nuolan- 
vra daug tūkstančių. Aš kūmo, slidiną ąsotį jumoro, 
turiu galvoje visas lietuvis- *sa tai sumaišyti su ly- 
kas šeimas, kur jos bėgy-Sia <lalimi linksmumo, dė- 

____  Iventu—Amerikoje, Kana-kingumo ir sveiko proto ir
ga prasideda po 9 dienų ga> čiaudėjimu ir gerklės Pirmasis lietuviu dienraštis doje ar kitose šalyse. Tai leisti nusistovėti kasdieni- 

bet ' ’ ’

dimo, drauge su jo seilėmis 
patenka į žaizdą šios ligos 
virusai. Jie nervais keliau
ja į smegenis. Juo Įkandi
mas arčiau smegenų,—sa- dinamas 
kyšime i veidą,—juo grei- toms

i’asteur’o mirties 
lininkai.

kiti moks-

Šalt iš
Šalti

čiau pasiekia smegenis ir 
prasideda pasiutimo liga.
Juo toliau
genų—juo ilgiau užsitęsia a,.įa į.

rias sukelia virusai, 
į Šalčiu suserga dažniau 

žaizda nuo ^nie- sjaj rudenį, keičiantis 
žiemos metu.

metais. Tai buvo “Lietuvių 
arba Europoje va- Laikraštis.” Tų pačių metų 
gripas, priklauso gruodžio 10 d. Vilniuje pa- 

pačioms ligoms, ku- sirodė ir pirmasis dienraštis
—“Vilniaus Žinios.”

Amerikoje pirmąjį lietu- 
orui, vių laikraštį išleido Mikas 

Tai Tvarauskas 1879 metais
ligos pradžia. Paprastai Ii- dažniausiai pasireiškia slo-’.Tai “Gazieta Lietuviška”

nuo įkandimo, bet tas lai- paraudonavimu. Didesnia-J buvo “Naujienos,” kurios 
kotarpis gali užsitęsti 1---3 me šaltyje atsiranda ir 1914 metais iš savaitraščio 

plaučių bronchitas. Liga virto dienraščiu ir šiandien 
yra apkrečiama: virusai nuo'dar tebeina.

Louis Pasteur’as surado, vieno asmens patenka į ki-! Nepriklausomoj Lietuvoj ^ų. Kas is šitų pinigų pa 
Jkad apkrėtus triušių sme-to nosies, gerklės srity ir prieš ją nisams pavergiant,sinaudoja ir pelnosi? Veik 
'genis pasiutimo virusais, sukelia susirgimą. Virusai dienraščių ėjo 18, savaitraš-’ išimtinai — vertelgos, daž- 
triušiai suserga pasiutimo patenka iš oro. Reikia pa- čių 43, dvisavaitraščių 22, niausiai svetimi, nelietuviai.

menesius, o kai kada net 1- 
3 metus.

va, visos šitos šeimos Ka- ni° pasitenkinimo dubeny, 
ledų ir Naujų Metų proga Pamėginkite savo santy- 
tuštiems sveikinimams išlei- kiuose su kitais panaudoti 
džia daug tūkstančių dole- sda i'^ceptą. Jis duos tik

rai gerą pasieką.

Nestatys Pasibučiavimo 
Kambario

kui zuikį vytis, jis išmokino šame pasauly pagamintos elek- 
:avo šunį, kad tas vytųsi ir tros.

liga. Išėmęs tuos nugar- sakyti, kad “šaltis” vyrės- mėnesinių žurnalu 53 ir re- 
kaulio smegenis, Pasteuras niojo amžiaus žmonėms ga- čiau išeinančių 27. 
džiovindavo juos specialio- Ii būti net ir labai pavojin-'

Juo ilgiau ga ilga. Kuomet pakylaje prietaisoje 
tie smegenys džiovinami, temperatūra, susidaro 
juo mažiau pasilieka pasiu- šilų—gerklės liaukų — 

4timo ligos nuodų, juo silp- degimas, arba

Prisimenu dar laisvoje 
Lietuvoje buvo atsiradę su- Philadelphijos miesto ta-
sipratusių ir giliai visuome- ryba atmetė pasiūlymą ae- 
niškai galvojančių žmonių, rodrome įrengti “pasibučia- 
kurie, nematydami tikslo vimo kambarį” poroms, ku- 

mokykių rašinėti tuščius švenčių svei- rios “reikalingos privatišku- 
kinimus, pasis k e 1 b d a v o mo savo atsisveikinimams.”

—P. B.

ton- Amerikoj trečdalis vaikųv ’
UZ- mokyklas atvežami 

varlinamųjų bosais.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Laiškai iš Lietuvos I Mūsų skaitytojas J. D. T. i

“Laisvė” paskelbė ilgą'ga™ laišk« iš s?v0 “M 
laišką, kurį parašė savo,llukter?: gyvenančios Lietu-! 
broliui Brazilijoje ZakJvo-'- Jl gyvenant, su moti- 
rauekienė, gyvenanti Pane-ina name y, pne kūno 

Sodų gatvėj, Nr. 13. .es» 20 akrų <tal yra I,usevezy, sočių gatvėj, Nr. 13. I...
Ji rašo, kad jos žentas ' žemės, pasisodinan-

esąs ugniagesių 
rius (taigi, aukštas pareigu- j- 
nas), jis per mėnesi gaunąs 
500 rublių, jos duktė siu
vykloje uždirbanti 400 rub
lių, o jos vyras esąs naktinis 
sargas ir gaunąs 260 rublių J

šiaip taip gyvenančios 
mokanti siūti. Prieš ka

rą, J. D. T. žodžiais, jos ge
rai gyvenusios.

Vietoje Latvio Balsas
j Bostone išeina rimtas

Palyginę tuos uždarbius.«The christian &įence 
su ten esamomis kainomis,1 Monitol.-> dienraštis, bet ii< 
kurios ir Keleivy nekaltą^ karuis ‘>nušneka” ne dėl 
buvo skelbtos, pamatysite, kjOgOS valios, bet dėl žinių' 

jie mizemi. stokos. Jis pavyzdžiui iš-'
Kitą laišką paskelbė “Vii-!spausdino Wohl straipsnį,

SENATO VADAI TARIASI DĖL POSĖDŽIO

Senato republikonu vadas šen. Wiliiam Knouland (kairėj) 
ir senato demokratų vadas šen. Lyndon Johnson tariasi 
apie senato posėdžius. Senatas svarsto tik vieną klausi
mą—senatoriaus McCarthy pasmerkimą.

ti žmonTJSkundžia Draudimo Bendrovesjas savinosi. Iš to 
kam turi priklausyti žmonių 
pinigais pastatytos bažny-j ____________
čios, ir buvo kilęs “nezalež-J Praeitą mėnesį daugelyje >ciją iš bendrovės galima 
ninku judėjimas. Dėl! va- laikraščių buvo paskelbtas'gauti panašią pašalpą. Va- 

trūkumo “nezaležnin- savotiškai įdomus praneši-: dinasi, skelbimuose pada
rkai tik kur ne kur sugebė- mas, kuris liečia daugelį rytas pažadas nepildomas, 
joišsilaikyti, nors esant ki- komercinių draudimo kom-Į Padėtis pasidarė tokia 

į tokioms sąlygoms lietuviai į panį jų (bendrovių). “The rimta, kad aukštos Wash- 
Amerikoje būtų lengvai pa- jęew York Times,” “The ingtono įstaigos nusprendė 

World-Telegram and Sun” į įsikišti. O mes žinome, kad 
(spalio 19-20 d.), taip pat šiame krašte kiekvienas 
kiti laikraščiai, nurodė, kad biznis saugomas nuo viešo 
kai kurios komercinės drau-1 papeikimo. Jeigu vis tik 
dimo bendrovės savo skel- buvo iškeltos negerovės 

ibimuose duoda tokių paža-'draudimo srityje, tai jau 
dų, kuriais publika, juosi kęsti nebuvo galima. Skun- 
tiesioginiai suprasdama, vė-ldai plaukė į valdžios įstai-

kokie

Žu- kuriame oe 
narna, kad

ko kita tvirti- 
komunistų pa

nis.” Jį atsiuntė Ona 
kauskienė, gyvenanti Janė
nų kaime, Šventežerio pa
rapijoj.

“Dabar parašysiu apie vi
suotinį gyvenimą. Jūs, te
tukę, klausiate, ar yra dar kad valdžia jais rūpinasi
ūkininkų, tai jau nėra neij į tai atsiliepė latvių advJnėra satelitai, nes guviau Kipro Petrausko 
vieno ūkininko, visi dirba Valdemars Lambergs. Jis Sąjunga jas visiškai prari- gyjęyjęęjnį 
kolektyvuose,” rašo ji. Ji pavaizdavo, kad Pabaltijo jo ir nebereiškia pretenzijų, įa 
džiaugiasi turinti karvę, dvi valstybėse žemės ūkio ir kad jos yra "nepriklausomos yer<jį 
avi, dvi kiauli, triušių ir miestų paprasti darbininkai valstybes. ’ I
paukščių. Ji rašiusi kelis dabar iš savo uždarbio ne-' Latviai dažniau suranda 
laiškus, bet čia Amerikoj gali nusipirkti nė dešimtos progų ne tik minėtame vininkas. 
jie negauti. Matyti, nepa- dalies to, ką jie galėjo nu
taikė parašyti. Šį kaitą ji sipirkti prieš karą, ir kad 
savo laiške įrašo, kad “dau- todėl minėto Wohl išvados 
gumas dabar taip gerai gy- negali liesti Pabaltijo kraš- 
vena, kad jie niekad taip tus.
negyveno ... tai taip ir Redakcija nuo savęs pri
mes,, kartais geriau, kariais dėjo, kad Wohl turėjo gal- 
blogiau .•. .” voje Europos pietryčių tals-

ilinkę į naują “reformaciją 
ir vyskupams bažnyčių ne- 
l ūtų statę.

Ir Brocktono parapijonų 
pinigais pastatytoji bažny
čia nėra parapijonų nuosa
vybė. Jei tos bažnyčios tik 
rieji savininkai norės, jie 
bet kada atkels į tą bažny
čią kunigą, kuris lietuviškai 
nemoka nė žodžio ir niekas 
iš “bažnyčios pundatorių” 
negalės nė žodžio prieš tai 
pasakyti. Tai irgi reikia 
įrašyti į klebono F. W. 
Strokoskas nuopelnus.

Lietuviai Amerikoje turi 
apie 120 parapijų ir visų jų

liau jaučiasi apsigavusi ar
ba suvedžiota.

vergtuose kraštuose žmonės'tybes, kurios prasideda laikrašty priminti Amerikos .^uns’ tur but" S1<įkia

So\ ietu lietuviška, bet bendra ame- 
70 metų rikoniška ir kuriai lietuviš- 

atžymėti numaty- reikalai negali rūpėti, ne- 
pagrindinai atnaujinti gU£ tik tiek, kiek jai rūpi vi- 

’di operą ‘Otelio,’ kurią Sų dūšių reikalai. Ameri- 
režisuos ir svarbiausią par- jęOS katalikų bažnyčia jau 
t*ją dainuos pats sukaktu- kelios dešimtys metų

Koks čia Nuopelnas?
Gavau iš vieno mano gir-Į doleriai, o statymą atlieka

dėto, bet nepažįstamo žmo-' kontraktoriai

aiškiai pasukusi į “tirpdy
mo puodo” politiką ir laiko 
save Amerikos katalikų baž
nyčia, nebeskirstydama ti
kinčiųjų pagal tautines kil
mes. Ta bažnyčia yra taip 
pat amerikoniška, kaip 

greit ir pagal Prancūzijoj katalikų bažny-

Šios žinios imtos iš auto
ritetingų šaltinių, būtent, 
The Federal Trade Com- 
mission, kurios vadovas 
Eduard F. Howrey atvirai 
spaudai pareiškė, kad susi
darė tokia padėtis, kurios 
ateityje negalima esą pa
kęsti.

Kadangi draudimo biznis 
šiame krašte nepaprastai iš
siplatinęs ir kadangi nema
žas lietuvių skaičius į šį rei
kalą yra įpainiotas, tai ver
ta plačiau apie tai pakai 
bėti.

Jungtinėse Valstybėse vei 
kia daugiau kaip S00 ko- 

yra’,mercinių draudimo bendro-
vių. Su tomis draudimo 
bendrovėmis krašte yra su
rišti dešimtys milionų žmo
nių. Jų tarpe juk nemažas 
skaičius ir lietuvių.

Kaip žinia, draudimo 
bendrovės turi gerai iš
mokslintus ir patyrusius

Įgaus spausdintą laišką, ku- sutartą planą. Visas nuo- čia yra prancūziška, ar kaip'įagentus (“salesmenus”),
jriame račiau aprašytus vie-: pelnas yra dolerius surink-,nepriklausomoj Lietuvoj ji i kurie sugeba daugeliui žmo-

Skaitykime Vertingas Knygas!
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs, lengvai 

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

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

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

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

RYTŲ PASAKOS, Vinco Krėvės puikia kalba 
parašytos indu ir k i iii tolimųjų tautų le
gendos. 220 puslapių ...............................$2.50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

knyga apie Vilnių ir 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.

no lietuvio klebono nuo
pelnus. Tų nuopelnų tarpe 

vietoj yra pasakyta,vmz 11 Į/n iiivzj

’ti. Apie tą nuopelną ir pa 
kalbėsime.

Brocktono naraniia. ku-‘tautėiar-a r ----------j------ .
riai klebonas pastatė baž-' 
nyčią už 425,000 dolerių, 
turi apie 4 tūkstančius na
rių. Vadinasi, bažnyčios 
statymui klebonas turėjo 
vienu ar kitu būdu iš kiek
vieno parapijono išgauti po 
106 dolerius.

iš kiekvienos 
yra nemažai 

tai buvo neleng- 
Kaip Brocktono 

klebonas sugebėjo tiek pi
nigų iš vienos parapijos su
rinkti ir surankioti, aš nesi- 
imčiau pasakoti, nes man

buvo lietuviška.
lietuvių 
pavieniui,

kad tas gėlasis lietuviškas 
klebonas pastatęs Brockto
ne bažnyčią už 425 tūkstan
čius dolerių ir esą visi pini
gai jau yra sumokėti, tik 
dar liko 15.900 dolerių sko
los. Bet tokia skola, apmo
kėjus virš 400 tūkstančių 
dolerių už bažnyčios staty
mą. tai jau menkniekis.
Reikalui esant tokią skoląl-j? seimom« 
gali pats klebonas padeng- va našta 
ti, parduodamas savo gra
žią 25,000 dolerių vertės vi
lą gražioje pajūrio vietoje.

Man kyla betgi mintis,
kiek didelis nuopelnas yrajneteko to stebėti gyvenant 
brangios bažnyčios staty-l toliau nuo tos parapijos. Ti-

Tiek pinigų 
I gyvos dūšios

mas? Mes skaitomės krikš
čionys, išpažintojai Kris
taus, kuris neturėjo kur sa
vo galvos priglausti, o da
bar jo garbei statomos baž
nyčios, kurios suėda šimtus 
tūkstančių dolerių išspaustų 
iš žmonių prakaito.

Katalikų bažnyčia visada 
mėgo puošnumą ir gražias 
statybas. Popiežiai besta- 
tyclami švento Petro bazili
ką Romoje ir reformaciją 
juk sukėlė, nes žmonės pa
sipriešino amžinam pinigų 
iš ju viliojimui visokiomis 
geromis ir negeromis prie
monėmis (kaip, pavyzdžiui, 
atlaidų pardavinėjimas). 
Viduramžiais, kada viešpa
tavo tamsumas ir biaurus 
žmonių išnaudojimas, kata
likų bažnyčia išsigudrino 
papuošti Europos miestus 
puikiausiomis bažnyčiomis, 
kurios dabar vilioja turis
tus ir stebina architektus. 
Kai kurios viduramžių baž
nyčios buvo statomos šimt
mečiais.

Dabar bažnyčių statymas 
vyksta greitai. Statyba pa
darė pažangą ir pastatyti 
kelių šimtų tūkstančių do
lerių bažnyčią yra. palygi
nus, menkas dalykas, jei tik

kiu.

Ūkiškoji ateivija ir jos jau
noji karta tirpsta masiniai, 
kartu su savo vadovais ku
nigais.

Tai taip, šiek tiek plačiau 
žiūrint, man atrodo vieno

Jei libera-įnių įpiršti draudimus, 
ateivija iš-|kas būna labai gerai 

tai kata-Į apdraustasis moka

Vis- 
kol 

bendro
vei pinigus, bet dažnai pra
eideda nesusipratimai, 
tik jis pamėgina gauti, 
gal padarytus skelbimuose 
ir reklamose pažadus, sau 
pinigu

gas ir vis aiškiau darėsi, 
kad nepatenkintų yra tūks
tančių tūkstančiai.

Jau minėtas atsakingas 
pareigūnas Mr. Howrey sa
ko, kad kaltinamų draudi
mo bendrovių tarpe yra ke
turios pačios stambiausios, 
būtent: Mutual Benefit
Health and Accident Asso- 
ciation of Omaha; Bankers’ 
Life and Casualty Co. of 
Chicago Reserve Life In
surance Co. of Dalias ir 
United Insurance Co. of 
Chicago.

Pastebėta, kad ypatingai 
naujieji ateiviai buvo leng
vai pasidavę panašių bend
rovių agentų įkalbinėji
mams. Jeigu jie dar nepa
juto nusivylimo, tai gal tik 
todėl, kad neturėjo preten
zijų į tas bendroves. Pri
vačiam žmogui savo teises 
prieš turtingą bendrovę ap
ginti yra labai sunku.

Vieną tik išvadą šiuo tar
pu galėtume padaryti, kad 
mūsų žmonės turėtų būti 
žymiai atsargesni. O iš ant
ros pusės tenka pareikšti 
nusistebėjimą, kodėl mūsų 
kai kurie, rodos, ir susipra
tę žmonės, vis

kai “svet*mM dievų.”

klebono nuopelnai. Tokių; Pavyzdžiui, jau minėti 
nuopelnų, daugiau ar ma- New Yorko laikraščiai nu-
žiau. turi visi lietuviški kle
bonai ir kai suvienuolinta 
lietuvių- katalikų spauda 
kai kada šaukia apie lietu-

rodo kad ir tokius dalykus: 
“Mes mokame $15 dienai 
per 100 dienų, jeigu jūs su- 
sižeisit arba susirgsit,” ra-

j—uar it’snu 
Juk mes

pa- tul'ime savo lietuvišką drau
dimo įstaigą, Susivienijimą 
Lietuvių Amerikoje, kurį 
patys kontroliuojame. Ko
dėl nepasinaudoti jo drau
dimu?

A. Kaušakys.

vybės išlaikymą, tai mes ži- soma kai kurių draudimo
norae, kad tai krokodilas 
lieja savo gėlas ašaras.

J. Z. Rulis.

51J

KAIP “KELEIVĮ 
AREŠTAVO

bendovių skelbimuose. Bet| 
vėliau pasirodo, kad nei 
kiekvieno susižeidimo ar li- 

igos atveju tokia pašalpa iš- 
BALIONAIS įmokama. Tik tam tikrais
LĖKĖ 7 VALANDAS išimtinais atsitikimais esą 

--------- Įgalima panašias pašalpas

A. Vaisnis iš tolimos Al
bertos, Kanados provinci
jos, jubilėjiniam numeriui 
parašė, kaip jam Lietuvoj 
tarnaujant tvarkos daboto
ju buvo įsakyta iš Ameri
kos atėjusį “Keleivį” suim
ti.

S. Bakanas pažadėjo at
skleisti Pittsburgho praeitį.

kad vietiniai žmones 
apie tai parašyti ir ta

da visi matysime, kokiu bū
du klebonas sau nusipelnė 
prelato titulą. Bet aš ne
apsiriksiu, jei pasakysiu, 
kad pinigai buvo rankioja
mi įvairiausiais būdais, ne
vengiant nė girtų, tikrai 
“romaniškų" piknikų ir pa
našių parengimų. . . .

Senesniaist laikais, kada 
lietuviai Amerikoje statė 
savo bažnyčias, mūsų žmo
nės dažnai norėdavo būti 
pastatytų bažnyčių savinin
kai. Bet katalikų bažnyčia 
tam buvo griežčiausiai prie
šinga. Bažnyčios viršinin 
kai žinojo, kad nuosavybės 
titulas yra geriausias būdas 
laikyti žmones pririštus prie 
bažnyčios. Jei leisi parapi
joms turėti savo nuosavybė
je bažnyčias, klebonijas, 
mokyklas, tai ko gero tos 
parapijos panorės pačios 
skirti ir klebonus ir pačios 
tą turtą naudoti, kaip jos 
išmano. Totalitarinė ir au
toritarinė katalikų bažnyčia 
prie to negalėjo prileisti ir 
reikalavo, kad visos katali
kų pinigais pastatytos baž- 
nyčios būtų bažnyčios vado
vybės nuosavybė. Žmonės

gali
Inlet, N. Y., miesteli o'.gauti. Todėl, suprantama, 

vienas jaunas žmogus, Gar-Įkad apsidraudęs jaučiasi 
ret Cashman, pasidirbo iš.apsigavęs.
vandenilio pripūstų balionų j Dar būdingesni 
prietaisą, su kuriuo jis paki- paduoda minėtoji
lo į orą ir nulėkė per 7 va-'nurodydama, kad —McKinky kalnas Alaskoj yra 
landas 45 mylias. Jis nu- nės bendiovės aukščiausia vjeta Amerikoj. Jis
sileido Riparius miestely ir “Mes mokame lig $525 užisįckia 20,300 pėdų. o Death 
įėjo į vaistinę pranešti sa-'jums reikalingą operaciją. jValley (Kalifornijoj) slėnis yra 
viskiams, kad jo kelionė ge-įBet praktikoje pasirodo 280 pėdų žemiau jūros pavir
inai pasisekė, tuo tarpu kas!kad ne už kiekvieną opera- šiauš.
tai pagavo jo “lėktuvą” ir 
tik vėliau policija balioninį 
sklaidytuvą surado pakely

pavyzdį
spauda,

komerci

doleriu vra. Svarbu turėti

je. į
G. Cashman norėjo įro

dyti, kad su balionais gali
ma skraidyti maždaug kaip 
paukščiai skraido. Jo apa-' 
ratas yra faneros (piy- 
wood) sėdynė ir 80 vande
nilio pripūstų balionų.

KOVAI SU POLIO 
300 MILIONŲ DOLERIŲ

statė bažnyčias, <> vyskupai nimui.

Draugija kovai su vaikų 
paralyžių per 16 metų išlei
do 300 milionų dolerių. Iš 
tos sumos 200 milionų išlei
do susirgusių ta baisia liga 
gydymui ir 100 milionų tos 
ligos tyrimui, apsauginių 
skiepų tobulinimui ir gami-

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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STEPAN ZWEIG:

Moterų Skyrius

MoterysFederalinčseJstaigose
Prieš daugeli metų, kai moterų, kurios dirba eilini 

viena moteris, kuri dirbo'ofisų darbą, tai yra labai 
valdžios Įstaigoje, kreipėsi mažas skaičius.
i savo kongresmaną, prašy-J Žinoma, negalima never
dama suteikti jai darbo pa- tinti eilinio darbo, be ku-’ 
tentų ofise, jis pareiškė to- rio visas Washingtono apa-!
kia nuomonę:

“Aš esu pasiryžęs daryti
viską, kas galima, pagelbėti 
tai jaunai moteriai, bet 
jos negaliu priimti i paten
tų ofisą. Nei jos, nei ko
kios kitos moters. Aš nesu 
priešingas samdyti moteris 
. . . tokiems darbams, ko
kius jos gali atlikti. Bet 
yra taip aišku, kad netinka 
maišyti
valdžioj

ir kuri dau-

aš mažai

SI-ŠILAIK£ NEPAPRATAI DIETŲ DKIN’UKŲ

Ii

Mrs. Joscphine Danniore. chicagietė, susilaukė dvieju sūnų 
dfvynius svarus. Prieš 15 mėnesiu Mrs. D.nmote pagimdė 

molina jaučiasi gerai.

dvinukų. kurie 
sūnų ‘J svaru.

sveria po 
Dvinukū

Eldorado Atradimas
EI dorado, ispanu kalbos žodis, reiškia fantastišką kraš

tą, pilną aukso ir kitu turtų, kuriame žmonės gyvena lai
mingi. nežinodami, kas tai yra vargas ir rūpestis. Tokio 
Eldorado—Lamingo ir turtingo krašto—keliautojai ieškojo 
nuo senu laihų ir manė. kati jis raminsi kur Lai l’ietu Ame
rikoje. Tuo tarpu Eldorado—neišnaudotas ii’ Eituti turtin
gas kraštas—buvo Kalifornija. Nuo Amerikos atradimo 
laiku Kalifornija buvo ispanų rankose, apleista ir visai ne
apgyvendinta provincija, kol i ją atvyko neramios dvasios, 
žmogus Jonas Augustas Sūteris. «

čia duodame žymaus austrų rašytojo Stefun Zvveig ap
sakymą. kuriame vaizduojama, kaip Augustas Suteris tuš
čioj žemėj Įkūrė koloniją, kaip pasidarė turtingiausias kraš
te žmogus ir kaip vėliau, suradus Kalifornijoj auksą, mirė 
varge ir skurde, netekęs visų savo žemiu ir tunu.

ratas sugriūtų
gumoj atlieka moterys, bet 
kyla klausimas, kodėl tiek1 

moterų užima aukš
tas, atsakingas vietas. Ne
jaugi ir dabar yra vyrų, ku-' 
rie galvoja, kaip anas kon-'
gresmanas, kad moterų su ________ ____
vyrais geriau nemaišyti. . . .' ~ ~ —

Yra kelios priežastys, dėl A EjIAZlA Ki l 
kurių taip mažai moterų pa- MOTERS GALYBŠS

ir

vyrus su moterimis tenka i atsakingas vietas.
Įstaigose ir todėl Viena iš pirmųjų priežasčių,*Nepaslaptis, kad

as pasiryžęs tokio dalyko 
neleisti.”

Tai buvo 1855 metais. 
Praslinkus trylikai metų, 
kai valdžios Įstaigose mo- 
teiys vis dėlto, neišnyko, 
vienas aukštas valdininkas, 
stebėdamas moterų darbą, 
pareiškė: “Moterys valdi
ninkės yra daug atidesnės, 
darbštesnės ir tinkamesnės 
darbui kaip vyrai ir aš savo 
Įstaigoje greitu laiku turė
siu tik moteris tarnautojas.”

Palyginus tuodu aukštų 
valdininkų pasisakymus ma
tyti, kad per trumpą laiką 
vyrų nuomonė apie mote
rų darbą pasikeitė moterų 
naudai. Kai tik moterys 

pradėjo būti samdomos 
valdžios Įstaigose, jos Įrodė, 
kad nori ir sugeba dirbti.

bus ta, kad turime
vvrai

moterų, kurios savo kvalifi-

Pavargęs nuo Europos

1834 metai. Koks tai amerikiečių laivas plaukia 
iš Le Havre uosto (Prancūzijoj 1 i New Yorką. Tarpe 
desperatų, vienas tarpe šimtų, yra Jonas Augustas Suter, 
kilęs iš Rvnenbei’g prie Bazelio (Šveicarijoj), 31 metų 
amžiaus. Jis nerimsta, kad tik greičiau vandenynas at
skirtų ji nuo Europos, nes jis yra bankrutavęs, vagis, 
vekselių klastotojas. Jis paliko žmoną ir tris vaikus 
varge. Paryžiuje su suklastotais dokumentais jis kokiais 
tai būdais pasidarė truputi pinigu ir dabar ieško naujo 
gyvenimo.

Liepos 7 dieną jis išlipa New Yorke ir ten du metus 
verčiasi visokiais galimais ir negalimais bizniais, dirba 
kaip pakuotojas, vaistų pardavėjas, dantų gydytojas, 
karčiamninkas, pagaliau, šiek tiek nusistovėjęs, nusiper
ka karčiamą. Netrukus ją parduoda ir, pasiduodamas 
magiškai anų laikų vilionei, patraukia i Missouri. Ten 
jis pasidaro farmeris. Per trumpą laiką Įsigyja mažą 
turteli ir, atrodo, galėtų ramiai gyventi.

Bet pro jo namus visą laiką traukia žmonės: kailių 
prekiautojai, medžiotojai, nuotykių ieškotojai ir karei
viai. Visi jie eina Į Vakarus, visi grįžta iš Vakarų, ir 
pagaliau tas žodis ‘'Vakarai” Suterio ausyse skamba 
kaip užburtas. Iš pradžių, taip bent pasakojama, yra 
’ygumos, lygumos, lygumos su milžiniškom buivolų kai
menėm. Lygumos, kuriose per ištisas dienas ir savaites 
nesutiksi nė vieno žmogaus, lygumos, per kurias tik rau
donodžiai indėnai kaltais perskrieja. Už jų yra kalnai, 
aukšti, dar niekeno neilipti kalnai, o už jų—tas nuosta
bus kraštas, apie kuri niekas nieko tikro nežino, bet apie 
kurio nepaprastus turtus visi kalba. Tai Kalifornija, 
vej aliestas kraštas, žemė. kur pienas su medum teka. 
£emė prieinama kiekvienam, kuris tik nori ją imti, tik 
bėda, kad ji labai labai toli ir kelias i ją labai pavojingas, 

persijok, sumaišyk Bet Jonas Augustas Suteris turi savy nuotykių ieš
kotojo kraują. Jo nevilioja sėdėti ramiai namuose ir 
knaisioti derlingą žemę. Vieną dieną, 1837 metais, jis 
parduoda visa savo turtą, nusiperka keletą vežimu, ark- 
’ių, buivolų ir, sudaręs gurguolę, patraukia iŠ Fort Inde- 
pendence Į nežinią.

Žygis Į Kaliforniją
1838 metai. Du karininkai, {renki misionieriai ir 

tiys moterys kartu su Suteriu keliauja i nepabaigiamas 
tolumas. Per lygumas, lygumas, paskui per kalnus, ar
tyn prie Pacifiko. Tris mėnesius jie keliauja ir spalio 
pabaigoje pasiekia Vancouver’io fortą. Abu karininkai 
apleido Suterj jau anksčiau, misionieriai toliau nebeina, 
□ moterys miršta pakely gimdydamos.

Jonas Augustas Suteris lieka vienas. Veltui ji ban
do užkikyti Vancouver’io forte. Veltui siūlo jam dar
bo. Jis ji atmeta, nes jo kraujuje dega magiškas žodis 
—Vakarai.

Su pasigailėtinu būriniu labuku jis perplaukia Pa
driką prie Sandvičų salų ir, po nepaprastų sunkumų, 
aplenkęs Alaskos pakraščius, išlipa apleistam kampely, 
kurs vadinosi San Francisco. San Francisco—tai ne 
šiandieninis miestas, kurs po žemės drebėjimo, dvigubai 
paaugęs, pašoko iki milioninio didmiesčio—tada tai buvo 
nuskuręs žvejų kaimelis, kuris nuo misionierių pranciš
konų gavo vardą San Francisco. San Francisco net ne
buvo sostinė tos nežinomos, meksikietiškos Kalifornijos, 
kuri apleista, be vaisiaus ir be derliaus, dirvonavo nenau
dojama derlingiausiam Naujojo Kontinento pakrašty.

Ispaniška netvarka, padidėjusi dar dėl to, kad ne
buvo jokio valdžios autoriteto, maištai, trūkumas žmo
nių, trūkumas darbo gyvulių ir Įrankių, trūkumas kū
rybinės energijos—tokia tada buvo Kalifornija.

Suteris išsinuomuoja arklį ir nusileidžia Į derlingą 
Sacramento slėni. Vienos dienos jam užtenka, kad Įsi- 
ikintų. jog čia vietos pakanka ne tiktai farmai, ne tik 
iideliam dvarui, bet milžiniškai karalijai. Kitą dieną 
įis joja Į Monte Rey. apšepusią provincijos sostinę, prisi
stato gubernatoriui Alveradui ir papasakoja jam, kad jis 
nori ši kraštą padalyti derlingu. Jis dabar turįs atsive
žęs iš salų kanakų (spalvotų žmonių), paskui jis regulia
riai atgabens tų darbščių žmonių, jis pamažu Įkurs kolo
niją, mažą karaliją ir pavadins ją “Naujoji Helvecija.”

—Kodėl Helvecija?—paklausė gubernatorius.
—Aš esu šveicaras (seniau Šveicarija vadinosi Hel- 

veeija—Red.) ir respublikos šalininkas,—atsakė Suteris. 
(Bus daugiau)

Atrodo, kad visos maldos šluostyk su skepetaite, kuri 
susiveda i vieną: “Mieli pa- buvo pamirkyta karštam 
rapijonai, melskitės ir duo- vandeny ir paskui gerai iš- 
kit pinigų!” Ar tai nėra gręžta. Po to nušluostyk 
Marijos įžeidimas? Įsu visai sausa skepetaite.

Man atrodo, kad Romos Jeigu viduje yra priskretu-• • • > • TA* t • a • • • 1 , •ją nuvalyti
ir Jo tarpininku'su “steel wool,” kuri gali

nekaip galvoja apie mote
anu-tac ri8" ^et Pa^a^vo:4 kunigai nesiderina su Dievo'sios tešlos, tai
augias apje moters galybę, tai juos moksiukac-ijomis tiktų i

vietas. Raštininkių, sekre- [drebulys imtų krėsti. 
torių, sąslcaitninkių, ir ki-[moters uždavinys vra dide- 
tokio eilinio darbo moterų
yra daug, bet mažai yra to
kių, kurios gali eiti amba
sadoriaus pareigas, nes la-

Kad Kristumi, kurs gimė iš mo-’būti truputi sudrėkinta. 
. . . teis Marijos. Jie garbina'Paskui ištepk formą su ne

lis ir jos galia taip pat -ii- yjarįją lūjKimis, gi moteli1 sūdytais riebalais, uždaryk
dėlė, aišku kiekvienam, ku-
ris tik rimčiau pagalvos.

, Skaitydama “Keleivio” 
bai mažai moterų ruošiasi ; Moterų Skyrių užtinku ivai- 
diplomatinei karjerai. Ai-!rjų moterų raštus, kurie 
ba, atsitinka, kad moteris, man įdomūs ir savotiškai“ 
turinti tinkamą išsilavini- įntriguojantvs.
mą, dėl šeimos priežasčių 
pasitraukia iš politinio
venimo ir savaime supran-.nebus, trečia apie vyrus 

užimti jokių J moters padu, dar kita
Ko i moterf kaiP i kaŽka nešva-ginos, baigusios \idunnę[Įant jų rastus man kilo vie- 

mokyklą ar koledžą, galvo-'na mintis: kodėl moteris 
ja ne apie karjerą, bet apie.

tama negali 
aukštų vietų.

Šiandien federalinės val
džios Įstaigose dirba labai 
daug motei-ų, bet jos vis
vien sudaro mažumą. Jų 
yra 24 nuošimčiai visų tar
nautojų. Daugumas jų at
lieka eilini ofisų darbą. 
Tas moteris, kurios užima 
aukštas vietas, galima ant 
pirštų suskaityti. Būtent, 
turime vieną ministerę 
(Member of Cabinet), dvi 
ambasadores, dvi moteris 
svarbiose valdžios komisi 
jose, dvi moteris Jungtinė 
se Tautose ir keletą moterų 
asistenčių prie atskirų biu
ru viršininkų. Iš viso tokių 
viršūnes pasiekusių moterų 
vra apie keturiasdešimt.! 
Palyginus su tuo skaičium

žemesniu sutvėrimu.'ir Įjunk i elektrą. Pakai-

raso apie

Jie garbina Mariją kaip,tink 2 minutes ir ištirpusius 
Dievo Motiną ir Dangaus riebalus nušluostyk su po- 
Karalienę, bet apie moteli pierine skepetaite.

‘ sako, kad tai yra pragaro
vaitai, nedorybių šaltinis, Variems Tešla

\ iena iš jų ka(j ieva, sugundžiusi Ado- Paprasčiausia vafliu teš- 
manjonų vienuo, ,mą, įstūmė visą žmoniją { Ia daroma taip: 

(liūs, kita apie nekaltus ter- ne|ajmę, ka(Į moteris kalta 
P° už visus žmonių vargus.

aP’e. Vienuolis ar kunigas žiūri o i - .- - o šaukšteliai kepimo

puodelio miltų (cake

vedybas, tuo tarpu vyrai pa
prastai Dirmoie eilėje gal-X X *

voja apie karjerą, o paskui 
apie vedybas. Todėl sa vai
me suprantama, kad aukš
tose vietose vyrų atsiranda!

zmonių vargus, 
ar kunigas žiūri 9

(double
raus, piktinančio, kaip i

. blogybės ir pagundos salti- žiupsnelis druskos 
negali atsistoti augsciau uz 0 tu0 pačiu garbina Ma- i šaukštas cukraus 

riją, kuri irgi buvo moteris.*3 kiaušinių tryniai 
Kur logika? pf/± puodelio pieno

Toks keistas elgesys yra *s,uo 2 ikl ‘ šaukstu 
todėl, kad vyrai lieka vy
rais, nežiūrint, ar jie kuni
gai, ar ne. Jie negali pa-

visus vyrus, kuriuos mesi
sa-

n rz Iz o km • i m 
u^nauinam.

Taip, man atrodo, kad tas 
galima ir reikia padaryti. 

Kas nežino, kad iš mo-
sviesto
oil)

acting

arba

miltelių 
baking pow-

liejaus
tirpyto
(salac

iters gimsta karaliai, dikta- 
visad daugiau, negu mote- toriai, profesoriai, moksli-
ru.

Tiesa, ir dabar ofisų vir
šininkai, rinkdamiesi tar
nautojus, turi galvoje tam 
tikrus darbus, kuriems, jų kingi moteriai už 

moterys netinka.’

ninkai, popiežiai, kardino
lai, dievai ir velniai? Ne-
žiūi-nu. kokie jie galingi ai- į

nuomone, 
bet tokių darbų yra mažai 
r tas visai nekliudo mote

rims gauti tokius darbus fe- 
deralinėj Įstaigoj, kokiem 
jos yra pasiruošusios. Gai
la tik. kad pasiruošusių mo
terų yra mažiau, negu jų 
galėtų būti.

ba didingi, jie turi būti dė- 
avo gy

vybę. O imkime kad ir ka
talikų tikybą. Juk Marijai 
yra ir Dievo Motina, ir Dan-- 
gaus Vartai, ligonių sveika
ta, “griešnųjų” užtarytoja,' 
pavargėlių stiprintoja ir tt.
Marija—Moteris, yra augš-1

Miltus
kęsti, kad moteris stovėtų su kepimo milteliais ir vėl 
augščiau už vyrą. Jeigu jie persijok. Supilk Į bliūdą ir 
puse lūpų garbina moteli, miltų vidury padaryk duo- 

turi ją bę. Sumaišyk visus kitus 
žeminti. Taip buvo ir bus, dalykus (cukrų, druską, 
kol moterys leis save žemin- trynius, pieną ir riebalus) 
ti ir skriausti.

Darata Viršaiticne

ŠEIMININKĖM
už bet kokius vyrus,’ Kas turi vaflių formą, ga-

ir supilk Į tą duobę miltuo
se. Išmaišyk. Išplak tujų 
kiaušinių baltymus, kad bu
tų kietos {jutos (bet ne sau
sos) ir atsargiai Įvyniok į 
tešlą. Dabar supilk Į karš
tą vaflių formą ir iškepus 
duok su medum, syrupu

Prmkit
skelbiasi Keleivyje.” kuri

NORUCODO TRAGEDIJOS DALYVIAI

Kairėj surakintas Pcter .Makarewicz, 15 metų berniukas, 
\<trwo«,d'e, Mass. Jis sakoma prisipažino pasmaugęs 15 
n.c'.u mergaitę Geraldine Annese. Dešinėj Geraldine An- 
r.cse tėvai. Tėvas ramina motiną. Jaunas žmogžudys 
siko. kad mergaitė atmetusi jo meilę ir jis šešius mė
nesius negalėjęs to užmiršti ir gavęs progą mergaitę įvi
liojo Į garažu; ir ten savo rankomis pasmaugęs.

tesnė
ir tą skelbia patys vyrai,!Ii padaryti skanių ir Įvairių uuy* . su meuurn, syrupu, 
Romos kunigai. [valgių iš vaflių. Vafles ga- vaJ=iais» plakta gnetinėie

Antai popiežius paskelbė Įima duoti su mėsa, su žu-'ai°a su toklu tepalu .
Mariją dangaus karaliene ir 
1954 metus pavadino Mari
jos metais. Romiškoje spau
doje daugybė raštų apie 
Mariją ir jos garbinimą. 
Daug straipsnių ir Įrodinėji-

vim arba mėsos likučiais' Paimk tris šaukštus svies- 
kaip pagrindini valgi, o su to, pusę puodelio cukraus 
vaisiais, syrupu, meilum ar- pudros (confectioners’ su- 

!ba saldžiu padažu kaip gar) įr pUSę šaukštelio ci- 
desertą. j namono. Gerai išmaišvk,

Vafles kepti yra nesunku; ištrink, kol pasidarys kre
mų, kaip Marija padeda ir, palyginti, užima mažai
tiems, kurie i ją šaukiasi; 
kaip ji esanti viltis ir stipry
bė nusidėjėlių, kaip ji yra 
paguoda ir viltis nusidėju
sio žmogaus. Bet man ma
tos, kad nežiūrint visų tų 
garbinimų, vyrai, šiuo atve
ju kunigai, prašo Marijos 
tokių dalykų, kokių jiems

mas, tada truputi pašildyk 
ir tepk ant karštų vaflių. 
Arba vafles gardu valgyli 
su orančių syrupu.

Orančių S yru pa s
1 puodelis cukraus 
S šaukštai orančių sunkos 
l1,2 šaukšto balto komu syrupo 
\/-> šaukštelio tarkuotos orančių 

žievelės

Sumaišyk visus tuos da
lykus ir virk pamažu, kol 
pasidarys tirštas s.vrupaš, 
kuris nuo šaukšto kris sun
kiais, tystančiais lašais.

Vaflių tešlą galima paė
stos garavęs, tai geležis bus vairinti visokiais vaisiais:

laiko, bet prieš kepant rei
kia turėti galvoje keletą da
lykų.

Vaflių geležis turi būti 
karšta. Jeigu nėra rodyk
lės, kuri parodytų kaišų, 
tai užpilk ant vaflių formo9į 
lašeli vandens. Jeigu laše
lis ramiai verda ir pasidaro

patinka. Pav., kodėl ne- visai apvalus m tūli ūkas, tai
praso, kad Marija sutaikytų 
visas tautas ir pasaulyje ne
būtų karo. Nežiūrint, kad 
arti dviejų tūkstančių metų 
kaip pasaulis garbina Mari
ją ir i ją meldžiasi, taikos 
nėra ir nebus. Krikščioniš
kos tautos plėšė ir vogė vie
na kitą, kaip nekrikščioniš
kos. Nežiūrint rožančių ir

geležis užtenkamai karšta. 
•Jeigu vandens rutuliškas 
šokinėja ir šnypščia, tai ge
ležis perkarsta. Arba už
pilk ant vaflių formos šauk
štą vandens, formą uždaryk 
ir Įjunk. Kai vanduo nu-

užtenkamai karšta. razinkom,
Tešlos Į formą pilti du bananais....... ......... ........... ........ - ... —•— t ,.......... .

maldų i Mariją, kraujas vi-Jtrečdaliu gilumo. Vidutiniš-
sų krikščioniškų tautų lie
josi ir liejasi. Atrodo, kad 
visos maldos nepadeda Įgy
vendinti tarp žmonių ir tau
tų tokius santykius, kad 
žmogus žmogui būtų brolis.

kai vaflėms kepti užtenka 
4-5 minučių. Plonesnes 
vafles reikia kepti ilgiau.

Valyti vaflių formą ne
sunku. Formos niekada ne
galima plauti. Viršų nu-

riešutais, arba
Pav., pai-uošk 

tešlą, kaip nurodyta aukš 
čiau, bet prieš dedant kiau
šinių putas, Įmaišyk Į tešlą 
dar 1 šaukštą cukraus ir 
puodelį plonai suraikytų ba
nanų. Po to Įmaišyk bai 
tymų putas ir kepk.
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ŽINIOS IŠ PIETŲ AMERIKOS i
ŽVAIGŽDĖ PIKETUOJA BOLŠEVIKUS..JŲNGT._ T U TOSE stengia nutraukti sandėrį, ikrų pramonę, Sovietų Są-PARDUODU FOTO STUDIJĄ

URUGVAJUS

Pagaliau Paminėjo

taip pat kaip mes veda at
kaklią kovą su komunizmu.

Po karo ir ukrainiečiai
Montevideo klerikalai su susi!auk^., poros kun‘-

Čibifu ir kitais priešaky ga- katalikų n vieno pravo- 
lų gale rugsėjo 26 d. (o rei- sla'"* dvasiškio, kurie, kaip
kėjo kovo 10 d.) paminėjo ir mūsiškiai, susuko sau
Urugvajajus Lietuvių Kul- §ustas ir skaldo jų eiles

Iždas Duoda Lėšų 
Rinkimams

tūros Draugijos 25 metų 
darbuotės sukaktį.

Kaip tas minėjimas buvo, T. , . • - i ir \ , i Is valstybes iždo paskirtavykdomas, tarytų korės-'* . .. .7 7. . :3,oO0,000 pezų rinkimu pro-pontas negali tiksliai paša- ’ . 1 m ,, •• t - - spagandai. Ta suma pada-kyti, nes tos draugijos kure-.f. ... ,. . . • * ... Imama partijoms pagal
f . .. Xv Z 1 • 7 gautuju balsų skaičių. Lzkviesti. Nebuvo pakviestas . c , ? , •. . . . . . . Ivieną baisa duodama vienanei jos pirmasis pirmimn- ’
kas B. Žuklys, nei Įstatų 
(statuto) komisijos pirmi
ninkas P. Vikonis, nei pir
masis jos sekretorius, šios 
korespondencijos autorius, 
nei kiti draugijos steigėjai.

peza.
M. Krasinskas.

Skaitytojų Balsai
Ilona Massey, Vengrijoj gimusi filmų aktorė, vadovauja 
piketo linijai prie Jungtinių Tautų organizacijom namo. 
Piketininkai neša plakatus, kuriuose reikalauja laisvės 
pavergtai Vengrijai.

nes jie visuomet suranda (junga dar pasiliks didžiau-J Didelėj lietuviu naujakurių 
priekabių užsakytojams?šia jų gamintoja ir pardavė- (DP) kolonijoj, išdirbtas biz- 
Įmonės patenka į didelius ja, bet pasaulio rinkoj jau nis, norima pervesti tik vien- 
sunkumus; ypač mažuose'matysime ne vien tik “rau-’sungiui naujakuriui. Savinin- 
kraštuose jie stipriai palie-'doną” kaviarą. Ikas išvažiuoja dėl sveikatos i
čia ir visą ūkinį gyvenimą. —K. K.

Prekiaudami su laisvuoju ------------------------- 1
pasauliu komunistai turij VisOse Amerikos va,stijos€ 
piogos laikyti dideles pre-.įaĮsuojarnasjs amžias yra 21 
kybos atstovybes, kurių pa-,metai, tik Georgia leidžia bal- 
grindinis uždavinys šnipi
nėti.

Ta prekyba ypač pavo-

Ikl|Floridą. Rašykite namų atlre- 
Įsu: Mr. John Miller. 3106 “T”
■St., Omaha. Nebr. (48)

PRAGARO GELMĖS
Kas turi tokio vardo knygu-si loti turinčius 18 metu.

________________ :-------- .į'
įprašau atsiliepti. Aš už ją duo-* 

Išnuomuojajm&s Kambarya}sju ma;najs didelę "Angliakasių 
Ozone Park, N. Y., išnuo-’Atsiminimų’’ knygą. Frank 

muojamas kambarys vyrui arįLavinskas, 4141—46th Sreet, 
merginai. Apšildomas, patogus Long Island City 4. N. Y. (47)

• tę, rodos, Tilžėj spausdintą.

jinga mažesniems kraštams 
ir kitu požiūriu. Komunis
tai dažnai išmeta i rinką tą 
ar kitą prekę pusvelčiui, tuo susisiekimas. Galima gamintis 
stengdamiesi sužlugdyti to valgį. Kreiptis vakarais,ar šeš- 
ar kito krašto vieną ar kitą tadieniais ir sekmadieniais. TeL 

j pramonės šaką. V! 3-8510. j
odžiu, komunistų “pirk-

APSIVEDIMAI

Prieš 25 metus minėtą! 
Kultūros Draugiją sukūrė 
lietuviai socialistai ir kiti 
pažangieji, bet paskutiniuo
ju laiku ją užgrobė klerika
lai, fašistai ir kiti atgalei- 
viai, kurie prie tos draugi
jos steigimo nėra prisidėję.

Vietos komunistai minė
jo Urugvajuje pirmo vaidi
nimo dešimtmetį, nors jie 
su tuo vaidinimu nieko ben
dra nebuvo turėję. Ir jie, 
kaip ir klerikalai, pasisavi
no kitų darbus. Bet komu
nistai tada garbingiau pa
sielgė, jie bent spaudoje 
suminėjo pirmuosius vai
dintojus, o klerikalai nei į 
minėjimą pakvietė nei kaip 
kitaip pagerbė pirmuosius 
veikėjus.

Mes ir Ukrainiečiai

Čia mes nė su vienos ki
tos tautos ateiviais taip ge
rai nesugyvename, kaip su 
ukrainiečių. Pažangieji uk
rainiečiai čia turi įsteigę 
prieš 20 metų “Prosvita” 
draugiją, į kurią susibūrė

Mano Žodis Ponui Romanui
Gavau iš J. J. Romano laišką 

žiūriu, Įdėtas J. J. Romano 
koks tai raštas, kurio "Kelei

lių’’ uždavinys išvilioti kas 
jiems būtinai reikalinga sa
vo ūkiui sustiprinti ir taip j 
ar kitaip pakenkti savo* 
“partneriui.” Su tokiais

Mrs. M. Yurkunas 
101-10—80th St. 

Ozone Park 16, N. Y.

RŪTOS SALDAINIAI

Paitškaj gyvenimo draugės tarp 
43-35 metu, geros išvaizdos, nesto
ros, mokančios angliškai kalbėti ir 
rašyti, "j'kybą nesvarbu. Rašyti: 

P. G.
• 410 Eastern ParkvaV, Aut. 1 E 

Brooklyn 25, M. Y. <40,

skelbė. Lapelio gale J. mūsų Įstaigą buvo užėjęs kartu. Pl^^įT RE(~'IO iriais riešutauti
J. Romanas man pataria “Ke-Jl€gionieriUs ‘w. G., kuris “Ke- VOŽI GLH7
leivio” neskaityti. leivi” jau skaito 20 metų. Jis

Gavęs patarimą noriu atsidė-Jatsjneįė Romano jam siųstą 
koti ir duoti Romanui patari-baišfcą jr, jį parodęs mums, pra- 
mą. Aš jam patariu “Keleivį siuntinėti “Keleivį” jo sese- 
skaityti, jei jis to dar nedaro. r-aj j Maryland valstiją. Mes 
Aš pats tą laikraštį skaitau, neklausėme skaitytoją W. G.,
esu juo patenkintas ir užrašiau ar galima jo pavardę skelbti,!^ Su

Keleivi“ savo dviem draugam

CENTO DIENAI
Tik tiek Balfas tepajėgia 

sušelpti tremtinius Europo
je. Apie 1,000 Vokietijoje

Rūtos saldainių gamybos sezonas 
. , jau prasidėjo. Saldainiai išsiunčiami“kupčiais” prekiauti, tai Į lietuviškas krautuves pardavimui.

tikrai tas pats, kaip ir su ^idainių. gal. gauti urmo kainomis|
pasakose kalbamais vėl- ia b*urP'ai > p** vietiniusr (atstovus: Bostone, S. J. Minkus,

502 E. Broadway, So. Boston, Mass. 
\Vaterbury, J- Gaidys, 899 Bank St., 
Waterbury 8, Conn., arba užsisakyti, 
betarpiai iš Rūtos šiuo adresu:

VALGYSIME
PERSŲ IKRUS

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

Dr. B. Matulionis
Vidau3, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuria die
nų, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Paseoag. Rhode Islanė 

Adresas: State Sanaterium. 
Wallum Lake. Rhode Is'and.

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

Iki šiol visame pasauly! PAIEŠKOJIMAI
ai ganuia jo - toki ^arba nėfa ^4. g^l-sėjo lkl31 JC?'j Aš, Vladas Navickas, paieš-J
todėl įdedame tik pirmąsias rai-, *■ rnornnin ran n-n^iai ’ )a^s*ikau savo pusseserių Zosės ir'. , . o.™ 7 o kuu savo pusseserių zzjses ir

Vokietijoj. O dabar, kai ga- des. Lmkrašėio rėmėjams ta-’P1*™1* . Šelpiamųjų ten\1 d Paprastas Sovietų Sąjungos Pranės Stančaičių. kilusių iš 
vau J. J. Romano •raginimą.’ riame širdingą ačiū. I?’ 11 kituose Europos (pilįetis apie jį tik svajoja J Pakapių kaimo, Telšių apskr.
tai užrašau “Keleivį” mano tė- --------- ! kraštuose apie 500, taigi ri- ket didieji ponai, vodkos1 Atsiliepkit adresu: (46)
vui Maryland valstijoj. Pata
riu ir kitiems laikraštį remti, 
skaityti ir platinti.

J. J. Romanas nori mums 
įkalbėti, kad mes, kurie skaito-

, . . ,__ didieji ponai,
so labo Balfas šelpia apie burnelę išmetę, dažnai ik 

■8,000 asmenų. \ lenam as- užkanda. O jau įvai-
Aš gavau šita žalia laiškutį menn? reiket;? duon beĮltIriuose dideliuose pokyliuo- 
................. P° vienji markę arba 24 ’ se^ kuriuose dalyvauja ir kį_

“Aš Esu Nedora*
Gerbiama redakcija!

iš kokio tai John J. Romano.
me “Keleivį,” nesame dori žmo-!'J*s pataria, kad doras žmogus 
nės. Dėl tos pasakos galiu pa- negali “Keleivio skaityti. O
sakyti, kad užtektų pažiūrėti 
į dienyną ir tada matytume, 
kurie čia esame dori ar nedori.

ką tas Romanas žino, ar aš do
ras ar nedoras? Tam dorybių 
pilnam Romanui noriu pasaky-

Geriausiai gal būtų. kad toksai kad nei jis. nei jo gerasis ku- 
p. Romanas nesiimtų pagal
laikraščių skaitymą spręsti, ku
rie žmonės yra dori ir kurie 
nedori. Tai nerimtas dalykas.

V. Lukoševičius.
So. Boston.

visų pažiūrų demokratiškai i Redakcijos Pastaba.—Su mū- 
nusiteikę ukrainiečiai ir su skaitytoju V. Lukoševičių į

1 MUSŲ PASTOGĖ |
V « •

2 Australijos Lietuvių Bendruomenės Savaitraštis

enkit
Paul Chekaitis 

500 So. Second St. 
Cederburg. Wis.

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

isterijos,
susikrimti-

Paieškau savo pusbrolio Felikso
centus diensi. Tokiu Hudu \rnlstvbiu atstovsi ikru*Kaminsko, is Mitesun^ kaimo, suba- 
visiems 8,000 sušelpti išeitų bįna ikf auįų !>ats ar ^47?
dienai $1,920, mėnesiui( get paskutiniuoju metu-

° metams $681,- pasaulio rinkoj pasirodo’
Balfas iki sic! pini- jrano (Persijos) ikrai ir jie/

P. Bartulis 
P.ox 152

Rivesville. W. Va.

k vaišinau, 
rūpesčio,

mo, bemiegės, karščiavimų, išgąsčio, 
persidirbimo ir kitų nervinių nega
lavimų. Gerdamas ta mišinį gauni 
maistą nervams. Sios gyduolės kai
nuoja §5.06 svajas. Už $2.00 pri- 
siunčiajne 5 uncijas. J Kanadą $2.25

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvvay 

South Boston 27, Mass.
200.
gaiš per metus tesurenka iaikomi'geriausi.

mgas negali man uždrausti apie SO WO <joleriy taigi, „griausi ikrai 2au
skaitytį laikrašti, kokį aš no-L •____  _____ -viar’ giliausi įKiai gau
riu. Romanas sako, kad koks
tai kunigas pastatė bažnyčią už 
425.000 dolerių. Reiškia už 
žmonių pinigus statė bažnyčią.
Skolos, girdi, beliko tik 
dolerių ir tą visi parapijonai 
turės išmokėti.

Knygos, Kurias Myli ir Protas ir Širdis
narni is ersKetų (siurgeon), 

vos du su puse centų (10 te- kurje gyvena Kaspijos jū-’
, 'roj. Prie tos jūros pietinės

___ t Pasižiūrėkime, kaip žy- (|aiies prieina ir Iranas, ir
tik 15.000 rfai aprūpina savo vargšus tiktai Irano pakrašJ
arapijonai ir imkime iš jų pavyzdi. įčiuose ir veisiasi eršketai,’ 

Kalėdų proga yra Įprasta kurie duoda geriausius ik- 
duoti do\anų. Atsiminki- lnig^ šiaurinėj Kaspijos jū-’ 
me jr Euiopoj vargstančius rog pakraščiuose pagautų' 

i. Parapijona.s Petras pa- tautiečius, skirkime per eršketų ikrai yra antros rū 
sė: “Klebone, kada mes ta Balfą n jiems kieK\ienas gjeg

• pagal savo išgalę. Ypač 1927 metaig Sovietų Są.j 
mažieji lietuviukai _ lauks, junga buvo surašiusi su Ira-’ 
ką jiejys atneš Kalėdų se- nu sutartį, kuria ji gavo
P1?’ _ . .^J1S aįnes‘b koncesiją (išimtiną teisę)
jei tėvai ir kasdieninei duo- gaudyti eršketus ir tokiu 
nai pinigų trūksta. Aukas būdu apie Irano ikrus nie_; 
siųskite Balfo Centrui. 105 ko nežinojome. Bet minė-į 
Grand St., Brooklyn 11, N. *a sutartis pasibaigė praei-’ 
Y., arba \ietos skyriams. ’tajg metais ir Iranas jos ne-'.

bepratęsė. Jis nori pats iš- 
SU VELNIl vystyti ikru pramonę ir jau

NERIESUTAUK rinkoj

Jau senai girdėjau vieno ku 
n.igo pasikalbėjimą su parapi 
jonu

S j klausė
Pilnai atvaizduoja Australijos lietuvių gyvenimo sąlygas ir g j parapijos skolą ismokėsim? O 
veiklą ir atstovauja Australijos Lietuvių Bendruomenę f* klebonas į tai atsakė: Petrai, 

Siunčiami atskiri numeriai susipažinti nemokamai.
Prenumeratos kaina: Metams šeši doleriai.

m Adresas: Box 4558, G.P., Sydney, N.S.W., Australia E 
3 Pinigus siųsti paštu. jį
»iujnm„nin?n rrrrrCTyrT-yrrrr-rrrrrrr yrrrt-

nesirūpink, jei jūs skolą išmo- 
kėsit, tai ka jūsų vaikai da
rysi” Tai mat. kartais skolos 
paliekamos vaikams mokėti.

ANTANO LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina $14. Lietuvių Kalbos Gramtika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina $1.50. Pinigus siųsti

i kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadway, So. Boston 27, Mass.

0 Romanui pasakysiu, kad aš 
“Keleivį" ir toliau skaitysiu, 
nes esu “nedoras.”

Pelėda.
Duąuesne, Pa.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

.Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ 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.

Ar Atjaunėjome?

Gerbiama Redakcijai
Jūsų laikraštį dabar vėl pra

dėjo garsinti Jonas Romanas. 
Atrodo, kad tas ponas grįžo į 
savo jaunystės dienas, kada jis 
po Bostono apylinkes važinėda
vosi su prakalbomis ir plūsdavo 
“Keleivį” ir visokią pažangesnę 
spaudą. Paskui tas ponas bu
vo surimtėjęs, buvo pasidaręs 
biznierių ir gyveno Lietuvoje, 
o dabar vėl užsiima propaganda 
už “Keleivį” iš antro galo. 
Laikraščiui tas nepakenks, kaip 
nepakenkė nė jauno Romano 
prakalbos, bet įdomu, kaip žmo
nės kartais gali suvaikėti ir 
grįžti prie savo jaunų dienų 
a ičiojimų.

Su pagarba,
J. A. Steponkus.

Sovietų Sąjunga norėjo'
Daug turime pasakų, ku-’gauti teisę atpirkti visus 

riose kalbama, kad su vėl-,jrano parduodamus ikrus,; 
niu biznio vesti neatįsimo-tbet Iranas tą pasiūlymą at- 
ka, nes būsi apgautas. Pa- metė. Kol kas jis parduo

“KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

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

našią mintį dėstė pavergtų
jų tautų seime lapkričio 8 
d. lietuvių delegacijos na
rys Audėnas.

Jis priminė komunistų 
vyl iausi tikslą užvaldyti vi
są pasaulį ir įvesti jame sa
vo tvarką. To jie siekia ir 
prekiaudami su laisvuoju 
pasauliu. Jie tą prekybą 
išnaudoja savajai tvaikai 
stiprinti ir kitų kraštų ūki
nio, politinio ir tt. gyveni
mo atsparumui ardyti.

Komunistai, sudarydami 
prekybos sandėrius su lais
vu kraštu, pasižada duoti 
didelius užsakymus atski
roms įmonėms. Gavusios 
užsakymus, įmonės pasiruo
šia išplėsti savo gamybą, 
įdedamos daug kapitalo. 
Tačiau beveik niekuomet 
Sovietai neištęsi savo paža
dų. Tiekimui įpusėjus, ar 
net jo pradžioje, jie pasi-

da Sovietų Sąjungai iki 
40 G visos savo ikių gamy
bos, bet tą kieki pažadėjo 
smarkiai mažinti.

Kol Iranas išvystys savo

TINKAMIAUSIOS ILGIBMS
ŽIEMOS VAKARAMS IR 

KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
ųaunamot iki Nauiv Metų 

beveik tn pw*« keinoe

Vko» 3 Icnypaa tik vi « 
doiarivsl Bot Uta to 
pralAai numušta kai* 
na paRoa t» Iki Nau|p 
Matp. Tadai nodoMdto, 
bat klikita | vokų 
ir slpskita: DR. AL& 
MARGCRIS, 3325 »•. 
HeUtod St, Oitoopa S,

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS f BENDRĄ LIETUVYBftS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yr» 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta ru 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

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

DR. M. J. VIN1KAS
307 W«t 30tb StrMt, New York 1, N. Y.

ŠIRDIES RŪMAI. Aa. 
lietuvių gyvenimą ro

pinius apie 
šird|; iliustruotas;

«5«

SUVrTARNIAL 
knyga, kortoje ttek dsog 
pasakyta apie Amerikos 
lieto vių gyvenimo senka
ma*, vargas ir kovas dėl •
lietuvybės. 652 pasL, Jo- , 
no šliupo, “dėdės” šerno 
ir kan. Dembskio atvnH- 
dai, kaina tik 3 MerlaL

DYKAI IŠBANDYMAS 
nuo

Reumatišku Skausmų 
Arthritis

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

tančių virš 30 metų.
DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO 

LAIKRAŠČIO
Mes kviečiame jus pabandyti juos 
be mokesčio. Daleiskite atsiusti 
iums siutinj 24 TABLETS DY
KAI. Jei ne pilnai busite paten
kintas gaunama pagalba, grąžin
kite likusių dalį <r už tai jus ne
busite mums skolingas. Bandy
mas nekainuos jums nei vieno 
cento. NESIŲSKITE PINIGŲ. 
Tik atsiųskite savo vard^ ir ad
resų greitai j:
Rosse Products Co, Dept. X-9 
27M Parw«ll Ava., CMeaga 43, Ilk
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NEGALI GYVENTI

Keistos tos Bostono naš-

BE KARALIENĖS
NESUPRANTU, KODĖL 

TAIP DAROMA

Spalio 23 d. Kneižio va-

SANDAROS MOTERŲ i Mūsų 
KORTŲ VAKARAS

Lapkričio 20 d., 8 vai. va

Dainininku Sukaktis Naujos Pilietės Auka

ši ketvirtadieni, lapkričio 
18 d. sueis 3 metai, kai Bos
tone pradėjo veikti

P. Leščinskienė Ameri
kos pilietybės gavimo pro- 

vyrų'ga paaukojo Balfui $10. Tai 
gražus ir sektinas pavyzdys 
kiekvienam naujakuriui. 
Balfo skyrius nuoširdžiai 
dėkoja Leščinskienei už au
ką, "i * ».1

Jos, gyvendamos de- dovaujamo radijo 20 metų karo Sandaros Moterų Klu- 
mokratinėj valstybėj, neno- j sukakties proga Thomas bas Sandaros patalpose ren-J choras, kuriam nuo pat pra 

Park mokyklos salėj buvo'gia kortų vakarą (whist džios vadovauja kompozito- 
vaidinimas ir koncertas.'party). irius Julius Gaidelis. Mažo
Parengimui baigiantis Knei-1 Bus gerų dovanų ir už- metų skaičiaus sukaktis, bet 
žys dėkojo atsilankiusiems kandžių. reikšminga. Per tą trumpą
ir pareiškė, kad jo radijo Komitetas.
tikslas išsaugoti lietuvių --------------------------------
kalbą, papročius ir tt.

'•ri pasitenkinti prezidentu, 
ŠI SEKMADIENĮ 6 VAL. Bostoniečiai Išvažiavo • duok joms būtinai ir kara- 

VAKARO LIETUVIŲ PI- “Gelbėti” McCarthy lienę. štai jau 5 metus to-
--------  Ikius karalienės rinkimus or-

Praeitą savaitę iš Bosto-’ganizuoja Sandaros Moterų 
no išvažiavo Į Washingtoną Klubas, kuriam sumaniai 
būrys asmenų, daugiausia vadovauja J. Keslerienė. 
moterų, “gelbėti” vargšą Šiemet tie rinkimai Įvyko

-------- senatorių McCaithy. Mat, lapkričio 7 d. Juose daly-
Irena Jurėnaitė, visuome- dabar senatas svarsto pa- vavo apie 200 asmenų. Ce- 

nės veikėjos Tumavičienės smerkti ar nepasmerkti Mc- remonijos buvo gana iskil- 
duktė, lapkričio 14 d. Nor- Carthy už senato komisijos mingos. Prie '•karališko” 
\voode susituokė su Antanu Įžeidimą ir netikusi elgesį stalo buvo susodintos visos 
Mickūnų. su liudininku gen. Žvvicker. buvusios karalienės su jų

_________________ | -------------------------- lpasirinktais karaliais ir pa-

LIECIŲ DRAUGIJOS SA
LĖJ BALFO JUBILĖJINIS 
POKYLIS.

Jurėnaitės Vestuvės Tas gerai, bet kodėl pub
likai buvo išdalintos pro
gramos, kuriose lietuviško

Rūpinasi ir Kario
Gyvenimo Patogumais

laiką vyrų choras Į Bostono 
lietuvių kultūrini gyvenimą 
Įnešė toki dideli Įnašą, kad, 
ji išėmus, pajustume di
džiausią spragą ir nebežino
tume, kuo ją užkišti.

Choras jau viešai pasiro-
, x x . - , , Neabejotina, kad Ameri-teksto tebuvo maža dalele, Rog karyį yra „eriausiai ap_j _________ ._______ ,

kui iose anglų kaina *uiasy-,rengtas ir apginkluotas, bet’dė daugiau nei 100 kartų ir 
ti visi honorary pations Hjkaro vadovybė nenustoja*ne tik Bostone, bet ir kituo-Į

Munšaino Nereikes Virti -lydovėmis. Jų tarpe buvo 
ir seniausių našlių buvusi

Lietuvos Kariuomenės
Šventės Minėjimas

Lietuvos kariuomenės šven- Svaigiųjų gėrimų parda-'karalienė Gailienė, 83 me
tės minėjimą Bostone rengia vimo reikalu rinkimai nieko tų, bet dar pajėgianti įsmes- 
L. s. -Ramovė” Bostono sky- nepakeitė. Iš visų miestų ti burnelę. Jūsų korespon-
rius š. m. lapkričio mėn. 21 die- tik vienas Melrose buvo ir dentas taip pat buvo “pri- 
ną. paliko “sausas.” Mažesnie-.sitaisęs prie to stalo, norė-

val. pamaldos jį miesteliai, kurie
sausi” (tokiu buvo 57), to

10
lietuvius dėl Lie- 

laisvės, lietuviu parapi- Rje 
jos šv. Petro bažnyčioje, So.
Bostone.

3 vai. p. p. įvyks minėjimas 
A. L. Tautinės Sąjungos na
muose. 484 E. 4th St.. So. Bos- metais

Programa: 
už žuvusius 
tuvos

Į tuvių kalbos išsaugojimu
buvo damas iš arti

'kas asabas." Į Nejaugi nesuprantama,
ir paliko, prie jų prisi- Teisėju komisija (Janus--kad jei nori kalbą išsaugo 

dėjo tik saloje esantis Gos- 'kevičienė, Gailienė, Čapli-
nold, kuris 1950 metais bu- kas. Paura, Sonda) atrinko 
vo tapęs “sausas,” 1952 5 kandidates, iš kurių visi 

“sušlap- svečiai pasirinko karalienepamėgino
tone. Paskaitą skaitys Dr 
Petronis.

Numatoma trumpa meninė 
programa. Visuomenė kviečia
ma dalyvauti pamaldose ir mi
nėjime.

Skyriaus Valdyba.

Rinks Kandidatus

.J. ti.” o šiais metais vėl 
sprendė “pasisausinti.”

įvairiu Tautu

pations, nors jų taipe nejrūpįnusįs jo gyvenimą pa-'se Naujosios Anglijos mies- 
radau ne vieno kitos tautos jaiyti dar patogesnį. ‘tuose, žavėdamas tenykš-j
asmens, kurių ne\eik visų) ^ai šiomis dienomis prie’čius lietuvius savo aukšto 
ir pavardes grynai lietnvis-jxaticię> Mass., atidaryta 11!lygio pasiekusiu menu. Ki-. 
kos. Kodėl nebuvo galima kaštavusi laborato- tų metų pradžioje choras'
juos visus suminėti gražia kurjoj bus suburti visi;vyks pasirodyti net Į “ant- 
hetuvių kalba. Kaip tasĮtvlUn5aukščiau minė-lrąją sostinę” Chicagą.

I Kain minėjome, choro

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti 
su didele nuolaida

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

DR. D. PILKA
j - • i n - tvnnėjimai a:
derinasi su skelbiamu lie- tu • I Kaip minėjome,

Šiandien Amerikos karys'meno vedėju-dirigentu yra 
yra aprūpintas tokiais dra-Įkomp. J. Gaidelis, o visus 
bužiais, kuriuos užsivilkęs,'kitus organizacinius reika- 

,"!jis gali ramiai miegoti snie-'lūs tvarko choro pirminin- 
ge ar plūduriuoti šaltame kas Lionginas Izbickas. Į 
kaip ledas vandeny; kiek-*Anksčiau tas pareigas ėjo. 
vienas kareivis jau galėtų J. Monkus ir A. Valkavi-: 
būti aprūpintas kulkų ne-J čius.
prašaunama liemene, bet ji i Mes sveikiname ta proga’ 
yra persunki, ieškoma būdų; choro vadovą ir visus jo na

ekti “karališ-1 Kuriuo tikslu tai daroma? 
s I

ti, tai turi ją visur savo tar
pe vartoti.

J. Vanagas

nu-1 S. Maneikienę iš Dorches- 
iterio ir palydovėmis B.

International Institutas 
lapkričio 19 d. nuo 10 vai.

SKAUTŲ ŠVENTĖir palydovėmis 
Copskienę iš Norvvoodo, M.

Kermošius ‘Gailienę iš Dorchesterio ir
E. Janulevičienę iš Chel-| . ...
sea. Pati karalienė karalių 'Sąjungos įsteigimo
pasirinko M. Tamulioni iš Je

ryto iki 10 vai. vakaro ir j Norvvoodo. Seniausių naš
liu karaliene išrinkta Jonu-

Lietuvių Piliečių Draugi
ja lapkričio 18 d., 7:30 vai. 
nominuos 1955 metu drau
gijos vaidybos kandidatus.

lapkričio 20 nuo 10 vai. ry
to iki 4 vai. vakaro savo 
patalpose 190 Beacon St., 
Bostone, rengia “old world kad 
market." Jame bus galima 
pamatyti ir nusipirkti įvai-

Lapkričio 1 d. suėjo 36:ją padalyti lengvą, patogią rius ir linkime jiems dide-( 
i metai nuo Lietuvos Skautų nešioti. Tas pats maisto lės sėkmės. Nenustokite, 

Vilnių- parūpinimo ir kitose srityse, i vyrai, skaidrinę savo gra- 
Laboratorijoj dirba apie 1,-jžiomis dainomis gyvenimo 
000 tarnautojų. j viesulų draskomų lietuvių

--------------------------- [sielų. “Tegul skamba
su dainos po šalis plačiau

Bostono skautų (čių) vie- 
tininkija, kuriai priklauso

. iz... t - d j * riu tautu (lenkų, cechu, uk-Galime ir Kiti 1 aip Padaryt : . .. - ‘ ,.varniečiu, gramų, latvių, he-____ granui, latvių
O. Girniai, nu- ->les dirbimu, meno paveiks-negales., dal>- ... k-tko’

Manomaitienė rodys

Dr. J. ii 
matydami
vauti Balfo lapkričio 21 d. 
rengiamame pokily, aukoja 
85. Taip galėtų padaryti “. 
ir visi tie, kurie pokylin ne
galės ateiti.

IčtUlUtia:-

lu ir 
I.

ir pardavinės mediniu; 
žius, lėles ir tt. 

Įėjimas veltui.

SLA 308 Kp. Susirinkimas Balfo Jubilėjinis Pokylis

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

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

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti V pham’s Corner 

DORCHESTER, MASS.

šiene. Rinkimuose nedaly- 13.° skautų(čių), šią reikia 
vavusiems galiu pranešti,šventę paminės įs- 

naujoji karalienė yra kilminga sueiga lapkričio
Anglijos karalienės “stai-J“^ d. (Padėkos Dieną), 

3:30 vai. po pietų, šv. Pet
ro parapijos salėj.

Tėvai ir visi kiti malo- 
kviečiami atsiiankvti

Šiemet Spręs Bostoniečiai sias
■ S U • » • « M »\i .4 I
s FLOOD SQUARE

graži ir. at-

Pokylis Įvyks Lietuvių 
Piliečių Draugijos salėj lap
kričio 21 d., 6 vai. vakaro, 
bus Įdomi programa. Kruo-'tęs 
pienės štabo paruošti gar-

- „ • • - - z, , dūs valgiai. Tikimasi, kadi nariai prašomi dalyvauti, , . ,fc .. . ’, v i i Kitos draugijos atsius savoies via daug svarbių klau- & J . 7atstovus pasveikinti ir ne su 
tuščiomis rankomis. Visi 
būkime jame. Iš to bus 
dviguba nauda: paty

Lapkričio 20 d., 7:30 vai. 
vakaro Sandaros patalpose, 
124 F. St., So. Bostone, 
kviečiamas SLA 308 kuo
pos narių susirinkimas. Vi-

liaus”—kukli, 
rodo, gera valdovė.

Bendroms visų dalyvių J 
dainoms vadovavo Paura. !niai
J. Keslerienė sumaniai t šiame parengime ir be ko 
tvarkė visas sudėtingas rin-;^ta pasižiūrėti spalvoto fil- 
kimų ceremonijas, Kruopie-i

krv- nė vaišino gardžiu kugeliu.
Nebuvusieji našliai ir 

našlės gali gailėtis, nes pra
leido progą “susirasti lai
mę.”
gos scenoj vieną porą "su
rišti.” tik jo ryšiai nebuvo 
stiprūs, nes pokylio gale i 
jaunasis skundėsi jau pame- 

jaunąją.
Koresp.

mo iš skautų vasaros Rara- on‘as.'
ičiai.ii------------

'byno stovyklos

“Draugo” dienraštis ski
ria premiją geriausi romą-J
nu rtat-ačiiiciam ra«vtnini ' Penkių kambarių sen baldai par- ną palakusiam rašytojui. duodami prieinama kaina. Yra tcle-
Šiemet toki romana išrinks vizija, šaldytuvas ir kt. Kreiptis vi- 
„. , ... ;»a, dienas, išskyras pirmadienį.;sios sudėties komisija: Ber-Į 

Įnardas Brazdžionis (pinu.),; °3
Kazys Mockus, dr. J. Gir
nius, A. Gustaitis ir dr. J.

Visi bostonie-

Parduodami Baldai
baldai

HARDWARE CO. 
Savininkas A. J. Alekna

62$ East Broad way 
South Boston 27, Mana. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Butas Nuomai
Išsirendavoja 1 kambariai’

Čaplikas turėjo pro- Pirmame
nation” pečius, baltos

Parduodu Aliejaus Pečių
aukšte. Yra “combi-J Pigiai parduodu gerą aliejaus 

sinkos. pečių (be knatų), gražios iš-
$15.60 per
24 Dixfield St., viršutiniame [ Kreiptis telefonu po 6 
aukšte, So. Bostone. (47)'karo AV 2-2041.

mėnesi. Kreiptis vaizdos. visai mažai vartotą.;
vai. va

di)

Gates St. i antra v aukštas! 
So. Boston. Mass. 1l'H

THE !_:SSWTV SCUL.

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 1, Mass.

Tel. Brockton 8-1159 R

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

West Roibury, Ma
Tel. PA 7-0402-M

nes yra daug svarbių 
simu. Ju tarpe ir atstovo 
Į SLA apskrities suvažiavi
mą rinkimas. Po susirinki
mo bus arbatėlė.

Valdyba.

Saugos Bostoną

PADĖKA

Lapkričio 3 d. persiskyrė 
su šiuo pasauliu Pranas Ra

ma- dzevičius (320 E St., South
loniai vakarą praleisime ir j Boston) ir lapkričio 6 d. pa- 
paremsime labai gerą dar-Jlaidotas šv. Mykole kapinė-

4
j
■n

I*
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PARSIDUODA RESTORANAS
Su Pilnais Likerių Laisniais

Galima dėtis Į biznį ir partneriu, jei kas nori vado- *[ 
vauti bizniui. Kreiptis Į savininką Frank N. Raman, ti RADIO 

1118 Washington St., Nonvood, Mass. *
Tel. NO 7-0064

Kitą vasarą iš Maine 
valstijos perkeliamas 
sprausminių lėktuvų dali
nys Į Bedfordą. Dalinio 
uždavinys saugoti Bostono 
sritį nuo svetimų lėktuvų 
užpuolimo.

Būkite Pasiruošę Sumokėti

Lietuvių Bendruomenės 
skyriaus valdyba prašo sa
vo narius pasiiuošti sumo
kėti nario mokestį (po $1 >, 
kuri surinks Į namus lanky
damiesi skautai.

bą. Įse. Velionis buvo gimęs
-------------------------- Į1880 metais spalio 6 d., i
Pasmerkė McCarthy ! šią šalį atvyko dar jaunas

--------  [būdamas iš Kauno guberni-
Praeitą savaitę Įvykusi į j°s- Jis paliko dideliame

Massachusetts CIO konven- nuliūdime žmoną Antaniną 
cija beveik vienu baisu pa- Budrevičiūtę, sūnų, dukterį,

X 
. X 
1 X

X

Nelaimė Geležinkely

smerkė sen. McCarthy už jo 
darbininkams pr i e š i n g ą
veiklą senate 
mo būdus.

PROGRAMA
*| Lietuvių Radio programa 
t Jis stoties WBMS, 1090 ki- 

jiociklu, veikia sekmadie-į

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijoa

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.Xy.r.s.x:-.TXX*»-X.‘%xx>'.*.xxxxx^.*.xxx.xxxxxg [niais nuo 12 iki 12:30 vai.
x dieną. Perduodamos lietu

viškos dainos, muzika ii 
Magdutės Pasaka.

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

Steponas Minkus.

Puiki Lietuviška Užeiga
—COUNTRY CLUB—

*ooQooeoaoo9oeeeeeooeooeeoc
X
X
XX
X
X
X

1

X

Geri muzika. Atdara

Tel. SO 8-2805
DAKTARAS

J. L. Pašakarnis
OPTOMETRISTAS

užkandžiai, gėrimai 
nuo

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.

podukrą ir anūkų.
Šiuo dėkoju visiem 

minaičiams ir
gėles ir mišias ir visiems, 
kurie šiuo ar tuo padėjo 
mums sunkiose valandose. 
Dėkoju graboriui Zaletskui, iį 
kunigams už dvasini patar- 

ir Faustas Į navimą, Košmantienei ir 
į Gaidamavičienei už patar
navimą svečiams sugrįžus 
iš kapinių.

Ilsėkis, Pranuli, mes nie
kad nepamiršime tavęs!

Antanina Budrevičiūtė-
Radzevičienė.

Mirė Ne Antanas,
Bet Pranas Mučinskas

Praeitame numery įsi- 
briovė nemaloni klaida. Bu
vo pranešta, kad Norwoode 
mirė Antanas Mučinskas, o

ir jo tynnėji-

Kirša Be Darbo

Dėl
neteko
Kirša.

darbuA.
darbo

sumažėjimo

Bliumas Jau Kruta

Praeitą penktadienį 
shua, N. H.. Įvyko traukinio pasiilsėti, 
nelaimė. Užmušta viena 
motelis, sužeista 22 asme
nys.

P. Bliumas po operacijos 
sveiksta, bet lipdamas 

Na- Broadwav i kaina dar turi

Auka Literatūros Fondui

gi-
draugams už g

8 vai. rvto iki 1 vai. nakties.

X X
X X
!ixxx XXXXX XS®0C< x z x z z. x X Z.: XXXX XXXX XX xxxxxxxxxxxx: <XXXX X XX

Parduodama
N. Trumpikas iš Akron 

Ohio. LSS Literatūros Fon
dui atsiuntė per “Keleivi’’ 
$20.Parduodama kafeterija su 

visų gėrimų 7 dienų laisniu gė
loj vietoj dėl savininko blogos 
sveikatos.

Kreiptis: Bronis Kontrim. mini savo n e pri klausom v
598 E. Brondvvny. So. Boston, bės 36 metų sukakti. įkas jau seninu yra miręs

Lapkričio 18 d. latviai i iš tikiųjų mirė Pranas Mu- 
'činskas. Antanas Mučins-

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

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

šokiams groja 5 akmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa- 1 
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeuater 
855.

Sekmadieniais nuo I iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing Sweet hearts“ BilI & Tex

Atsilankvkit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Povilas lapenas Jr.. Petras Peldžius. Alfonsas SteckLs

LIETUVIŲ MELODIJOJ 
VALANDA 

Popuii&rižkos Radio
Pro gramo*

Sekmadienio rytais nuo 1) 
iki 11:30 iš stoties WHIL, 143< 
klc.

Biznio reikalais kreiptis
M. Plutą, 1422 Columbia Rd. 
SO. Boston, tel? SO 8-3657; arba 

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

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoj< 
S25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

Tel. SO 8-1761 ir SO 8-2483

Valandos:
Nuo 9 ryto

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki

iki 7 vakaro 

12 dieną

447 Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS.

aoooooeooeeooooeooeeoooooS
VAISTAS “AZIVA”

1— Vaistas nuo nudegimo lr 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos 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. Maaa.




