
NO. 48 • “Keleivio” Telefonas: 
SO 8-3071

THE TRAVELER- .--------- - L LITHUANIAN VVEEKLY
SOUTH BOSTON, MASS., GRUODŽIO (DECEMBER) 1, 1954

Entered as Second Class Matter Februarv 23, 1905, at the Post Office at Boston, Mass., under the Act of March 3. 1879

Kinija Atmeta Reikalavimą 
Paleist Belaisvius

Amerikos Griežta Protesto Nota Atmesta; 13 Amerikie
čių Belaisvių Lieka ir Toliau Kinų Bolševikų Kalė

jime; Amerika Svarsto, Ką. Toliau Daryti; Yra 
Visokių Siūlymų, Kaip Kinus Priversti Pa

doriai Elgtis

Kinijos komunistinė vy-\Balfo Jubilėjinis
riausybė pereitą savaitę pa
skelbė, kad ji nuteisė 13 Seimas Clevelande
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amerikiečių karo belaisvių 
(11 lakūnų ir du civilius ar
mijos tarnautojus, paimtus 
i nelaisvę Korėjos karo me
tu) kalėti ‘‘už šnipinėjimą” 
nuo 4 metų iki- gyvos gal
vos. Amerikos vyriausybė, 
kaip tik sužinojo apie be
laisvių nuteisimą, pasiuntė 
per Anglijos tarpininkavi
mą griežtą notą Kinijai, rei-j 
kalaudama, kad belaisviai 
būtų tuoj pat paleisti, nes 
belaisvių kalinimas yra 
priešingas Korėjoj pasira
šytoms karo paliauboms.

Tą reikalavimą komunis
tinė Kinija sekmadieni at
metė. Belaisviai lieka ir to
liau kalėjime. Be to, Ame
rikos vvriausvbė spėja, kad 
dar nemažai mūsų karių 
yra laikomi Kinijos kalėji
muose ir koncentracijos sto
vyklose, tik apie juos kinai 
neskelbia jokių žinių.

Dabar Amerika svarsto, 
kokių priemonių imtis, kad 
mūsų kariai belaisviai būtų 
išvaduoti iš Kinijos kalėji
mo.

Senatorius W. Knowland, 
republikonų vadas senate, 
reikalauja, kad Amerika 
blokuotų Kinijos pakraščius! 
savo karo laivais. Jis ma
no, kad “žodžių neužteks” 
mūsų kariams išvaduoti, o 
blokuoti Kiniją būtų nesun
ku ir tas priverstų Kinijos 
vyriausybę paleisti kalina
mus belaisvius.

Vyriausybėje svarstoma 
bel t.svių klausimą atiduoti 
Jungtinių Tautų seimui ap
svarstyti ir išnešti pasmer
kimą kinų komunistams, 
nes laikomieji nelaisvėje 
kariai Jungtinių Tautų or
ganizacijos vardu kovėsi 
Korėjoj. Svarstomas ir siū
lymas sušaukti Manilos 
pakto valstybių pasitarimą, 
kad sutarus kokią nors ben
drą akciją prieš Kiniją.

(Telegrama iš Clevelando)
Seimas įvyko Clevelan

de lapkričio 26-27 d. Da
lyvavo 61 atstovas iš 16 val
stijų, aukų sudėta $17,874. 
Seimą sveikino ir preziden
tas Eisenhovveris.

Seimą pradėjo rengimo 
komisijos pirm. Vladas Gy
vas, invokaciją sukalbėjo 
prel. Balkūnas. Natalijai 
Aukštuolienei vadovaujant 
seimas sugiedojo Amerikos 
ir Lietuvos himnus.

Balfo pirm. kan. Končius 
pristatė miesto majorą An
thony Colabressa, kuris 
sveikino miesto vardu.

Seimui pirmininkavo L. 
Šimutis, jam padėjo N. Ras
tenis, O. Gutauskienė ir 
Drasutis.

Sekretoriavo: V. KoliČie- 
nė, S. Lusys ir Indzelevi- 
čius.

Seimas gavo daug sveiki
nimų. žodžiu sveikino: 
ALT vardu dr. P. Grigaitis, 
Katalikų Federacijos vardu 
prof. A. Damušis; telegra
momis seimą pasveikino 
prezidentas Eisenhoweris, 
popiežiaus vardu jo delega
tas Cicognanni, Ohio gu
bernatorius Frank Lauscne, 
laiškais Vlikas, įvairios or
ganizacijos ir asmenys.

Darant skyrių praneši
mus, 17-jo skyriaus (Bosto
no) pranešimą padarė M.

i Michelsonienė, kuri įteikė ir 
skyriaus auką $500.

Išrinkti 5 nauji direkto
riai: Nadas Rastenis, Salo
mėja Čerienė-Mulks, Mari
jona Rudienė, Viktoras La- 
nauskas, Jonas Valaitis.

Seimo svarbiausi nutari
mai: Mėginti prieiti prie į 
Sibirą ištremtų tautiečių, iš
gavus teisę juos sušelpti; 
stengtis pašalinti tuos nesu
sipratimus, kurie kilo tarp 
Balfo ir Vasario 16 gimna
zijos pirktųjų namų reika
lu. Paskutinį klausimą 
svarstant. kan. Končius 
smarkiai susiėmė su prel. 
Balkūnu.

Bendrai, seimo ūpas ne
buvo pakilus, gal dėl to, 
kad maža tebuvo atstovų ir 
svečių. ,

Seimui pasibaigus buvo 
pokylis, į kurį susirinko 
apie 200 svečių. Jų tarpe 
buvo kongresmonas Ben- 
der, keli dvasiškiai ne lie
tuviai, Smetonienė ir kt.

PRANCŪZŲ MINISTERIŲ PIRMININKAS NEW YORKE

Prancūzijos ministerių pirmininkas Pierre Mendės-France ir jo žmona lankėsi Ame
rikoje ir ypatingai triukšmingai buvo pasitikti New Yorko didmiestyje. Svečiams iš 
užjūriu miestas suruošė labai iškilmingą pasitikimą.

Mirė Mokslininkas 
Dr. Enrico Fermi

Prašo Mokėti Už Maskvos Lėlės 
Atominius Patentus Kalba Apie Saugumą

DEMOKRATAI RENKA 
NAUJĄ PIRMININKĄ

Demokratų partijos na
cionalinis komitetas posė
džiauja ši penktadieni ir 
šeštadienį New Orleans 
mieste. Svarbiausias klau
simas posėdyje bus naujo 
nacionalinio komiteto pir
mininko rinkimas i vietą 
pasitraukiančio S. Mitchell. 
Laukiama, kad bus išrink
tas vienas iš trijų daugiau
siai minimų kandidatų: 
Paul Butler iš Indianos, 
James Finnegan iš Pennsyl
vanijos ar M. ’ DiSalle iš 
Ohio.

Senatas Vėl Svarsto Šen. 
McCarthy Pasmerkimą

Po 10 Dienų Pertraukos Senatas Vėl Posėdžiauja; Sena
toriaus McCarthy Alkūnė Jau Tiek Pasveiko, kad 

Senatorius Dalyvauja Posėdžiuose Krašte Eina
Lenktynės, Kas Daugiau Parašų Surinks 

Už ar Prieš McCarthy Pasmerkimą

Gąsdina Prancūzus 
Per Gen. de Gaulle

Prancūzijos vyriausybė Maskvoje šį pirmadienį 
pareikalavo, kad Amerika prasidėjo Rusijos vyriausy

binis prancūzų bės sušaukta konferencija 
na ir pasižymėjęs atominių'mokslininkams už jų išradi-/‘Europos saugumui” ap- 
ginklų išradime, mirė lap- kaip skaldyti atomus, svarstyti. Į konferenciją 
kričio 28 d Chicae-oie nuo! Trys prancūzai mokslinin- Maskva šaukė 25 valstybes? 
vėžio ligos, sulaukęs 53 me--kai, Dr. Jem F. Johot, Dr.’bet joje dalyvauja 
tu amžiaus. |H. von Halban ir

Žymus atominis
n>-

apdovanotas

moksli-
Feimi. 

Nobelio dova-
F.nrienIUiix x^,-vr

tiktai
Dr. Le\v Maskvos satelitai.

Sovietų Rusijos atstovas 
Prancūzijoj turėjo ilgą pa
sikalbėjimą su generolu de 
Gaulle, kurį bolševikai va
dina “fašistu,” ir jam sakė, 
kad jeigu Prancūzija pa
tvirtins Paryžiuje pasirašy
tas sutartis, tai Rusija nu 
trauks 1944 metų “savitar
pinės pagalbos” sutartį su 
Prancūzija.

Generolas de Gaulle, ku
ris 1944 metais sutartį su 
Maskva paruošė, gruodžio 
1 d. keta padalyti pareiški
mą dėl Paryžiuje pasirašytų 
sutarčių tvirtinimo. Jei jis 
pasisakys prieš sutartis, tai 
ir jo šalininkai parlamente 
gali balsuoti prieš tas sutar
tis.

ALGER HISS VIS DAR 
SAKOSI NEKALTAS

Šeštadienį, lapkričio 27 
d. Alger Hiss, buvęs auks-

Dr. Enrico Fermi gimė ir Kowarski dar prieš karą už-i Spauda skelbia daug spė-jtas valstybės departamento 
•irma pagarsėjo Italijoj, patentavo Prancūzijoj jų iš-'.liojimų, ką nutars Maskvo-Įpareigūnas, buvo išleistas iš 

fašizmo re-rastą būdą atomams skal-’je susirinkę rusų pavergtų!Levvisburgo kalėjimo po
pirma
Nepakęsdamas 
žimo jis 1938 
do Italiją (išvyko

metais aplei- dyti norėjo išimti paten-ivalstybių atstovai. Kai ku- 
Stock- tus Amerikoje, bet dėl karoirie žmonės spėja, kad Rusi- 

holmą gauti Nobelio premi-! sąlygų patentai jiems nebu-’ja įtrauks savo satelitus į 
jų) įr ta proga atvvko jjvo išduoti. > ankstesnę bobevikų tinklą,
Ameriką ir čia jam vado- Dabar Prancūzijos vy->o gal net įjungs satelitus 

riausybė sako, kad Amerika!į Sovietų Rusiją, kaip tai 
panaudojusi tų mokslininkui buvo padaryta su Baltijos 
išradimą savo atominių;šalimis (Lietuva, Latvija ir

proga
ir čia jam vado

vaujant 1942 metais buvo 
padirbta pirmoji atominė 
krosnis (pilė) Chicagos 
universitete.

Saaro Sutartis 
Jaudina Vokiečius

ginklų gamyboje, o todėl 
turinti atlyginti mokslinin
kams už jų išradimą. Rei
kalavimą spręs Atominės 
Energijos Komisija.

Saaro sutartis, kaip ji bu
vo pasirašyta Paryžiuje kar
tu su kitomis sutartimis 
apie Vokietijos ginklavimą 
ir jos nepriklausomybės at
statymą. nepatinka vokie
čiams ir prieš tą sutartį vi 
soj vakarinėj Vokietijoj ei
na smarki propaganda. Bol
ševikai tą propagandą labai 
remia. ,

Visos vokiečių partijos,. 
išskyrus krikščionis demo-' ^«^VA 
kratus, smerkia kancleri K.
Adenauerį už Saaro sutar
ties pasirašymą ir grasina, 
kad jos nebalsuos parla
mente už tos sutarties pa
tvirtinimą.

ISTAMBULE SUDEGĖ
DIDYSIS TURGUS

Lapkričio 27 d. Istambu- 
Jle (Konstantinopolyje) su- 

.•Jdegė 500 metų senumo tur
gus. 1,500 krautuvių tame 
turguje supleškėjo ugnyje. 
Nuostolių padaryta už ke
liasdešimt milionų doleriu.I1

Už
GERIA
DRAUGA TITO

Estija).

Amerika Žada Remti 
Austrijos Laisvę

urs trijų metų bausmės. 
Alger Hiss ir dabar, atsė

dėjęs savo bausmę, sako 
esąs nekaltas ir nebuvęs So
vietą Rusijos šnipas. Jis 
buvo nuteistas už melavimą, 
kad jis nedavęs valstybės 
departamento slaptų doku
mentų Rusijos šnipui W. 
Chambers ir už melavimą, 
kad jis po 1937 metų nema
tęs W. Chambers.

Senatas šį pirmadienį vėl 
susirinko posėdžiams po 10 
dienų pertraukos, kuri buvo 
padaryta po to, kai šen. Mc
Carthy atsigulė ligoninėj 
gydyti savo užgautą alkūnę.

Ginčai dėl šen. McCarthy 
pasmerkimo dabar eina ne 
tik senate, bet ir visame 
krašte. Šen. McCarthy ša
lininkai skubina surinkti 
10,000,000 parašų prieš šen. 
McCarthy pasmerkimą, o jo 
priešininkai pasimojo su
rinkti visame krašte net 20,- 
000,000 parašų už šen. Mc
Carthy pasmerkimą.

Kai kurie senatoriai nori 
iškelti naujus kaltinimus 
prieš šen. McCarthy. Bū
tent, Utah senatorius Ben
nett žada siūlyti, kad šen. 
McCarthy būtų pasmerktas 
už užgauliojimą šen. Wat- 
kins vedamos komisijos, ku
ri šen. McCarthy tyrinėjo. 
Senatorius McCarthy tą ko
misiją pavadino “nesąmo
ninga komunizmo tarnai
te” ir panašiai išniekino.

Senatas turi “McCarthy 
klausimą” išspręsti iki 
gruodžio 24 d., nes su ta 
diena baigiasi 83-jo kon
greso galia ir, jei iki tai die
nai klausimas nebus baig
tas svarstyti, jis savaime at- 
puls ir naujame kongrese 
klausimą tektų iš naujo 
kalti.

SIONISTAI PRIEŠ
ARABŲ GINKLAVIMĄ

Pirmoji grupė Amerikos 
greitųjų sprausminių lėktu
vų (sabre jets) pasiekė 
Formozą iš Amerikos šios 
savaitės pradžioje.

KINAI ATMUŠĖ 
KOMUNISTŲ PUOLIMĄ

Kinų nacionalistai atmu
šė kinų bolševikų puolimą 
prieš vieną nacionalistų lai
komą salą Kinijos pakraš
tyje. Lapkričio 26 d. ko
munistų karo laivai užpuo
lė nacionalistu salą Wu- 
chiu, bet po kelių valandų 
šaudymosi buvo atmušti ir 
pasitraukė į Kiniją.

Maskvoš diktatorių viršū
nėlė—Malenkovas, Chruš- 
čovas, Saburovas, Moloto
vas. Bulganinas ir kiti -lap
kričio 28 d. dalyvavo vaišė
se Jugoslavijos ambasadoje 
Maskvoje ir ta proga gėrėt 
vodką “už draugo Tito” 
sveikatą ir Jugoslavijos 
kompartiją.

Vienas Rusijos vadų, 
Maksim

Amerikoje lankėsi Au
strijos ministerių pirminin
kas Dr. Raab. Jo lankymosi 
proga buvo paskelbtas pra
nešimas, kad Amerika dės 
pastangas^ kad svetima ka
riuomenė būtų ištraukta iš’gveit 
Austrijos “greitu ir aiškiai 
nustatytu laiku”.

Austrija nesiskaito oku
puota, bet “išvaduota” ša
lis. Dar 1943 metais Alian- 
tai sutarė, kad Austrijai bus 
grąžinta nepriklausomybė.
Tos tai nepriklausomybės 
Austrija ir dabar dar lau
kia, nors jau praėjo- devyni 
metai po karo galo.

JAPONIJOS VALDŽIA 
GREIT PERSITVARKYS

Amerikos sionistų organi
zacijos vadovybė reikalau
ja, kad Amerika nustotų 
siųsti ginklus arabų kraš
tams ir kad būtų dedamos

.. . , I pastangos atstatyti pasto-
Japonijos vyriausybes va-į viai taikai Urp Izraelio 

das Aosida pasitiaukė 1S l1_JreSpUblikos ir arabų valsty-
beralų partijos pirmininko 
pareigu ir laukiama, kad jis Į 

pasitrauks ir iš vado WILLIAM REMINGTON 
UŽMUŠTAS KALĖJIMEravimo vyriausbei.

Yošidos vedama liberalų
partija keletą pastarųjų me- T. .. T
; , J .. . ,. Pereitą savaitę Le veistu vadovavo Japonijai, bet , r» i »-•• * i, J ... .'burg, Pa., kalėjime trys ka- pastaruoju laiku partijoj ,. . . . ..J.....................L, , limai užmušė vVilliam Rėklio opozicija prieš Yosida . , . ,j 1 - • i jmingtona, buvusi aukštąvadovavimą ;r liberalu par-l , . _ * , “... . . , ... \T‘ . ivaldzios pareigūną, kuristijai gresia skilimas. Nore-’, . . . , ,.y. o/ .. .. ... , j buvo nuteistas kalėti 3 menamas išvengti partijos skv-

MIRUSI A. VIS1NSKJ 
PAVADUOJA MALI KAS

Lapkričio 22 d. New Yor
ke mirė A. Višinskis, Rusi
jos atstovas Jungtinių Tau
tų organizacijoj. -Jį pakeitė 

atsto-n Z. Saburov, ta pro-j J. Malikas. Rusijos 
pasikvietė “The Nevvivas Londone.

York Times” atstovą ir jam
i sakė, kad Rusija nepuls

ga
Višinskio kūnas buvo iš

gabentas lėktuvu i Maskvą 
ir ten iškilmingai palaido- 

rusus, tada “bus tas. Prie jo kapo kalbėjo ir
Amerikos, bet jeigu Ameri
ka palies 
pavojinga." j Molotovas.

,. v -• i •* i - -- tus uz melavimą, kad jis ne- Iirno Yosida pasitraukė is .. , , . . ..... 1 .... priklausęs komunistų parti-pirminmkavimo partijai ir, . . r
tur būt, trauksis ir iš vado-.^aiLr r, . . ~, . I Yvm. Remington uzmusi-
vavimo vyriausybei. i ,J ________ mas kalėjime neturi politi-

Įnio pagrindo. Kalėjimo va- 
Vakarų valstybės atsakė dovybė skelbia, kad trys

i rusu kvietimą tartis dėl kaliniai norėjo apiplėšti W. 
‘Europos saugumo,” kad Remingtoną ir jį nakčia už-
tokios derybos būtų gali- Į mušė. W. Remington, 
mos, jei rusai pasirašytų'metų ekonomistas, palaido- 
Austrijos taikos sutartį, su-'tas jo gimtame Ridgewood, 
tiktų su laisvais rinkimais,N. J., miestelyje, šeštadie- 
Vokietijoj ir jei diplomati- nį, lapkričio 27 d. 
niais keliais būtų išsiaiškin
ta, ką svarstyti “saugumo" Remkit 
Ikonferencijoj. ‘skelbiasi ’

9

biznierius, kurie 
Keleivyje. *
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kariuomenės vyriausiam va
dui). įsakydamas jam rūpes
tingai rankioti vokiškus gink
lus. krauti juos saugiai, kad 
juos galima būtu vėl išdalin
ti vokiečiams kareiviams, su 
kuriais mes butume turėję 
veikti išvien, jei Sovietu ver
žimasis pirmyn nebūtu buvęs 
sulaikytas.”

SIŪLO KETI RiV DlDžICJlT KONFERENCIJĄ

*5
glife
N. i M'-i ;4K w W N?’&s

Kas Savaite
Už. “Sugyvenimą Višinskio mirties. Bet pat „ J velnina | * 11111 LIKT c*.

Dabar madoje yra kaibė. laukime, gal dar ir toki kai-

V isomis T alkiomis Priemonėmis
Pereitą savaitę iš komunistinės Kinijos atėjo žinia, 

kad 13 amerikiečių karo belaisvių buvo nuteisti Kinijoj 
kalėti nuo 4 metų iki gyvos galvos. Iš 13 nuteistųjų du 
yra civiliai armijos tarnautojai, o kiti 11 vyru yra karo 
lakūnai, paimti i nelaisvę Korėjos karo metu.

Žinia apie 13 nuteistųjų amerikiečiu sujaudino visa o , . , , ..., i . -7 . , _ . . - Spaudoje dabar galybekraštą. Pumą kartą Amerikos vyriausybe .r. visuomene, ^jimJ
išgirdo, kad kinų komunistų nuteistieji vyrai yra gyv\ Churchill rado reikalo gir- 
Iki šioliai apie juos jokių žinių niekas neturėjo ir jie buvo tis tokiu |sakvmu angJ
skaitomi dingę. Kada vedant Korėjos paliaubų derybas 
amerikiečiai ir kinai (su šiauriniais korėjiečiais) pasikei
tė žiniomis apie turimus belaisvius, apie dabar nuteis
tuosius vyrus bolševikai neužsiminė. Kada Korėjoj buvo 
sutarta pasikeisti belaisviais, dabar nuteistieji vyrai buvo 
sulaikyti Kinijoj ir kinai jokių informacijų apie juos ne
davė. Tik dabar kinų komunistai paskelbė, kad jie 13 
“Amerikos šnipų” nuteisė.

Toks kinų komunistų elgesys sukėlė didžiausio pasi
piktinimo Amerikoje. Kinų komunistai laužo tarptauti
nę teisę, kuli aiškiai sako. kaip reikia elgtis su karo be
laisviais. Jie laužo ir Korėjos karo paliaubų sutarti, ku
rioje buvo sutarta, kad visi belaisviai bus grąžinti, arba 
jiems bus leista pasirinkti, kur jie nori gyventi karo pa
liaubas sudarius. Toks nesiskaitymas su tarptautine tei
se ir su pačių kinų komunistų parašu rodo, kaip kinų 
komunistai supranta “taikų sugyvenimą,” kuri jie 
nenuilsdami kartoja.

Prieš Ameriką kyla praktiškas klausimas, ką daryti, 
kad 13 karo belaisvių, neteisingai nuteistų Kinijoj, gali
ma būtų išlaisvinti.

Prezidento spaudos sekretorius Hagertv vienai be
laisvio motinai. Mrs. Baumer, užtikrino, kad Amerikos 
vyriausybė darys viską, kas tik žmoniškai yra galima da
ryti, kad kinų nuteistieji karo belaisviai taikiomis prie
monėmis būtų išlaisvinti iš kalėjimo ir galėtų grįžti namo.

Pirmai pradžiai Amerikos vyriausybė pasiuntė kinų 
komunistų vyriausybei labai griežtą notą, kuri per Ame
rikos konsulą Šveicarijoj Įteikiama komunistinės Kinijos 
konsului. Bet kokia gali būti viltis, kad pati griežčiausia 
nota paveiks kinų komunistų vyriausybę? Atrodo, kad 
jokios vilties nėra. O kokios kitos taikios priemonės gali

ių kariuomenės vadui ir ko
dėl, būtent, dabar jis tą sa-' 
vo telegramą iškėlė viešu
mon. Anglų spauda spėlio-' 
ja, kad Churchill nuseno irj 
nebežino, kokios didelės 
propagandinės svarbos jo 
žodžiai turės rusams, kurie 
dabar visuose pakampiuose 
rėkaus, kad dar 1945 metais 
Vakarų “imperialistai” ruo-' 
sėsi kariauti prieš rusus. 
Kiti spėlioja, kad Churchill 
norėjo pasirodyti visuome
nei labai gudriu politiku, 
kuris dar 1945 metais nu-

Praneūzijos ministerių pirmininkas F. Mendės-France 
kalbėjo Jungtinių Tautu seime ir ta proga siūlė, kad ketu
rios didžiosios valstybės susirinktu konferencijai gegužės 
mėnesi, kada Paryžiuje pasirašytos sutartys bus jau visu 
valstybių patvirtintos.

tinimą išgirsime.
Višinskis buvo tipingas

prezidentas karjeristas. Savo kilme jis 
Ibuvo lenkas, o savo idėjine 

menševi- 
Dėl karjeros jis par- 
ir savo tautą ir savo 

ir tarnavo bolševiz- 
už buterbrodą. Di-

ti už “sugyvenimą” su So
vietų Rusija. Apie tą daly
ką kalbėjo ii
D. D. Eisenho\ver pereitą
savaitę pasikalbėjime su
spaudos atstovais. Jis sakė,’ ,ab;_
kad Amerika pasiryžusiai'.av.ei idėjas

praeitimi jis buvo

sieks sugvvenimo su Rusija, 
bet neužmiršdama, kad Ru-i™ul

> siekimai vra toli gražu ^zJaUbias kaijensto nuo- 
į pelnas stalinizmui buvo jo 
pagarsėję kaltinimai vie-

matė, jog vokiečius reikės -
irgi j ginkluoti.

Churchillo žodžiai rusų
propagandai pasitarnaus, 
bet šiaip jau jie rodo, kad 
Vakai u valstvbių vadai'

Andrius Višinskis
Lapkričio 22 d. Ne\v Yor- kos vykdytojas.

ke mirė Sovietų Rusijos at-

sijos
nesugyvenami.

‘ Taikų sugyvenimą” Va.;^ rie4 buvu.
karų valstybėms pakišo Ru- jus Rusijos bo,Jeviku va. 
sijos diktatoriai. Jie pakar-,d kurfuos StaHnas
‘ot‘ni*1’ ,p.Jgal A pol‘tlkos rė nugalabyti. Višinskis ap- 
reikaią. kele minti kad ka- j tuog v‘a.
pitalistines salys gali gyven- dus kalUn0 tu0 .
ti taikoje su bolševizmo sa- •
limi. Vėliausiu laiku tą J 

Į “sugyvenimo” idėją bolše-‘ 
jvikų vadai ypač užsispyru
siai pradėjo garsinti

Jam mirus jokio 
lio niekas nepajus, 

i Maskvos diktatoriai 
patrauks dėlC. ,. . • P"e,čiaisStalino karsto ir nuo to la.- jrktos dū-jos |o

ko tai yra jų giesme kasdie- - ” Inine.

Kada bolševikai okupavo

Priešui užmigdyti 
geresnės priemonės, 
įkalbėti jam, kad

Barzdoti Vyrai

nuosto- 
Dargi 

tik pe- 
vienos

nėra
kaip! Pasiskelbė vyrai, kurie 

"taikus sakosi esą tęsėjai tų idėjų,1945 metais, jei ką noi’s
protinga galvojo, tai nieko stovas Jungtinių .Tautų oi - 
protinga nesugalvojo ir dar gąnizacijoj, Andrius \ išins-

’jieZužkidoPraim-a didžiu* met4 amžiai nuo” širdies seimo”"’’rinkimus pZriuntė laiku P1™0^ ikį tokio laip-idėjų vyrai tikrai gali sakv 
vokiečiu žemTpfotu^ ku- -ūgio. Višinskį, kuris ten pasidar- bU§ ** * kad “T “bi

riuos anglai ir amerikiečiai A- Višinskis pagarsėjo ne bavo taip pat purvinai u
buvo užkariavę. Už tą kaipo diplomatas, bet kai-'šlykščiai, kaip Dekanozovas: 
žiopliausią žygį pokariniais P° prokuroras, kuris 1936-1 Lietuvoje—rinkimai buvo

Lietuvą, Latviją ir Estija, Išgyvenimas yra galimas, kurias skelbė Mindaugas 
jie Latvijai prijungti ir pra- Ka^, * ‘ ^^1-, (pirmasis ar antrasis?), Al-
vesti joje suktus “liaudies gaiUtl!,ai.,lt.lke?!. ta,s .?u £irdas ir kiti; Tokiu senu

vargo nuskinti.

13 Amerikiečiu

kaip 
J Vakarų vadai.4 Jie visi gal''partijos vadus.

i

dotą
apie
“Lais

gadynę.” Jie patys 
save savo organe 

voji Lietuva” šitaip
Kinijos komunistų vyriau- 

paskelbė, kad jos teis-
kukliai pasipasakoja:

“LAS nėra tremties kūdi
kis. kaip kai kas nori klai
dinti lietuvius ir svetimuo
sius. LAS yra tęsinys tu idė
jų. kurias pradėjo Mindau
gas ir kurias Įgyvendino Al
girdas. Kęstutis, Vytautas. 
Basanavičius. Kudirka. Mai- 
rAnic Tnmoc \7 nlzizamoytA g.« umar, ▼

karo kautynėse* Smetona, Vydūnas etc. Tai- 
. pateko į bolševikų rankas.' mūs^ '^žlumas yra pa- 

panasiai £)u civiliai yra armijos tar-į
\ išinskis nautojai, kurie 1952 metais

mas nuteisė 13 amerikiečių 
i Vilniuje, Rygoje ii Talline karo belaisvių (11 karių ir.

, , -j ..... . . , .. ---- ------- - —Kaltindamas Zinovieva ;V’enu ^su nubalsavo pra- 2 civilius) kalėti nuo 4 metu’beziuretume. atrodo kad tų totų taikių priemonių daug be, nį vienas'Ka^“e"a JevdoktaCl’^’” kad Maskva sutiktų M eyvos galvos -i,u.,
nėra. Turint reikalo su režimu, kuns nesiskaito nei su nodn.-iočlnn fkamene priimti oki

būti panaudotos belaisviams išvaduoti? Taip ar kitaipj5jek numatė 1
ho^nirėtiimp ntmdn k>;n tu kitu taikiu nnemnnin naiifr. • ,

teise, nei su tarptautiniais papročiais, nei su padorumu 
daug taikių priemonių jam paveikti nėra ir ypač nėra, 
jei priešas žino, kad bus naudojamos tik taikios priemo
nės jam įtikinti.

Tuo tarpu Amerikos visuomenėje kyla griežti balsai 
už mūsų nelaimingu karių išvadavimą. Tie kariai karia
vo už mus visus ir jų likimas turi visiems rūpėti. Jei jie 
bus palikti kamuotis komunistų kalėjime, tai visas kraš
tas turės neramią sąžinę dėl jų žiauraus likimo. Kinų 
komunistai skelbia, kad jau visi amerikiečiai belaisviai 
esą arba paleisti arba nuteisti “už šnipinėjimą.” bet yra 
labai rimto įtarimo, kad kinų bolševikai dar daug ame
rikiečių belaisvių laiko savo kalėjimuose ar vergų darbo 
stovyklose, tik apie juos sunku gauti žinių. Juk ir apie 
dabar nuteistuosius belaisvius kinų komunistai ilgą laiką 
tylėjo ir niekas apie tų belaisvių likimą neturėjo jokių 
tikim žinių.£ •

Kongrese kai kurie įstatymų leidėjai kelia balsą, 
kad mūsų vyriausybė nesitenkintų taikiomis priemonėmis 
belaisviams vaduoti, bet. reikalui esant, panaudotų ir 
mažiau taikias, bet užtat daugiau veiklias priemones kinų 
komunistams priveisti paleisti neteisingai nuteistus karo 
belaisvius.

Pavyzdžiui, kongresmonas Lane iš Massachusetts 
siūlo, kad Amerika stipriau apginkluotų kinų nacionalis
tus ir leistų jiems visą komunistinės Kinijos pakraštį blo
kuoti, jei kinų komunistų režimas nesutinka paleisti mū 
sų kalinamus karo belaisvius. Kiti įstatymų leidėjai 
siūlo imtis kitokių priemonių. Veteranų organizacijos 
irgi kelia savo balsą už griežtesnes priemones santykiuo
se su barbarišku režimu, kuris nesiskaito su jokia teise 
ir padorumu.

Visuomenės skatinimas gal paveiks ir vyriausybę 
imtis gal ir ne visai taikių, bet užtat veiklių priemonių, 
kad kinų komunistų režimą privertus elgtis padoriau.

jų nesipnesino 
Rusijai didelių
Y'kl/vtn Kr* irvLrizN m___ĮSivnu w jvruv ivxrx«xv
Churchill

Smirnovą. Bakajevą ir kitus priimti okupuotas ir išprie-
‘uz snipi-

nejimą.
paliautas Baltijos tautas į( Nuteistieji Amerikos

., . iesnublixu skaičių. wi L-om K*ii.-.tcvi-ii
Pikta TA 1 T • , • ,.7 J1“ ““"'Z1 - Dekanozovas Lietuvoje, v 1- rje Korėjos

{šinskSs Latvijoje atliko tą

\ okietijos kompartijos vaduslz ui n o iot ». • • » • __w sinskis oaige savo 
dabar sakosi jau kaltinimo kalbi tokiu šauk 

tada numatęs rusišką pavo- ?mu-
jų. tai jis dvigubai yra kal-f ‘“pasįutu4įus žunis 
tas, kad 1945 metais leido kalauju sušaudyt—visus 
rusams nueiti toli už Berlv- vįenoT”
no į Vakarus. Jei koks glu- ^nv~ •• žv . iriems purviniems oar- poniją pakelvje
šas būtų su rusų žygiavimu mfe komunistu va(fak' buloj^ juos Jokių žinių "<*«-'j."™? pfenigiais ir antižy-
pnmyn sutikęs tai toki da- sušaudvti 0 Aįdrius višins-1 ° US e diskais pogromais. . .. Ke-

galima butų aiškinti kjs • j asiutu?iais įuni.i Jungtiniu Tautu organi-; , Kin« komunistai, nuteis-leivyje pereitą savaitę bu- 
kad Jis buvo glusas.'mis . bjzni; jis'2acijoj Andrius Višinskis dami karo belaisvius ”už-yo apie tai įdėta įdomių do-

Betjeizmogus. kuris sakosi i-?arsėjo ir jsft ė j StaIi.. kalbėdavo tą, ką Maskva šnipinėjimą,” parodo visamįkumentų.
no malonę. (įsakydavo. Jis pats Mask- pasnuhui, kaip jie laikosi! _ _

' Pats Višinskis savo poli- vos politikos JT organizaci- say? susitarimo dėl Korėjos ei Alkūne Leis
tinę karjerą pradėjo ne ko-i joj nenustatydavo, bet tik-'Pa^au^» Kuriose jie paža-( §ia savaite vėl posėdžiau- . v ------ ----  belaisvius

lyką
tuo,

jau tada numatęs pavojų,' 
nesipriešino rusų žygiui pir
myn į anglų ir amerikiečių

A. Vi-1

as rei- -1 darbą. 
7 šlykštu

Vėliau
darba

ka-;
L-,,r\u-

I remtas ir pastovumu.”
Biografija būtų pilnesnė,IKI ,, , - t-, ... ^‘"Utvjai, nuuc 1HC14IS --- »---- J“----T 1--------- »

; Maskvai atliko Rumunijoj, skrisdami iš Korėjos į Ja- Jei J1® pasiaiškinę,
- . i Tokiems purviniems dar- pOnįja pakelyje din<ro ir kaip ten buvo su tais hitle-

‘o’ L-liaU^l-’'0 7-V-1^--'1-1 1S’ munistU partijoj. Jis buvo’tai vykindavo pavestą poli- viąjįs ja senatas ir svarsto tą patį
Ja * r* * S socialdemokratas menševi-tiką ir, pagal reikalą, kar-. I senatoriaus McCarthy pa- 

3 ' ini' Įkas. Kai Rusijoj ėjo pilie-tais parėkaudavo, kartais,! kinų komunistai elgiasi, ?merkimo klausimą. Sena-
r-u u-iv .. . finis karas ir vieną kartą’pagal įsakymą, mėtydavosi KaiP P^piasti banditai. Dar- tas turj klausimą užbaig-
Churchill ui, kad jis Denikinas grėsė nuversti! visokiais kaitinimais prieš &1 banditai kartais savo su-;tj jkj gruo<ižio 24 d., nes su
po ai o >upiato i-usų bok'.e-,y>n,)įpvjj.ų valdžią, A. Yišin-; Ameriką, o kartais, pagal ;^arj.n1.? geriau laikosi, kaip *a diena baigiasi 83-jo kon- 
. • • - • . 1— -uvo jau pakėlęs spar-lgautą įsakymą iš Maskvos,ĮnayjieĄ kinų valdovai. ’greso galia. Bet ar baigs?
kai-ų politikieriai dar vis ti-|nug bėgti pas Denikiną. Vė-!pakalbėdavo ir visai sukai-, Amerika dėl jos karių nu-j Atrodo, kad reikalas pri- 
k?J0J .gerą \a ia. lriliau, kai laimėjo bolševikai, bamai, be keiksmų ir be te\?’nqo. pasiuntė Kinijos klausys nuo šen. McCarthy
šliaužiojo pi įes Maskvą Višinskis užmiršo savo jau- piktų išsišokimų prieš Ame- valdžiai griežtą protestą, alkūnės—ar ji bus užtenka-
vaidan . liantu vienybės. ny dienų socialdemokratiš- riką. popieriniai Patęstai, maj gygįjygj^ ^ad senatorius

kus įsitikinimus ir nubėgo Savo kilme Andrius Vi- oaigi labai griežti, vargu
pas bolševikus karjeros da-'šinskis buvo lenkas. Jo tė-'palengvins nuteistųjų karo 
ryti. Įvas Janury Višinskis buvo j belaisvių likimą.

Pradžioje jo karjera bu-'aliejaus inžinierius Bakui w

Bet geras numatymas poli
tikoje tiek tėra vertas, kiek 
iš to numatymo seka atitin
kami veiksmai. Numaty
mas be gerų žygių mažai~ A . vo ne kažinkokia. Bet ka-
esvena. tuo žvilgsniu!ja Stalinas pradėjo skersti 

Churchill nepralenke kitų komunigt tijog vadus ir 
Vakarų vadų ir istonjoj bus jam rcikžjo su,.asti iškalbi„.

gą ir be sąžinės prokurorą

karo

A 1p z v a 1 g a

žinomas, kaip vienas iš tų 
vadų, kurie užkariautą per
galę atidavė Rusijai.

RINKIMAI VOKIETIJOJ

aliejaus kasyklose. Sūnus 
išaugo Rusijoj, mokėsi 
Maskvos universitete, kur 
ir palinko į socialdemokra
tus. Bet. kaip jau minė-

Karjeristo Galas

galėtų dalyvauti posėdžiuo
se. Pareis ir nuo to. ar šen. 
McCarthy prieteliai norės 
leisti klausimą baigti svars
tyti. Jei jie nenorės, jie

Pereitą savaitę mirė An.^aiės^ilgiaasiomis kalbomis 
dnej Višinskį, Sovietų Ru
sijos atstovas Jungtinių

CHURCHILLO PASTABA vyriausiam vadui, maršaluij * ’
' Montgomery, kad jis ran 
kietų vokiškus ginklus ir 
juos kiautų saugiai, kad, 
;reikalui ištikus, tuos gink

SUKĖLĖ KALBŲ
Anglijos ministerių pirmi

ninkas VVinston Churchill
pereitą savaitę nustebino ne1
tik Angliją, bet ir visą padus galima būtų ir vėl išda
šaulį savo nepaprasta infor-j 
macija. Jis sakė, jog dar 
1945 metais, prieš karo ga
lą Europoje, jis numatęs 
reikalą panaudoti vokiečių 
kariuomenę prieš bolševikų 
agresiją ir davęs atitinkamą1 
įsakymą Anglijos armijos!

linti vokiečiams.
Savo kalboje Woodforde 

AVinston Churchill sakė:
“Dar prieš karui pasibai

giant. kada vokiečiai šimtais 
tūkstančių pasidavinėjo į ne
laisvę ... aš telegrafavau 
lordui Montgomery (anglų

Sekmadienį Vokietijoje 
dviejose valstijose, Hessene 
ir Bavarijoj, vyko vietos 
parlamentų rinkimai.

Hessene rinkimus laimė
jo socialdemokratai, o Ba
varijoj laimėjo Bavarijos 
liaudies partija (krikščio
nys demokratai). Palygi
nus su 1953 metais Dr. Ade
nauerio partija Hessene ne
teko daug balsų.

Ilgiausia gyvatė—32 pėdų— 
yra Indijoj ir Malajuose.

(kaltintoją), 
kailiamainį Višinskį ir jam 
pavedė tą purviną darbą. 
Višinskis jam pavestą dar
bą atliko neblogai, “pasiu
tusius šunis,” kurie ožiavosi 
prieš Stalino vienvaldišką 
diktatūrą, jis pasiuntė i kar
tuves ir teisme kalbėjo taip 
karštai, lyg tarsi jis pats 
būtų tikėjęs savo melagin
giems žodžiams. Tas ir iš
garsino Višinskio vardą. 
Bet Rusijos komunistų par
tijoj Višinskis niekada ne
buvo nei vadas, nei atsako- 
mingas politikos nustatyto
jas. Jis buvo tik pasamdy
tas politikos vykdytojas ir 
dažniausiai purvinos politi-

jis prisiminė! jau, iš socialdemokratų jis kurje‘Tautų organizacijoj. Kai<
pabėgo, kada bolševikai 
pergalėjo ir pas juos galima 
buvo padaryti karjerą.

Dabar kailiamainis Vi
šinskis nuėjo ten, kur jis 
siuntė “pasiutusius šunis.” 
Deja, jis mirė aukštoje vie
toje, nesulaukęs tokio už- 
mokesnio, kokio sulaukė iš 
dėkingo Malenkovo 
“diplomatinių” žygiu sėbras 
Dekanozovas, kuriam Ma
lenkovo budeliai paleido 
kulipką į makaulę, kaipo 
Berijos sėbrui. Bet tas gal 
ir suprantama. Perkamos 
dūšios Višinskis nebuvo 
niekam Maskvos viršūnėse 
pavojingas, nes jis atlikinė-

amerikiečiai 
nusistebėjimo, kad Maskva 
dar nekaltina Amerikos dėl

posėdžius pratęsti iki kūčių 
dienos ir tada visas klausi
mas teks atidėti iki susi-

reiškia!rink? nauJa? kongresas po

ooooeogooosocoocoooooooooe
jo tiktai valdžią turinčiųjų 
įsakymus ir pats į politikos 
nustatymą neturėjo įtakos.

Višinskiui mirus Jungti
nių Tautų organizacija per-

jo traukė posėdžius ir įvairūs 
delegatai sakė ilgas ir iki 
šlykštumo veidmainingas 
kalbas. Niekas nepasakė, 
kad “pasiutusių šunų” spe
cialistas galų gale sulaukė 
savo galo. Ir gerai, kad su
laukė—vienas niekšas pa
saulyje mažiau!

—

Naujų Metų.
Tuo tarpu visame krašte

McCarthy vienminčiai ren
ka parašus. Jie nori suran
kioti 10 milionu parašų ir 
patiekti juos didžiausiuose 
maišuose senatui, kaipo Įro
dymą, kad šen. McCarthy 
turi ir prietelių ir . . . balsų.

Tuo tarpu spektaklis tę
siasi.

—J. D.

Girtuoklių ir saliuninkų glo
bėjas yra šv. Martynas.

Vagonai-restoranai Amerikos 
geležinkeliuose pirmą kartą pa
sirodė 1868 metais.
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KAS KUKO NEVEIKIA 

JO NIEKAS NKPKIK1A Amerikos Lietuviu Gyvenimas TAS DOGMOS NSPRASO

Pittsburgho Padangėje
Rinksime Naujas Valdybas darbo dar blogesnėj padė- 

Lietuvių Mokslo Draugi- ty.
jos, Soho daly, 1955 me-( Daugumoj plieno dirbtu- 
tams valdybos nominacijos vių paprasti darbininkai už- 
jvyko lapkričio 14 d. Susi- dirba $1.50 valandai, lavin- 
i inkimas valdybai išrink-'tieji daugiau. Bet kai dai
li ir kitiems svarbiems rei- bu neištenka vietiniams 
kalams aptaili Įvyks sekma-Į darbininkams, tai iš kitur 
dieni, gruodžio 12 d., 2 vai.'čia vykti darbo ieškoti ne- 
po pietų, savoj svetainėj, patartina.
142 Ori St 

Vakarų Pennsylvanijos
Lietuvių Piliečių Draugijos 
valdybps nominacijos Įvyko 
lapkričio 2 d. Rinkimai

Plieno Darbininkas.

LMD Jubilėjus
Maniau, kad kas nors ga

rbesnis už mane parašysįvyks antradien, gruodžio, Mokslo Dfau.
‘ b.v,a]->,va,Kar%.sa™J gijos jubilėjų, bet atrodo, 
svetamej, 172o Jane St., So.įKad Mttsbuįgho korespo„.j

1 .e;. y. . . dentai rudens metui išvyko
Ab, čia minėtos organi- Tai j apsispren-

zacijos vaidina žymų vaid-.JXIi— A ‘, .. x . ‘fdžiau kai ka apie ta jubilė-meni Pittsburgho lietuvių . nasakvtl- 
visuomenėje, todėl svarbu,;J • £ spalio 31 d>

IEŠKO PILOTO LAVONO S JDUžl SIAME BOMBERYJE Devynios Dešimtys Metų
(Laiškas iš Londono)

Šiemet sueina 90 metų, . T . • , ,
kai buvo įkurtas Pirmasis P* Internacionalo sekreto- 
Socialistu ' Internacionalas. nu?.Jullus ĘraunUial. 
Anuomet; kada beveik visa . *?'P l?at“te- hektuvl« so‘ 
Europa buvo valdoma ne- ^-okrata. nebuvo ap-

i -va v .... lenkti. Jie ir čia, kaip ir annhotn arha mažai nhn- .... . ’ \ .kitais atvejais,

nas žymiausių darbiečių va
dų, Hugh Gaitskell, o taip

apribotų arba mažai ribo
tu monarchu, socialistams iyaniais.stengiasi veikti ne tik sa

vųjų tarpe, bet pasireikšti 
Ma-

veikti tikrai buvo nepavy
dėtinos sąlygos. Juk už so- .* . ....
cialistini dirbą pagautam lr tar',t?uVnlu mastu' a.

įasmenini tada kalėjimo du-JK,me-,kad Ul y^4nauįn- 
i , . . , - ga ne tik mums, bet ir ben-rys jau buvo atviros, o daz- 3 . ,• - , , . D . . ; dnems lietuvių reikalams,nai ir kartuves. Bet tas ne- *A. Zamžickas.sulaikė socialistinės min
ties plitimo. Ji augo, stip-! 
įėjo, o 1864 metais buvo*
Įkurtas Pirmasis Socialistų Lietuvių Bendrovės 
Internacionalas. Kova už Susirinkimas 
darbo žmogaus teises, jo' 
žmoniškesni gyvenimą pra-

MANCHESTER, CONN.

1 Lietuvių Bendrovės vai-

kad ir 1955 metais i jų vaHd J t'al „į!
dybas įeitų veikius žmones. On. §/ Taj buvQ 50 metų-----------------------------_ _ _ _----------------------------- .------------------

* vaime suprantama, _ ^sukakties minėjimas. šitos, negalėjo dalyvauti. Bet tetą sudaro pirm. A. Katei- Tautose nebūtų kiekvieno nario pareiga bu-;, ■■ to,.,. . , draugiia įkurta 1904Simuose susirinkimuose da-'

.. 1 , . - dybos ir direktorių svarbusdėta vesti labiau organizuo- J . - ...
Ui, vienos vadovybes duo- T?nk„ima?

ty vauti.
Lietuviai Televizijoj

11 d., 7 vai. vakaro, Lietu'tais nurodymais. 
Tada darbdaviai

Sprausminis kariškas lėktuvas B-57 besileisdama* Long Beach. Md., nukrito žemyn ir 
išsprogo. Pribuvę gaisrininkai bomberio griuvėsiuose bando surasti dviejų pilotu la
vonus. Naujas bomberis buvo bandomas ir baigiant bandymą atsitiko nelaimė.

' vių Svetainėj, 24 Golway 
vertė St.

me- Antanas Palūpis dar visai va, sekr. Zylė ir nariai A.'“kovos prieš nusikaitimus darbininkus dirbti tiek, Visi nariai prašomi daly
tais, pusėtinai turtinga ka-gyvas vyras, turi savo na- Aleksis, A. Devenienė, E. kodeksas, ' kuris varžytų lfc 0 e. uvo ir vauti, nes yia labai svarbių
pitalu ir turi savo gražų ke- mus ir gyvena su dukterimi.'^nvder, dr. V. Vileišis, dr. demokratines valstybes ama 11 augiau va an klausimų aptarti 11 paieng-
1 6 . dų per dieną. ti pranešimus

priimtas

visuotiniamturiu aukštu mūrini namą Abu tie vyrai yra per eilę M. Colney ir J. Stulginskas. remti priešbolševikimus są- į'_el ‘ lena‘ . . , ,P.ra .
„aJvmėt,,'„dres,, ai. h-.i/.s 'Korespondentą., 'jodžius (kol kas Jungtines Musų socialistine spauda susmnknnui.

tautos tą kodeksą atidėjo 1902 metais mini isleis-.
dviems metams). Rajoje Įstatymą, kuns

Kitais metais sueis 15 draudė verst, dirbt, per die-
„ i a v, r ™tų kaip komunistai pa-\te,au.ne,'. 11 suPuae .va',
Gruodžio 3 d. pyksta lie-r / „ ,. ' landų. Vadinasi, iki to lai-

aukščiau pažymėtu adresu, metų ėję Įvairias pareigas 
suorganizuoti įvairiu uutū laiku "Keleivis” buvo Pittsburgho lietuvių drau-j
menines grupes lyg‘i fede-,s,lo£ draugijos organas Šios gtjose.
raciją, kuri dažniau,'su pa. draugijos įkūrimo laiku u Slreikas T iasi
skiru tautų grupėmis, pasi- velesmals metals Amenk°-‘

Pittsburghe planuojama
Išsirinkime Tinkamą 

“Ventos” Valdybą

Pirm. A. Bajerčius, 
Sekr. A. Biretta.........

WORCESTER, MASS.
.Atnj tau u i—-, lietuvių koloni- Jau bus arti metai, kaip 01 u grobė Lietuvą, o taip pat ™rodytų televizijoj. Jaunųjų J. , • . . . .. , • • r>.. u u 1 tuviu piliečiu politinio klu- 6 ,c * , T. , 1 £ ko buvo dirbama daug il-T. ; - ių buvo įsteigti knygynai didžiosios Pittsburgho de-; 7* x F • - ir lo metu, kai Lietuvių la- . ®Lietuviu organizacijos gru-. ... , bo Ventos metinis narių , .... giau.ne su J rugiu Žilinsku ir arba skaityklos. Nuo sl« partmentines krautuves— Jis ..... ry1“ pradėjo veikti. Tos su- s 1
pe, -u JUlg U Z-llliuKU U , nAutsilikrt ir T MII kiiufnynn HnrnP (iimhpL SUSinnKimaS. JI. 1

Matvsime Gražų Baletą
Balfo skyrius gruodžio 5

inKs nau- tinkamai darbą darb- d., 4 vai. po pietų Aušros
* on.uiiHz.tr o dariai mokėjo kiek norėjo Vartų parapijos salėj ruo- panauaotos . . , . .. v„,TZ. z:_ t koiotn

. nziKiltu eii_ name K )*ontxxVAC iun cirtin; vivxnxij7 di rviccziįy iiv-kzvsvvj czvs— j»»uc. auvu t ve jau cuvinna. tas klubo narys turi jausti licvuvus

laisvės pro- ir taip, kaip jiems buvo pa- šia T. Babuškinaitės baleto

V<IUJ<X
naikinusi savo seniau turėtą duoti padėjėjus, bet tik tais 1'*UVFV’ “"fdokumentu telkimui,T ... . .".■'.r.... . savo pareigą šiame susirin- -- , , prezemisLMD yra įsim- atvejais, kai įsveziojami sun-, . , , .. ..... pranešimo paaisKejo, kad*

togiau, dažnai net ne pini- studijos pasirodymą. Pro-
kuris vado- ?a*s’ 0 natara> kol pagaliau gramoj: Baleto pamoka, 2 

Įstatymų keliu buvo už- Pasimatymas Vienoje.
P<tlit ^i,T drausta mokėti atlyginimas Kviečiame pasižiūrėti gra

žaus šokimo ir kartu parem- 
Dėl darbininkų medici- ti Balfo svarbų darbą.

lietuvių troškimus, o mūsų 
žymioji dainininkė Juliona
Andrulonytė sudainavo trisT dalyvauti, statyti kan- . , ,daina< |tls: J1 ir dabar tun knygyno kesm daiktai. Isveziotojų į , ’ . ; .. viso labo surinkta 1,706 gy- roffalhns žmoniškesnių

p-»- •• n r n įkambari, spintas knygoms unija su tuo nesutinka, nes . . v v liudytojų parodymai, i vPiliečiu Klubo Narys. . ... ' iv • x - ,• i lietuvius patriotus. Kiek- o u - •• *. i • darbo sąlygų, noi’s menkos'sudėti ir ne tuscias. Čia nedarbas ir taip didelis,, o . / . r . . . Svarbesnieji jų pateko i .
—:— ; . . . ,. . . ;............................. j-’-- ivienam taunam lietuviui . _ apsaugos nuo nelaimių ma-

Darbai Sumažėio lyra nemažai seniau lietuvių jeigu isveziotojų Pa^jejų‘kongreso komisijos darbų L £ ’
Darbai bui^zejo ■ Am(?rikoj ir Europoj išleis-i skaičius bus visiškai suma-' .,U1b?nan1^ knygas. Bet dar daug me-“*kas,galvą suk0- Ap,e

. .. J . -tu knyam, ir jos gražiai pn- zmtas, tai ne tik padidės • , . .■ dziagos tebera nesurinktabureho plieno dirbtuvėse'- • *- i , K , , • 1 , - pakliūtų žmogėnai—ziau- 45& 1 „unrnAC 11- nr.nntiftma Hnn- bendrasis bedarbių skai- . - .7 J. . . , . . •įlojo šiandieninio Lietuvos( 
okupanto pataikūnai. Nė 
vienas klubo narys neturi

dirbtuvėse i ., . . , . . ,..žiūrimos ir norintiems duo-darbai labai sumaze(o. I
S. Steel kompanija laiko

Kor.

Kar.

IŠRAŠĖ “KELEIVI”

čius, bet kas bus ir su nete-
, . A A , įkusiais darbo išvežioto jais.paleistus apie pusę savo! Minint jub.iejų buvo su- B vjso streikuoja a ie 700 

<la,bininkų; likusieji dirba rengtas banketas, kunn su-kraWu. 
tik po tris-keturias aienas sinnko daug žmonių. Be ____
savaitėj. Jonės ė; Laugh- kalbų, buvo ir meninė da
liu plieno dirbtuvėse iš lis. Ją atliko iš Clevelan- 
kiekvienų 10 darbininkų te-'do atvykęs trio, kuri suda- 
dirba po tris, o ir tie tik po rė X. Aukštuolienė, J. Ka-

BUFFALO, N. Y.

vėse dirba nemažai ir lietu
vių, tai dėl išvežiotojų strei 
ko ir jie turi nesmagumo.

Į streiką pagaliau išimai 
šė federalinės valdžios tar

pasiduoti bimbininkų įta
kai, nes tai būtų nusikalti-

4 dienas savaitėj. zenas ir V. Jurgelis. Jų dai-: . . . , R

“gerų naujienų” negirdi. Į radi ją stačiai iš LMD sve 
Apskritai imant, kai iš už- tainės.
darbių atskaito visokius; Taip pat buvo pagerbti 
mokesčius, tai darbininkui'dar užsilikę LMD kūrėjai, 
belieka 40-45 doleriai net'Ju belike tik du—Antanas 
išdirbusiam pilną savaitę, Palūpis ir Jonas Balčius, 
0 pragyvenimo reikmenų abu sulaukę 81 metų “jau- 
kainos iškilę iki pat dan- nuoliai.” Gaila, kad Jonas 
gaus. Aišku, neturintieji Balčius, dėl silpnos sveika-

na Philadelphijoj, bet pa
seku kol kas nesimato.

F. ž.

WATERBURY, CONN.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI
9

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 
J įvairiausių skaitymų, informacijų, eilių ir plačią ka-

lendorirtę 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: 1 * - i M

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

Adomo Galdiko Paroda

Dailininko Adomo Galdi
ko paveikslais susidomėjo 
Waterburio meno muzėjus 
ir savo patalpose (119 W. 
Main St.) nutarė surengti 
gruodžio 5-31 d. jo kūrinių 
parodą.

Dauguma mūsų parengi
mų čia buvo politinio ar 
šalpos pobūdžio, ir vietos 
visuomenei mes šioj srity 
žinomi.

ŠĮ kartą, norėdami pa
gerbti menininką ir kartu 
iškelti mūsų kultūrinius lai
mėjimus, mes prašome šią 
parodą gausiai lankyti ir 
ypač atsilankyti parodos iš
kilmingame atidaryme sek
madieni, gruodžio 5 d.,
2:30 vai. po pietų. Įžangos 
mokesčio nėra.

Waterburio majoras R. 
Snyder ir klebonas J. Va- 
lantiejus yra parodos gar
bės nariai. Parodos komi-

Jurgis ir Antanina Kruo- at°stogas, se- .j g Bostono jjrašį 
na.ves pensijas niekas tada EKeleivį. giminaičių,
,r manyte nemane. š,an- K Kaveckuk gydančiam 
/hen darbirnnka, v,są tą, „• Montevideo miegte. Uru 
/laug ko kita, kas jų gyve- yajuj k. uksi . jš jo 
n.mą zym,a. pagerino, jau ^rįntjnos Lietuviu Bal. 
laimėjo. Šiandien daug ,,Aukokite Drabužius

Kaip kasmet, taip ir šie- Įstatymų jau varžo darbda- 
čiančius mūsų brolius ir se-'met vykdoma drabužių vių sauvalę ir tų varžtų vis 
seris. rinkliava Vokietijoj paliku- daugiau įgyjama. *

mas prieš Lietuvoje ken-
ATSfUNTĖ PAMINĖTI

Į klubo valdybą išrinki- siems lietuviams šelpti. Su- Bet visa tas, aišku, iš dan-' TVANAS, senovinių am- 
me narius, kurie kovoja už rinktieji drabužiai bus per-'^aus nenukrito. Tai dide- žiu apysaka, parašė Myko- 
išsaugojimą Amerikos lais- siunčiami Balfui dar prieš lės. atkaklios kovos vaisiai, las Vaitkus, antras leidi- 
vės, Lietuvos išlaisvinimą Naujus Metus. [o tos kovos vyriausias ri- mas. 205 pusi. Išleido Ni-
ir kuriems rūpi šio klubo, Taigi, Buffalo ir Niaga- kiuotojas buvo Socialistų dos knygų klubas, 3 South-
eikalai.

Narvs.

NEW YORK. N. Y.

ALT Suvažiavimas

ra Falls lietuviai, kas tik Internacionalas.
turite atliekamų, bet dar 
vartoti 'tinkamų, drabužių 
bei avalynės, tuojau skam
binkite telefonu

em Row, London W. 10,
Jo 90 metu sukakti Lon- Great Britain. Kaina klu-

done minėjome spalio 31 d. bo nariams $1. 
Minėjimą organizavo čia1 —

Buffalojesančios įvairių tautų sočia-' UTUANIA, portugalų
BE 8776 ar BE 8450, o Nia- listų organizacijos, jų tarpe kalba informacijos leidinė-
gara Falls—4-8747. Prista-

Lapkričio 12 ir 13 d. čia tyti drabužių niekur nerei- 
Įvyko Amerikos Lietuvių kės, atvažiuos mašina ir 
Tarybos suvažiavimas. Ja- juos surinks.
me išklausyti Vykdomo Ko- .
miteto, Informacijos Centro Lietuvių Klubo Valdyba.
vedėjos ir Lietuvos pavergi
mo bylos dokumentacijos. “KELEIVIUI” ATIDEDA 
telkimo vedėjo pranešimai,' 10 CENTŲ
o taip pat išnagrinėta tarp-i ------ —
tautinė politinė padėtis ir Martynas Navickas iš 
Amerikos politika Lietuvos Los Angeles prisiuntė pre- 
laisvinimo reikalu. (numeratą ir rašo, kad jis

Daug tartasi apie tuos už-'kas savaitę atidėdavęs po 
davinius, kurie artimiausioj lt) centų ir tokiu būdu su- 
ateity stovi prieš akis,, ir, taupęs reikalingus “Kelei- 
kaip surinkti tiems uždavi- viui” užsirašyti $4. 
niams vykdyti reikalingų Navickas dar išsirašė 
lėšų. |1955 metų kalendorių ir

Iš svarbesnių uždavinių prisiuntė šiek tiek Maikio 
galima paminėti šiuos: j Tėvui tabakui nusipirkti,

Visų pirma rūpintis, kad nes Pats Navickas negalĮs 
Lietuvos pavergimo byla rūkyti, 
patektų | Jungtinių Tautų! ‘
organizaciją ir čia būtų) Jeigu nepavergta dvasia, 
svarstoma. j tai ir vergas gali būti mais-

Kovoti, kad Jungtinėse tininku.

ir Lietuvių Socialdemokra- lis, 20 pusi. Išleido komi- 
tų Partija. Kalbėjo Angli- tetas, kuris rūpinosi Sao 
jos Darbo Partijos vykdo- Paulo tarptautinės parodos 
mojo komiteto narys, vie- lietuvių skyriaus Įrengimu.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėju9 pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina 75 CeeUl 
Užsisakant adresuoti:

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

« *
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—Vra, Maike, Urrra! 
Linksma naujiena!

—Radai pinigu, tėve?
—Dar geriau negu pini

gai.
—Na, tai kas gi?
—Višinskį paėmė 

nias! Nejaugi tu 
negirdėjai?

—Girdėjau, tėve; bet ne 
tiesa, kad velnias ji paėmė 
Jisai mirė nuo širdies smū-
gio.

ti; be to, jam skirtas kati-(ant galo nutarė numauti'simą galima taip pat atsą
ląs su smala dar neužkaito; jam skūrą ir nubielytą pa- kyti: Jei kurioj šaly gyven-
verčiau pasiimkit jūs jį į sa-’kabinti už liežuvio po debe- tojai sparčiai daugėja, tai 
vo rankas ir darykit su juo'siu. Ir kai pradėjo jam rodo, kad toj šaly kiekvie-
ką norit. Ir kad tu maty-'skūrą lupti, jis ėmė taip nas randa sau daug naudos
tum, Maike, kaip visi nuga-!rėkti, kad aš pabudau. ir išteklių. Priešingai, jei 
labyti komunistai šturmui —Įdomus buvo sapnas, ten būtų vargas gyventi, tai 
ant jo puolė, tai sakytum, tėve. ! naujagimiai dėl trūkumo
kad visą peklą sugriaus. į —Jes, Maike, labai inte- maisto, dėl nešvaros, dėl li- 
Paskui ištempė jį už vartų resnas. Dabar einu nusi-‘gų išmirtų dideliam skai- 
ir padarė savo sūdą. Išva- pirkti Sapnininką. Noriu čiuje. Kitaip sakant, pati 
dino jį pasiučiausiu šunim žinoti, ką toks sapnas reiš- gamta ar likimas pasirūpina
ir nuodingiausia gyvate; kia.

Žmonių Daugejim 
Reikalu

O

(Tęsinys) mos irimą, tiek katalikų
Gamta pavedė moteriai bažnyčiai, kuri iš viso ne-

kūdikių gimdymą ir tiesio- pripažįsta ištuokos. Bet tai
ginį jų auginimą bei prie- yra atskiras klausimas.
žiūrą. Ši gimtoji meilė ir Taikiai gi sugyveną šei-
kartu prievolė pririšo mote- mos tėvai sprendžia žmoni-
rį prie lopšio ir žydinio. jos dauginimosi klausimą
Bendruomenės įpročiai, re- be jokių problemų. Jie šie- ..• i 2 v- i • i 22- • , įsnaudolamos mongolų,

NAUJAS KALTINAMASIS SHEPPARD BYLOJE?

Plačiai nuskambėjusioje žmogžudystės byloje Dr. Samuel 
Sheppard Clevelando teisme spaudžia ranką savo gynė
jui adv. Wm. Corrigan (dešinėj). Viduryje šerifo padė
jėjas. Vienas liudininkas byloje nurodė, kad tūlas buvęs 
kalinys galėjo nužudyti Dr. Sheppard žmoną ir vyras gal 
yra visai nekaltas.

išnaikinti žmonių perteklių. 
Šiaurinėse dalyse Kanados, 
Sibiro, Alaskos beveik nėra 
žmonių. Lygiai ir dykumo
se, kur trūksta vandens žo
lei ir medžiams augti. Ten 
gi, kur žemė derlinga, ir 
kur randasi kitokių jos tur
tų, ten žmonės smelkiasi 
apsigyventi, kol pasireiš
kia nedateklius ir jos paly
dovas skurdas. Galima tar
ti, kati tarp žmonių prie
auglio ir ekonominių ištek
lių yra maždaug pusiausvy
ra.

Europiečių valdomos ar 
ne

grų, malajų tautos

Ali PRITRUKSIME VANDENS?

ligijos nuostatai, valstybės kia sukurti sau jaukų na 
įstatymai uždarė ją namuo- mų židinį, kur būtų švaru, 
se, virtuvėj ir kaip kokią ramu ir patogu, kur vienas 
baudžiauninkę pavedė vyro ar du vaikučiai paįvairin 
valiai. Bet visi skriaudžia- tų gyvenimą,
mieji ir belaisviai ilgainiui jiems gyvybės pratęsimo 
pradeda maištauti ir siekia paslaptį. Susituokusieji šian- 

liudininkus ir tegul jie pa-'laisvės. Panašai ir moteris, dien jau nelaiko sau nei
sako
bus.

apie tavo gerus dar- žmona, motina ėmė nesiten- garbe, 
Ikinti “gimdymo” mašinos didelį

—Ar buvo ir liudininkų? ar vergės padėtim.

-Jes. Maike. Liuciperis Trumpai pasakiui 
kreipėsi į stovintį velnią ir*50 ir daugiau metų mote-

Vandens suvartojimas kinami. Dėl to ir vandens 
savo.Amerikoj labai didėja. Per.suvartojimas taip kyla. 

įuožtu daugėja nepriklauso-paskutiniuosius 50 metų jo! Ar gali vandens pritrūkti? 
mai nuo kultūros kilimo, suvartojimas padidėjo 4'Toki klausimą keldamas, 

civilizuoto gyveni-! kartus. Tas ivvko dėlatskleisdami Pažinę civilizuoto gyveni-Įkartus. Tas įvyko dėl i vai/turiu galvoje tokias vietas, 
mo naudą, tos tautos laisvi-'rių priežasčių. Visų pirma'kuriose gamta jo duoda pa
naši is europiečių valdžios padidėjo žmonių skaičius, kankamai. Kai kur ir kai 
ir stumia juos iš savo že- Antra, dabar kiekvienas kada tą trūkumą jau jaučia-

prievole auginti mių' R>'škus pavyzdys yra rnūsų sunaudojame daugĮme. Tai atsitinka dideliūo- 
F £ - Didžiosios Britanijos impe-nei

vaikų skaičių.
tik kliudo beturčio laimei. 
Tik puslaukinės tautos ar 

Į’1 ^.gyvulėliai yra klusnūs gam
tos prievartai gimdyti ir

daugiau vandens, negu mū-'se miestuose. Čia taip atsi-
,sų seneliai, kurie neturėjo Į tinka dėl to, kad miestai iš- 

Žmonijos skaičius ėmė(nei vonių, nei skalbiamųjų augo, vandens naudojimas 
ypač didėti, kai medicinos mašinų. padidėjo, o jų vandens a;>-
mokslas įveikė vieną po ki- (]aUo- vanden' rūpiRamieji įrengimai yra

pasenę ir nebepajėgia pa-

rijos subyrėjimas.

nį vpI. 1 i sLuvmų vemtą u — —&— , , “ .7. ,tos prievartai gimdyti ir.
Maike sukomandavo: Griška, pa- ns» ypač carų valdomoj Lie- veiSĮjs, nes jjems nerūpi sa- ,os.

, -uaise, ^uk juos visus lr kad m tuv0J, buv? beteisė, bemok- gyvenimas bei pašauki- “ai
apkrečiamąsias ligas ir 
įvairūs technikos išra

dimai davė galimumo
reikalinga vis didėjanti pra-

danJinonė. Tik atsiminkime, kad ... m ,.* • v reikia. Ta trukumą galimatonai plieno paga- • -
.L pasalinti patobulinus minc- 

itus įrengimus.
i Bet rūpinamasi taip pat 

vandens rezervuaraiA po-

rūpinti vandens tiek, kieka . T. . .. gyvenimas hei pa
matytum, Maike, raidavei beturte. Ji pirmoji įr jįe nejaučia atsako- .... . .
susirinko kokie 6,000 artą keldavosi, vėliausiai gul-mvbžs išaugįnti ir išauklėt! glau V plglau' Pta-
daugiau žmonių. Visi jie davo, ir naktimis vaikus gio- v/jkūs dar^iais tautos na. butam* P'ek«i-
žemai prieš Liueiperi nusi- bodavo. Daugiausiai dirb- rjaįs ar piliečiais. Dėi to

Ir kai jie nusilenkė, dama, ji buvo bedarbė,■ 'susituokusiųjų dauguma ta-
pakaušiuose matėsi nes savų pinigų netuiėjo. Ji n-a; gerjau mažiau, bet ver

tu žmonių.
2.

vienai tonai plieno 
minti sunaudojama 65,000

Pastaraisiais laikais pašau- galionų vandens, o viena 
J Louisianos žibalo valymo 

(rafinerijos) įmonė
ly kas metai priauga maždama. ji buvo “bedarbė/

na: geriau mažiau,
Liuciperis pašaukė nuvo vyro valioj iiziniU, 

iš tos minios arčiau ekonominiu ir teisinių įpro-.

ir
... . ‘ žemv. Svarbu, kad jie ne-unaudoja daugiau ne- .. . r.* <-> įccnl/tii at’avhi, Kzuronti vr •»»*»_---Tr\vv4» ^vai mu uruuiiiĮ vau-

įenke. 
-.--.k.... tai jųgaiucti- ,J skylių, 

viena

—Vistiek, Maike, velnias
paims jo skūrą javo 
nėn.

Bet džiaugtis
negražu, tėve.gaus mirties

daug po 25 milionus naujų 
gyventojų. Didėjant gi žmo
nijos skaičiui, taip pat di
dėja ir jos prieauglis. Jei

dens
gu Clevelando miestas. aV- , . .......... -- , , deni reguliuoti, kari jis per-del pagristai spėjama, kad ,-. 1 / greitai nenubegtu, kad zc-po 20 metų vandens suvar- 
tojimas padidės daugiau nei
i

To-
avav ai uu

is zmo savęg j,, klausia: kaip C1U požiūriais ......
vadiniesi? Aš esu Zinov- Šiandien moteris dirba; Žmonijos dauginimo klau-jšiandien žemės planetoj gy-

komunistu Interna-fabrikuose, įstaigose, krau-'simas negali išryškėti, jei vena per 2,400 milionų, tai .... .
Jį svarstyti jį vien paskiru šei-Juž 50 metų bus dvigubai, dvigubai, nes prasidėjusi

tu 
jevas.—Gražu ar negražu. Mai 

ke, bet jeigu dūšiai linksma, 
tai žmogus tuii džiaugtis, tasai 
Juk ir jis džiaugdavosi, kai 
savo kamarotus garbinda
vo. O nugalabino jų plenti.

mes podirvis neišdžiūtų.
Vandenyne vandens vi

suomet užteks, bet kol kas 
jo panaudoti visiems reika- 

bilionų žmo-! V1S didesni kiekiai van- lams dar nemokame. Tei- 
įdens suvartojami Įvairiems svbė, jau ir vandenyno sūrų 

ti daugiau ar mažiau vaikų.! Šie skaičiai, tie bilionai diėkinima.ms tose vietoje, vandeni sugebame pavers- 
Norėdami suvokti visą šio nieko nekalba skaitytojui/kuriose lietaus ir bendrai ti geliu ir tinkamu žmogui 
^klausimo dydį, turime ap-*jie neparodo, ar jau per- vandens yra trūktinai. Dau- naudotis, bet dar nemoka-

cionalo pirmininkas, atsakė tuvėse, lanko mokykla _.t .. .
Olrait, tovarišč Zi- renka atstovus į valdžią ir mU ribose. Kiekviena šei-l. y., apie 5 bilionus. O už a orume piamone

novjev. sako Liuciperis, ar pati ten renkama. Dauge-ma turi savas atskiras prie-kitų 50 metų turėtų būti jau a*inga oaugy >es
pažįsti šitą vyrą? Pažįstu, lis jų turi savo uždarbį irįžastis bei sumetimus, dėl daugiau nei 10 bilionų žino
tai galvariezas Višinskis, pinigą ir jaučiasi mažai pri- kurių ji nenori ar nori turė- nių.
sako liudininkas. O ką reiš- klausomos vyrai. Piniginio

bus rei- 
vandens.

Žinai, ką aš apie jį praeitą ~
naktį sapnavau? j kia “galvariezas”? paklau- ūkio reikalavimai, visuoti-

—O ką? jsė Liuciperis. Zinovjevas pa- nas vaikų mokymas, medi-
—Sapnavau, kad kai tik1 aiškino, kad tokiu vardu cinos žinių paplitimas, dau- 

Yišinskis pakratė kojas,} ruskiai vadina visus galva-gelio gamtos paslapčių pa
ką žudo nekaltus žinimas, politinių teisių su-velnias tuoj griebė jam už 

čiuprynos ir tempia pas 
Liuciperį ant sūdo; o seni 
komunistų lyderiai ir gene
rolai, kuriuos Višinskis iš
varė iš šio svieto, jau kursto 
pekloj ugnį ir virina jam 
smalą. Velnias pastatė Vi-j kitą liudininką 
šinskį prieš Liuciperio sos-įkas tu tu toks?
tą, pats pridėjo vieną ran
ką prie savo rago, o kita 
pasiėmė savo uodegą, su
mušė užkulniais ir atsistojo 
išsitempęs, tartum koks 
gvardeicas. Zdravstvui, to
varišč, sako Liuciperis Vi- 
šinkiui. Aš, sako, tavęs čia 
dar nesitikėjau. Katilas tau 
dar neužvirintas. Biskį pa
siskubinai. Matyt, sako, 
sovietų rojus nusibodo, ar 
ne? Višinskis pasitursino 
ir sako:Sovietų rojuje žmo
nės laimingi. Nenusibodo 
ta laimė ir man. Norėjau 
ilgai gyventi. Ale, kai at
važiavau Amerikon, kai pa
mačiau, kad taip vargingai 
ir sunkiai žmonės gyve
na kapitalistų vergijoj, iš 
skausmo plyšo mano širdis, 
ir vot dabar aš stoviu čia

vandens yra trūktinai. Dau-
Didžią-jdaug žmonių ar dar galima Seb’ vietų augalai visai ne- me to darbo atlikti 
žmoni-

pigiai.
ir leistina daugintis. Įaugtų arba duotų menkus Tačiau neabejotina, kad ir

Geras krikščionis, kuriam derlius, jei jie nebūtų drė- šitoj srity bus padaryta di-

Įimti vienu požiūriu 
!ją Šeimą, t. y., visą 
•ją, kaip vienetą.

Kas dedasi, jei kurioj 
nors šaly žmonių skaičius 

didėti? Daugelis 
?u pragy

venimo pasunkėjimu. su ne- 
dateklium pinigų 

’ reikalams, su nedarbu. 
Skurdui atsiradus, praside
da bendruomenėj didėti so
cialinės negerovės: smunka 
dorovinė ir įstatyminė 
drausmė, auga nusikaltimų 
skaičius, kvla sąmyšiai, ne- 
apykanta, persekiojimai ir 
tt. Gyventojai ieško gali

žudžiu
žmones. Tą pasakęs jis pa- lyginimas, ir siekimas ūki- 
silenkė ir parodė pirštu į sa- nės demokratybės dideliai 
.o pakausi. Ve, sako, dvi pakeitė moters būklę šei-igreit ima 
skyles. Jos padarytos Vi- moj, visuomenėj ir valsty- žmonių susiduria
inskio įsakymu, 

sako Liuciperis.
Užteks, bėj 

Pašaukė rui
li

Tas
ro: Aš esu generolas 
lietuvis, tarnavau rasų 
mijoj, gyniau Rusiją 
Hitlerio,
Stalinui

Žmona tapo lygi vy- 
t sprendėja, kiek vaikų 

klausia, auginti šeimoje.

Dievo žodžiai “veiskitės ir 
dauginkitės” ir griežtas, vi
somis išgalėmis pildytinas gimdyti 
įsakymas, gali sugalvoti to 
kį susigrūdimą

dėlė pažanga, ypač Įkinkius 
atoma įvairioms mašinoms 
traukti. Ž-is.

atsa- Moters išsilaisvinimas 
Putna, (emancipacija) įnešė nau- 

ar- jų bruožų į civilizuotų žmo- 
nuo nių gyvenimą. Seniau bu- 

bet nežinau kodėl vusi žeminama, kone vergė, 
nepatikau; buvau ;bemaž beteisė auka vyro

areštuotas ir 
i\ad pateisintų 
Višinskis teisme 
mane “nuodingu 
■‘pasiutusiu šunim” ir 
.aip, het kodėl aš toks, ne 
pasakė. Kaip manęs, taip 
ir kitų mūsų sušaudymas 
buvo nulemtas dar prieš 
teismą; teismas buvo su
rengtas lik tam, kad Višins
kis galėtų viešai mus iško
voti ir apšmeižti “kruvinojo 
kapitalizmo šunimis,” “liau
dies priešais” ir kitaip. Už
baigęs savo liudijimą gene
rolas Putna pasilenkė ir pa- 

tris kulipkų skyles.

sušaudytas.! sauvalės, moteris įgavo 
mano mirtį, žmogaus asmenybę ir vertę.

išvadino
žalčiu,”

rodė

daryti sąlygas moterims 
kuo daugiau vaikų.

Priešingai, jei dauginda- 
zmonių pa- miesi žmonės nesidaro nei 

jų bus kaip bač- kiek geresni nei laiminges- 
Jis gali supla-Jni ir lieka tokie pat nesu- 

nuoti išradėjams kelių gyvenami, nesocialūs, sava- 
aukštų miestus po žeme,'naudžiai ir sauvaliautojai, 
dirbtinas salas jūrose bei reikalingi valstybės prie 
vandenyne, kybančius ore vartos, o juo labiau jei dau- 
kurortus ir tt. Tačiau, ka-'gindamiesi jie dar labiau 
da nors žemės plotas turi tolsta nuo Dievo, tai iš tie- / Anglijos^ kolonija 
išsisemti, nes kiekvienas'su, kokia prasmė, kokis rei-
žmogus reikalauja sau ati-' kalas žmonėms

būtiniems saubb kad 
koj silkių.

Bet turėdamos lygias tei-lmybės išsikelti į svetimas
sės, moterys pasidarė pana 

ki-;šios vyrams ir pradėjo dau 
•gelis jų nepaisyti šeimos
gyvenimo. Dėl to pastarai
siais laikais ištuokos (divor- 
sai) tokie dažni. Jų skai
čius nepaprastai padidėjo ir 
dar tebeauga. Amerikos gi 
įstatymai leidžia išsituokti 
dėl menkniekių. Supasau- 
lėjusi bendruomenės dalis 
mato, kad iš kiekvienų pen-

šalis. Taip laimės ieškoda 
mi, europiečiai apgyvendi
no Ameriką, Australiją, da
lį Afrikos ir Azijos ir dau
gelį vandenynų salų. Deja, 
pabaigoj 19 šimtmečio vi
sas žemės rutulys jau buvo 
išsidalintas tarp baltosios 
rasės tautų-valstybių. Tada 
kilo mintis, kad gali pasi
dalyti ateity ankšta žmo
nėms ant žemės paviršiaus

r / I? c ir eny bes
Dar

Dar
Yra Žmogėdrų

ir šiandien yra kani- 
’ balų, tai yra žmonių, ku

rie ėda kitus žmones. Šio
mis dienomis Siena Ix?one 

Afri-
nuteisti mirti 4 žmog- 

daugintis? ėdn* draugijos nariai, ku-
tinkamos erdvės J Sveikas protas kiekvienam vieną z\eją.

Tokis dievobaimingasis*tada sako: reikia stabdyti . "?r,a.xJ??!?
nesugeba svarstyti, kas bus zm°niJ°s prieaugli ir laiky- [odininkai parade užmušę

dauginimosi'tis tam tikro skaičiaus gy-lslTna J^.sin ’ ,r V1,~ P ’ ventojų pasauly. ’ sutin? kuno dal* Padalina.
Tada atpultų reikalas ga

minti maistą, drabužius ir

iš to 
kokia 
saulv 
000* Kaip Gyvena Italai

prieš tavo didybę ir laukiu,Paskui Liuciperis pašaukė 
užtarnautos nagrados. Ti-'dar kelis sušaudytus gene- 
kiuos, kad už gerus mano volus: ant galo apklausinėjo 
darbus ant žemės paskirsi dar Buchariną ir kitus ko- 
man šiltą vietą savo kara-Jmunistų partijos vadus. Vi- 
Jystėj. I si jie parodė tą patį. Tada

Bet Liuciperis pakrapštė Liuciperis nusiplovė rankas, 
sau nosį ir sako: Tovarišč ir pasakė: Jūs čia visi ko- 
Višinski,
meluoji,

kių santuokų viena suyra/Kai kurios valstybės ėmė 
vienok valdžia 
priemonių kovoti 
reiškiniu, kuris iš

nesiima!varžyti svetimšalių įmigra- 
t,— JAV 1924su šiuo ciją 

tiesų da-!tais
Pav.,

nustatė,
me-

ro žalos vaikams, būsimai;žmonių iš kurios valstybės 
kartai ir
Atstatyti praeitį, grąžinti 
moterį vyro valiai, uždaryti

kitus daiktus aprūpinimui Italija ilgą laiką yra val- 
prieauglio, kuris šiais lai- doma krikščionių ’emokra- 
kais siekia 25 milionus kas tų, ten pat Romoj gyvena 
metai. Mažėjant susigrūdi- pats popiežius, o koks šal
mui žemėj lengviau būtų dus yra Italijos liaudies gy- 
sprendžiami tarptautiniai, venimas, rodo šie pavyz- 

Žmonijos kultūrinė, do- ūkiniai ir visuomeniniai džiai:
rovinė, socialinė pažanga klausimai. Privalomas pre- Iš 47 milionų gyventojų 
yra daugelio veiksnių vai-* kių gamybai laikas trumpė- nėra mėsos valgę keturi su

žmonių
kam nauda, jei pa
gyvens, sakysim, 1,- 
bilionų ar daugiau 

žmonių. Jo nuomone, juo
didesnis žmonių skaičius 
žemėj, juo didesnė Dievui 
garbė, visai neatsižvelgiant 
į tai, ar tie padaugėjusieji 
žmonės yra blogi ar geri.

kuris skaičius sius. Vienas tų veiksnių tų ir šiuo požiūriu vergija puse milionų ir ne todėl,

pačiai valstybei, gali atvykti ir įsikurti Ame-
yra žmonių tirštumas gyve- dižiajam 
narnoj šaly ar visoj žemėj? mažėtų.

karaliui-pilvui vis kad jie mėsos nenorėtų, bet 
Sušvelnėtų tada kad nepajėgia jos nusipirk-

rikoj. Iš Lietuvos kas me-Jei, didėjant gyventojų kie-' žmonių ūkinė ir bendruo-ti. Jie net cukraus nevar
tai tegalėjo įvažiuoti 

JAV
bene

ją namuose prie vaikų, jauį380 žmonių. JAV susirū-
nebeįmanoma. Dėl to čio- pino, kad nebūtų perdaug..... ........ , _ ,_ ___ . ..
nai bręsta sunki problema!gyventojų, kad nepritrūktų sos įstaigos ir organizacijos ti. 

as žinau kad tu munistai, todėl aš nenoriu'tiek federalinei vyriausybei,'darbo, butų ir kitko. Iir paskiri žmonės turėtų dė-Į 
todėl pašauksime buvusį jūsų prokurorą teis-akuri pro pirštus žiūri į šei-; J aukščiau pastatytą klau-,ti kuo daugiau pastangų

kiui, kiekvienas jų jaustųsi meninė nelygybė ir jiems toja, maitinasi makaronais, 
vis laimingesnių, šviesesniu? būtų daug mažiau progų duona, daržovėmis, vaisiais, 
kilnesniu, tai, be abejo, vi- savitarpėms kovoms isideg- daug kam ir makaronai bei

’ ------’—*’ spaghetti yra prabangos
valgis ir jų valgo tik sek
madieniais.su-

i

J. Liudžius.
(Bus daugiau)
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Iš Pavergtos Lietuvos
Apdovanojo Mokytojus (daug vietos skiria Pabaltijo 

gyventojams. Jo gerai ži-

Didžiojo Kultūrininko 
Sukaktis

Komunistų spauda P™’““oVk^yklų stovykloj Gruodžio 2 <1. 70 metų
nesą, kad mokslo metams^ fa . pusketvirto'amziaus sulaukia mūsU dl'
prasidejus uz^ilgameti dar-,tūkgtanči* kaPlinamųjų, iš jų’dysis kultūiininkas profeso- 
bą apdovanoti šie mokyto- d iausia ukraįnįečiu o do nus Vaclovas Biržiška, ku- 
jai (skliauteliuose pažymėta Uetuviai (apfe800j,,ris šiuo metu «-vvena Bos-
mokyklos vieta). I latviu anie *400 estu anie tone. ,

Lenino ordinu—Marija ‘ I Kuriam lietuviui nebus
Ivaškevičienė (Kaišedorių), 200. Bet pabaltiečių buvę žinomas, ar bent girdėtas, 

Biržiškų vardas? Lietuvoj 
vargu būtume tokį žmogų

Vtonp OMeVSė <šve?e tik 
dasų). J Kiekvienos tautybės kali-

Darbo raudonosios vėlia-,niai buvę susiorganizavę ir'suradę, bet tas vardas pla 
vos ordinu: Stasė Kairienė tarp savęs palaikę tamprius i čiai žinomas ir cionynseiu 
(Šiaulių), Antanas Kvede-j ryšius, vieni kitiems pade-1 lietuvių tarpe. Trys broliai 
ras (Raseinių), Antanas darni kur tik galėdami. Lie-1 Biržiškos—visi profesoriai, 
Paukštis (Kėdainių), Vero-jtuviai ir šiuo požiūriu yra*visi nuo jaunų dienų pa
nika Stankienė (Kėdainių),*pavyzdingi. Iskendę visuomeniniuose
Jonas Stundžia (Anykščių),* Lietuviai labai veiklūs darbuose ir tuose laukuose

Prof. Vaclovas Biržiška

dėjo nariams savo darbe to- tuviškąją knygą 1547 me- ninkas, organizatorius, jos 
bulintis. tais), Vyskupo M. Valan-’vyriausias redaktorius, ku-

5 čiaus biografijos bruožai ii* rios nuo 1931 metų iki karo
Sukaktuvininkas yra pats j?-.. .Vį° Paulio tnoksJsuspėjo suredaguoti 9 su 

geriausias mūsų knygų pra- 1“inka,1> kurie domis, lietu- puse omų. Tauta be savos 
eities žinovas, bibli^rafas. knyS°t,“‘ J?s kultmą enc.kloped.jos negali va-
žymaus istoriko prof. Z.'hf1?“c^s. klausimais, beginus kultunnga tauta. Mu- 
Ivinskio žodžiais, sukaktu- sukaktuvininko darbų nega-sų kaimynai latviai jau 
vininkas jau iki 1946 metų'!1. BslYel,tl: Jle. Jiems gerai,daug anksčiau turėjo savo 
per savo rankas perleido iri21110”1 vertinami. Juk,enciklopedijų, mes vėlai ja 
išnagrinėjo 26,097 spausdi-"e. , ,rel " t kongreso į susirūpinomeir tik sukak
nius, pradedant mūsų pir J beteka sukaktuvininkų tuvimnko dideliu pasisven-

maišiais raštais. Jis išnag
rinėjo ne tik knygas lietu
vių kalba, bet taip pat apie 
lietuvius bei Lietuvą rašan
čias knygas ir svarbesnius 
straipsnius kitomis kalbo
mis.

Visa tai sukaktuvininkas 
paskelbė “Lietuvių Biblio- 

! grafijos” 5 storuose tomuo-
’t

buvo pasikvietusi padėti su
tvarkyti lietuvių skyrių. 

6

timu gerokai priekin pasi-
varėme. Jis buvo ne tik jos 
vyriausias redaktorius, bet 

iir pats joje prirašė daugybę 
0 kiek sukaktuvininkas straipsnių.

nuo 1906 metų prirašė jo .
paties ii* kitų redaguoja- Galima drąsiai sakyti, 
muose žurnaluose ir laikraš- kad jr dabar J. Kapočiaus 
čiuose, to tiksliai ir jis pats pradėtoji leisti enciklopedi- 
nepasakytų. Tokių rašinių Ja galėjusi pasirody-
skaičiuojama per 13,000. V’ darbą nebūtų

, . ... . . . . _______ ___  _______ . . se, o dalis, liečianti vėlesnius Nebuvo • k ^mtesnįo ’žur- įtrauktas sukaktuvininkas.
Antanas Juškėnas (Niuro- buvę ir pernai įvykusiame (išvarę plačiausias ir giliau- straipsnius. Jis Šiauliuose laikus (iki 1927 metų), pa- . . . nphfitii Keista ir nesuprantama to
mu). Ikaliniu streike, apie kuri’sias vagas! versdamasis 1912-14 me- lįko Lietuvoj ir tur būt su-gis ^prašyti iš sukaktuvinin- dėl, kaip galėjo atsitikti,

į ko straipsnio tuo ar kitu kad šiandien jis nuo to dar
nių).

“Garbė ženklo” ordinu— 
Anastazija Veseliauskienė 
(Kėdainių), Uršulė Kumse- 
vičienė (Žąslių), Andrius 
Klevinskas (Kulbių), Ona 
Marciušienė (Kiemelių), 
Leonarda Navasaitienė 
(Kaišedorių), Marija Ski 
nulytė (Kruopių)
Čekonis (Kėdainių

Medaliu “už darbo 
m a” — Pranas 
(Strūnaičio).

Medaliu “už pasižymėji
mą darbe”—Petras Andru- 
levičius (Vilnius), Karolis

kalinių streike, apie kurį 
anuomet buvo plačiai rašy
ta. . .__________ w __ ______

Bendrai knygoje daug niuose 1884 metais gino- biblioteką ir Šiaulių ekono-Įčiau pradėjęs nagrinėti mū- . , •• DaragVS ka nors nau’ traukti, arba aiškiau sakant, 
Įdomios medžiagos apie ko-Įdžio 2 d. žinomo gydytojo miJos archyvą, bet orgam-’sų knygos istoriją ir tas - J Lsakvs tai ko buvo pavarytas, 
munistų vergų stovyklas.'šeimoje, gimnaziją baigė ZU0Ja moKsleivių socialde- knygas surašyti. Bet jų ^“eZ *
Schmoler paliečia ir bendrų Šiauliuose 1903 metais, o mokratų kuopą ir vadovau- darbai buvo su didžiausio- p * *

Vaclovas Biržiška, antra-tais advokato-darbu ne tik degė. 
sis amžiumi, gimė Viekš- tvarko Šiaulių visuomeninę Kai kas jau buvo anks- klausimu, nes visi žinojo, bo buvo priverstas pasi-

klausimų. Jis pasisako 
šiuo metu “madnaus

ir Petrapilio universiteto tei- Ja pirmiesiems ligonių kasų mis spragomis. Štai I 
siu skvriu 1909 metais:!rinkimams. (maitis buvo sužymėj

Baltra- 
sužvmėjęs iki

Tikėsime, kad nesusipra- 
Čia džiugu pabrėžti, kad'timas bus pašalintas ir mū- 

sukaktuvininkas yra ir “Ke- enciklopedistas galės 
jo darbą tęsti.

8

......... . .......... ......... ................ Irios išėio 1923 metais pul-idaro caro valdžios laikų nesenai jis man sake, kad daugiau prašytu (kęs visa, ką turėjo, ir užsi-
<)Sių”' T, H 7 e ^,nXnSnakZ

Bredulienė (Šiaulių), Ade- ANTANUI STRAZDUI «« met« pradžioje mokyto-,^>1M " wol*ktoj«) amziaus knygas. U1944-45 metais žiema Vie-lė Vizbarienė (Kaišedo- --------- javo įvairiose mokyklose, o spaudai pamosią .Judesių™, tarps medžiagos tiek, Sukaktuvininko vardas < ■ “ lietuviškai
1 vėliau universitete - teisių -maišą. !kiek pnes kelelius metus amžiams paliks Įrašytas lie- aoj L jis unKo neiuvisKai

skyriuje dėstydamas admi-’ 3 J turėjo apie kelių amžių lie-'tuvių kultūros istorijoj dar kulturai
nistracijos teisę, o humani-j Sukaktuvininkas yra nu-Aviškas knygas. |ir dėl to, kad jis yra Lietu- ir tuo metu, kada karo su-
tariniame skyriuje biblio-'gįpelnęs mokytojas. Jis jau Be minėto veikalo negaliiv*M Enciklopedijos pradi- (Nukelta į 7 pusi.) 

igrafiją (knygų mokslą),'nuo 1919 metų Vilniaus lie- apsieiti nė vienas, kuris no-’

rių), Vanda Vigauskienė Mūsų nuoširdžiam drau- 
(Šiaulių), Felicija Kreslau-lgui Antanui Strazdui Det- 
skienė (Pakiliojo), Morta1 roite reiškiame savo užuo- 
Poželienė (Šiaulių), Juozas’jautą jo mylimai žmonai 
Rasiulis ,Smiltinės), Anas-, Mortai mirus.
tazija Radzevičiūtė (Dovai-
nionių), Alfonsas Stonis 
(Šiaulių). Elena Juknevi
čienė (Kaišedorių). Viso i, o? d„ •„ * - - f nes narį, vaisingą seimimn-lano 2i. Be jų tais pazy-į, ,Q:kę, n

jaukios šypsenos lyd 
mas. Jos mirtis mudu la

metų Vilniaus lie- apsieiti —-------,---------- (
lietuvių knygos istoriją iri tuvių gimnazijų, mokytojų ri rimčiau nagrinėti tą ari 

Mes jūsų mylimą žmoną,tt., kartu turėdamas ir dau-1 sem i n a r i j o s mokytojas,(kitą Lietuvą liečiantį klau 
Morta visuomet prisime-iirvbp kitokiu oareigu.©•T ~'T <C f - -_r »
nam, kaip darbštų visuome-

Jano 2i. Be jų tais pazy-:, , v
~ ,i *- i kę, kunos veidas visuometmepmais apdovanoti dar 9,, Y .... , ...__ 1 buvo jaukios svpsenos lydi-

Vilniui atitekus Lietuvai, 
sukaktuvininkas profesoria
vo Vilniaus universitete,

Mokslo Draugijos aukštųjų simą. 
kursų dėstytojas. Vėliau* įsigilinęs į mūsų knygos 
Kaune jis krašto apsaugosjp r a e i t į sukaktuvininkas 
ministerijos karių dalies stengėsi savo darbo vaisiais

rusai.

Lietuviai Vorkutoj

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 
rašytoj'o svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis, 290 puslapių, kaina ............... $3.25

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

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

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

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

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

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

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

BALTARAGIO MALŪNAS. Kazio Borutos 
romanas apie malūnininką Baltaragį, 
gražuolę jo dukrą Jurgą ir šaunų jaunikį 
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 Broadway So. Boston, Maas.

karo sūkuriuose pasitraukęs mokymo vedėjas, aukštųjų su kitais pasidalinti. Jis 
iš Lietuvos buvo Pabaltijo'karininkų kursų dėstytojas (paskelbė “Senųjų Lietuviš- 

...... . in?n tl_ universiteto profesorius, at-'jis organizuoja ir kurį laiką'kų Knygų Istoriją” (I da-
kėti, kad jos jaū gyvųjų tar- VykęS j Ameriką, kurį laiką'vadovauja Mokytojų Sąjun- lis). Apie šią knygą “Ai- 

r netaip į)UVo uakvi»-stas padėti su- gos suaugusiųjų gimnazijai,'du” žurnale kalbėdamas
tvarkyti kongreso bibliote- moko Aušros gimnazijoj, prof. Z. Ivinskis sako, kad

bai paveikė. Nesinori ti-

Nesenai vokietis daktaras pe nėra. Rodos dar netaip 
Schmoler išleido knygą senai mes visi kartu Detroi

Mirusieji Gnzta Atgal, įte platindavome N.auJle-'kos lietuviu skvriu. Beveik'steigia liaudies universitetą! ji yra ypatingos reikšmės,' 
kurioje jis aP'^J prįeš pora‘ mefcf prisiėmė ir jam kuri laiką vadovau-’.nes ji nagrinėja tas knygas,'

Bostone leisti sumanytos'ja, jis universiteto profeso- J kurios šiandien beveik ne- 
Lietuvių Enciklopedijos vy-Įrius. Jis skiepija mūsuose;prieinamos, bet kurios prof. 
riausiojo redaktoriaus pa-'apleistos srities, administra-jBiržiškos “čiupinėtos” ir
reigas ir jas sėkmingai ėjojeinės teisės pradus jau-(aprašytos su tik prof. Bir- 
iki paskutiniųjų dienų, bet niems teisininkams, o ki--žiškai būdingu mokslingu- 
šiomis dienomis iš jų dar’tiems atskleidžia mūsų kny-’jnu, įvairiais mūsų knygos 
dėl visuomenei nežinomų'gos praeitį ir tuos lobius,: praeities sunkiais, painiais 
priežasčių priverstas pasi- kurie jose paslėpti. Jo min- klausimais tartas toks auto 
traukti. |tys ne iš kitų nurašytos, bet

Tai būtų sausas jo gyve- jo paties kropfcčių tyrimų ir 
nimo kai kurių momentų su-ilgų galvojimų vaisius, to- 
minėjimas, kuris, aišku, dar dėl naujos, įdomios, pa- 
nepasako, kodėl sukaktuvi- trauklios.
ninko vardas taip plačiai: 4
__  _ ___  x_____________

šiaurę vergų darbams išsiųs-; LSS 116 kuopoj, bet tai jau 
tujų gyvenimą. Ta knyga1 buvo prieš dvidešimt metų. 
apie Vorkutą plačiajame Kiek kartų esame mes ir ki- 
pasauly sukėlė didelio susi- ti mūsų draugai lankęsi jū- 
domėjimo, ji jau išveista į'sų vaišinguose namuose, 
anglų kalbą. Į

Mat. dr. Schmoler pats Drauge Antanai. linkime 
Vorkutoj buvo ir iš ten su- stiprėti, ramintis ir nuosir- 
grižo tik pernai gruodžio džiai užjaučiame.
mėnesi. Jaunystėj jis buvo Frand ir Aimie Lavinskai.
komunistas, nacių už tai*-----------------------------------
sunkiai persekiotas. Ru
sams užėmus rytinę Vokie
tiją, Schmoler buvo aukštas 
pareigūnas sveikatos minis-

‘KELEIVIO” OFISO 
VALANDOS

Skaitytojams ir skelbė-
terijoj, bet pagaliau pateko'jams pranešame, kad “Ke- 
į enkavedistų lankas ir at-Jei vio” ofisas darbo dieno- 
sidūrė vergų darbuose. Lai- mis yra atdaras nuo 9 vai. 
mė jo neapleido—jis gyvas ryto iki 6 vai. vakaro. Seš- 
sugrįžo į vakarus. tadieniais nuo 9 vai. ryto

Schmoler savo knygoj iki 1:30 vai. po pietų.

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 įvairiu receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

ritetingas žodis, kokio ne
gali tarti niekas kitas tame 
ar kitame kontinente, ir ka
žin, sako minėtas profeso
rius Ivinskis, ar kada greit 
bus lemta kito tokio tų

yra mūsų tarpe minimas ir. Djde]is f ukaktuvininko!klausimi* žinovo susilaukti.;

kodėl jis yra taip gei biamas. | nuOpe]nas—universiteto Į čia dera suminėti ir ki-į 
Ne man ir ne siauruose.bibliotekos sukūrimas. Su-,tus sukaktuvininko išleistus 

savaitraščio rėmuose iver-jkurtas po karo Kauno uni-įdarbus: “Lietuviškieji Sla-i 
tinti sukaktuvininko dar-'versitetas teturėjo 40 kny-'pyvardžiai ir Slapyraidės’i 
bus. Tą atliks dienraščiai,W Ir bemokslis supranta, (joje surašyti 6,400 slapy-i 
didieji žurnalai, atskirų'kad universitetas negali bū- vardžių 1,950 asmenų, ku-' 
knygų apie sukaktuvininką ti be knygų. kaip. sakysim,’rie rašė mūsų spaudai iki(
autoriai, aš paliesiu tik vie
ną kitą sukaktuvininko pla
čiosios dirvos išartą vagelę. 

2
Į visuomeninį darbą su

kaktuvininkas stojo dar mo
kyklos suole. Būdamas 
studentu Petrapily, jis ak- 
tirtgai veikia Studentų 
Draugijoj, jis kairį laiką jai 
ir vadovauja. 1905 metų 
revoliucijai kilus, jis Lietu
vos Socialdemokratų Parti* 
jos slaptos spaustuvės rin-

siuvėjas be adatos. Univer- 1914 metų), “Kaip Buvo 
siteto bibliotekos direktorių Uždrausta ir Atkovota Lie-į 
buvo paskiitas sukaktuvi- tuvių Spauda,” “Nežinomi 
ninkas. Jam vadovaujant Senieji Lietuviški Tekstai,” 
ji išaugo iki 300,000 tomų. {“Lietuvių Knygų Augimo 
Joje buvo daug retai kur Etapai,” “Iš Mūsų Laikraš- 
kitur beužtinkamų knygų,'čių Praeities,” “kryžiuočių 
vargu kur kitur pasauly bu- Keleiviai į Lietuvą 14% Am- 
vo sutelkta tiek lituanisti-ižiuje,” “Lietuviškos Biblio- 
nės literatūros, kiek Kauno grafijos Istorija,” “Lietuvių 
universiteto bibliotekoj. (Rašytojų Kalendorius” (ja- 

Sukaktuvininkas rūpinosi me yra 1,149 asmenų trum- 
taip pat paruošti mokytų pi gyvenimo aprašymai), 
žmonių bibliotekoms tvar- anglų kalba “Abraham Kul-
kyti, kurių skaičius vis au- vietis” (šešiolikto amžiaus 

kėjas ir vedėjas, jis joje go, o joms tvarkyti suge-!mokslininkas, pirmosios 
spausdina partijos utsišau-jbančių asmenų nebuvo. (Vilniaus aukštosios mokyk- 
kiir.us ir kitus raštus ir juos Todė, jis universitete los vedėjas, giesmių auto- 
platina: jis pradeda rašy-'įkure bibliotekininkystėsjius), anglų kalba “Marty- 
ti socialdemokratų ir kitų skyrių ir jame dėste, o be to nas Mažvydas ir Jo Bendra- 
pažangiųjų laikraščiams ei-'organizavo bibliotekininkų darbiai” (Mažvydas išleido^ 

įlėraščius, vaizdelius ir.draugiją, km i taip pat pa- i»ii mąją mums žinomą lie-
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Viskam Reikia Saiko!
Apie vitaminų svarbumą pas kuri ji kreipėsi, surado, 

žino kiekvienas. Ameriko- kad ji valgė mažai, bet ėmė' 
je net vaikai, dar negalėda- daug vitamino “A.” Jis lie-' 
mi ištarti žodžio vitaminas, pė kuri laiką visai neimti 
ima vitaminų pilės, nes taip vitaminų pilių ir moteris at
liepia mama, daktaras, taip sigavo. Plaukai ataugo,; 
skelbia radijas ir televizija, svoris pasidarė normalus,*

Kad vitaminai yra labai tik iškritę dantys aišku ne-- 
svarbūs žmogaus sveikatai, beišdygo. 
to nereikia aiškinti. Trūks-j Tokių pavyzdžių yra daug 
tant vitaminų, atsiranda ir jie rodo, kad tiek suaugę,! 
tam tikros ligos, bet tai ne-tiek vaikai dažnai apsinuo-i 
reiškia, kad jeigu vaitosi vi-’dija vitaminais, kai neten-
taminus be saiko, tai jokių ka saiko ir pasitiki radijo 
ligų nereiks bijoti. Imant ar televizijos skelbimais. * 
vitaminų pilės be saiko ga
lima ne tik kad nieko nelai
mėti savo sveikatai, bet 
dargi rimtai susirgti. Vita
minai yra geras dalykas, 
bet ir
vaitoti su saiku.

gerus daiktus

Darant bandymus su žiur
kių patelėmis pastebėta, 
kad kai jas maitini vitami
nu “A,” tai Įvyksta daug 
persileidimų, be to gimsta į

KELEIVIS, KO. BOSTON

ATPAŽINO MERGAITĖS SUKNELĘ

Mrs. Elta Mae Friest (apačioje) iš Fort Worth. Texas. 
gailiai verkia, kai jai buvo parodyta jos 11 metu pusse
serės Jeanette Earnest kruvina bliuskelė. (tartas mer
gaitės pagrobime mergaitės dėdė Tkurman Friest, koris 
prisipažino, kad jis paėmęs mergaitę pavažinėti i savo ma
šiną. Let nieko neatsimenąs kas paskui buvo. Mergaitės 
paveikslas viršuj kairėj, o jos dėdė dešinėj.

į Sudėk riebalus ir varškę 
; (cream eheese) į platų in
dą ir gerai išplak, kol pasi
darys minkšta ir puri košė. 
Pamažu pridėk cukraus, vi
są laiką plakdama. Pridėk 
kiaušinio tryni, vanilės, 
orartėio žievę, ir miltus su 
druska. Gerai išmaišyk.

Jeigu turi “cookie press,” 
tai išspausk piernikus ant 
blėtos. Jeigu neturi, tai 
pridėk truputi miltų ir iško
čiok tešlą i blyną. Supiaus- 
tyk įvairiom formom, sudėk 
ant blėtos ir papuošk su 
spalvotu cukium arba su 
cukrum ir cinamonu arba 
su smulkiai sukapotais rie
šutais. Kepk vidutiniam 
pečiuje (350 ) apie 15 mi
nučių, kol pasidarys šviesiai 
rudi. Bus apie 6 tuzinai 

' piernikų.

STEFAN ZWEIG:

Eldorado Atradimas

I

Daktaras Walter C. Alva- 
rez rašo, kad jis ilgus metus 
studijavo literatūrą apie vi
taminus ir jų veikimą nuo 
to laiko, kai buvo surasti 
vitaminai. Jis kalbėjosi su 
daugeliu žmonių, kurie var- gag 
tojo vitaminus be saiko, jis 
juos tyrinėjo ir gydė. Per 
ilgą laiką jis priėjo išvadą, 
kad vitaminai kaliais gali 
būti labai kenksmingi. Vi
taminai, sako jis, yra orga
nizmui tas pats, kas durims 
yra raktas. Taip kaip be 
rakto neatrakinsi durų, taip 
be vitaminų kūne nesidaro 
tam tikros chemiškos reak
cijos. Bet yra ir kita pusė. 
Jeigu organizamas gauna 
kai kurios rūšies vitaminų 
perdaug, tai kūne pasidaro 
chemiškos reakcijos, kurios 
sukelia organizme visokius 
negalavimus.

Pav. vienas žmogus, pri 
siklausęs, kad vitaminas “D’ 
yra geras nuo artraičio, 
pradėjo imti to vitamino 
pilės be saiko. Po kiek lai
ko pasirodė, kad jis visai 
sugadino savo inkstus ir tu
rėjo gydytis ne nuo artrai
čio, bet nuo inkstų ligos.

Kita moteris diena iš die
nos ėmė vitamino “A” pi
lės, ėmė daug daugiau, ne
gu organizmui buvo reika-

reikia.2iurkiukai su visokiais trū-l 
kūmais. Taigi, ypač lau-i 
kiančios motinos turėtų bū
ti atsargios su vitaminų var
tojimu ir neimti jų be aiš
kaus daktaro nurodvmo.

Meduoliai) (Lebkuehen)

Tuos piernikus daugiau
siai kepa vokiečiai, bet juos 
• mėgsta ir amerikonai. Jie 
Įjuos čia vadina vokiškai- 
I Lebkuehen.

Paimti: ’•

Gamta suteikė žmogui la
bai dideles vitaminu atsar-

Jos yra šviežiame 
Kam

ir
gerame maiste. Kam mo-> 
keti pinigus už buteliuką vi 
tamino “A,” jei daug 
prasčiau yra gerti pieną

Kelies Pastabos Viengungiui

1 puodeli medaus 
3 4 puodelio rudo cukraus 
1 šaukštą lemono sunkos 
1 šaukštelį tarkuotos lemono 

žievės
1 kiaušinį, gerai išplaktą 
2Vį puodelio miltu (cake flour) 
’Ą šaukšteiio kepimui sodos 
žiupsnelį muskatinio riešuto

Vyrai nesigaili sa-’ tnutme£), < . . . ° 'žiupsneli baltu gvazdikurato.Vm, i,. pramo- •\ .. '1 šaukšteli tinamomo

Nesenai “Keleivio” Mo- židinio.
.teru Skvriuje Viengungis iš vo laisvalaikiui n 

I Illinois rase apie moteris ir gom su kitom moterim is- žiupsnelj malto kardamano
vai a v-i cvfeata ir motinėle*’ ^asi?akė’ kad ->i5 iki šio1 ^.^ti didelius pinigus, o šei- 1/3 pu(xleiįo smulkiai sukapoto 
\aloyu . lestą n gnetineię. jiko neve(jęg ne9 bijąs mo-mai arba žmonai duotą pi-' dtrono

.r,.??.0 .U t erų. L žuojauta viengun- nigą skaičiuoja iki paskuti-1/3 puodelio sutarkuotu mig-
giuiyra daug proteino ir vitami-’ žuojauta viengun- nigą skaičiuoja iki pas 

kad iki šio laiko nei nio cento. Dažnai patys vy-'
puodelio 

dolų (nuplikytu)
no A. Oiganizmas iš tų.moters nej meqės nepaži- rai kalti, kad moteris nebe-' Vedu užvirink ir našta
produktų gaus vitamino; ....... .... i... - ___ -*eaų užvirink n pasia-
tiek, kiek jam reikalinga.*. •’
Kam pirkti vitamino “C” į
pilės, jeigU jo daug •-»>• ic vien nenori r.zitin". ataoĮrnmvhij įaiicmn _ ____ .
rūgščiuose vaisiuose, kam1.- , . . • , i . . . . . . , . kiausirų. Au>kiiai
antai orančiuose
greipfrute, obuoliuose 
Vitaminą “D’’ duoda 
žios morkos ir saulės 
dūliai.
šiai, grynas oras, sauie ir iš

t ' j Ugnium n
Jeigu vyras neveda, i žiūri savo šeimos. Jeigu kad atšaltų. Paskui 

i jis ar nepatrauklus, ar,vyras yra negeras, meluoja, p’rįdėk rudo cukraus, lemo- 
Į nesugeba sudominti jokios neištikimas, nepareigingas, no ir žievės. Įplak

kai«i:r Sumaišyk

(Tęsinys)

Virti meta darbus. Kalviai bėga iš kalvės, pieme
nys palieka savo kaimenes, sodininkai pameta vynuogy
nus, karei riai numeta savo šautuvus ir visi kaip patrakę 
bėga su paskubom sugriebtais sietais ir puodeliais prie 
lentpiūvės, prie kanalo, ir ten sijoja iš smėlio auksą. Per 
naktį visa derlinga žemė liko apleista. Karvės, kurių 
niekas nemelžia, baubia ir gaišta, buivolų bandos ver
žiasi iš savo gurbų į laukus ,kur neplautas javas pūva ant 
lauko. Pieninės nedirba, daržinės griūva ir visi milžiniš
ko ūkio didžiuliai ratai staiga sustoja. O telegrafas per 
marias ir jūras jau neša žinią apie viliojanti auksą. Ir 
jau plaukia žmonės iš miestų, iš uostų, jūreiviai pameta 
savo laivus, valdininkai palieka savo tarnybas, ir ilgos 
nesibaigiančios kolonos traukia iš vakarų ir iš rytų i Hel- 
veciją, traukia pėsti ir važiuoti, traukia, kaip sąrančių 
pulkai, karštligės pagauti auksakasiai. Nesuvaldoma, 
brutali banda, kuri nežino kito Įstatymo kaip kumščio, 
kuri nepripažįsta kitokio įstatymo kaip savo revolverio, 
pasipila žydinčioj kolonijoj. Jiems viskas yra jų, ir nie
kas nedrįsta tiems desperatams pasipriešinti. Jie sker
džia Suterio karves, jie griauna jo trobas ir statosi iš len
tų sau būdas, jie trempia jo laukus, jie vagia jo mašinas. 
Per vieną naktį Jonas Suteris pasidaro elgeta. Kaip ka
ralius Midas, pats užslopsta savo aukse.

O aukso karštligė vis labiau plinta. Žinia pasklinda 
po visą pasauli. Vien iš New Yorko išplaukia šimtai 
laivų, iš Vokietijos, iš Prancūzijos, iš Anglijos ir Ispani
jos traukia milžiniškos nuotykių ieškotojų gaujos 1848, 
1849, 1850 ir 1851 metais. Daugelis traukia. Į Helveciją 
pro Horn iškišulį, bet tai ilgas kelias, ir nekantresnieji 
pasirenka pavojingesni, bet trumpesnį kelią per Panamos 
sąsmauką. Per naktį susikuria kompanija, kuri pradeda 
statyti per Panamos sąsmauką geležinkeli. Tūkstančiai 
darbininkų ten miršta nuo drugio tik tam, kad aukso 
ieškotojam sutrumpintų kelią, kad jie trim ar keturiom 
savaitėm greičiau pasiektų auksą. Išilgai ir skersai per 
kontinentą traukia milžiniškos kolonos žmonių, žmonių 
visokių rasių ir kalbų, ir visi jie rausiasi Jono Augusto 
Suterio žemėje kaip savoj. Ant San Francisco žemės, 
kuri pagal aktą, patvirtintą vyriausybės parašu ir ant
spaudu, priklauso jam, Suteriui, pasakišku greičiu išauga 
miestas, svetimi žmonės perka ir parduoda jo žemę, jo 
nuosavybę, o jo karalijos vardą, Naujc
slopina magiškas žodis: Eldorado, Kalifornija.

Hplvpriia. už- -----------—

Jonas Augustas Suteris, dar kaitą bankrutavęs, žiūri 
j kaip stabo ištiktas į tą piktąją velnio sėklą. Iš pradžių 
jis bando kartu su kitais kasti auksą ir su savo draugais 
ir pagelbininkais išnaudoti turtus, bet visi jį apleidžia. 
Tada jis visai pasišalina iš aukso srities i savo nuošalią 
farrną prie kalnų, toliau nuo prakeiktos upės ir nelemto 
smėlio. Ten galų gale pasiekia Suteri jo žmona su tri
mis suaugusiais sūnumis, bet vos jie atvyksta, žmona 
miršta, išsekusi nuo kelionės. Tačiau trys sūnūs dar vi a, 
astuonios darbo rankos, ir su jais Suteris pradeda dirbti 
žemę. Dar kaitą, dabar jau su sūnumis, jis iškyla i pa
viršių, atkakliai ir darbščiai išnaudodamas pasakišką 
žemės derlingumą. Dar kartą ji slepia savo galvoje 
išdirbtus planus.

iteriai netinka savo vadžias mai. tokia,n v/™1 atsal* Įr J1 mišinį. Po kiekvieno Įdėji- 
Jn- Pap Pranes dairytis į kitus. mo geraj pamaišyk. Paskui 

vairuoti arba ^i.2\u a^u vienas kitą ger- pijdėk kardamoną, citroną 
balansuotas maistas vra ge-’.už netinkamą vairavimą ir “O" sugyventi, tai to- ir migdolus, sumaišyk ir pa
liausi vitaminų šaltiniai, i muštų Į sprandą. Kai su- .iern> ^aY^ " a ^.UK u1l1 statyk tešlą Į šaldytuvą 24 
Tai yra ne tik vitaminų, betlgyvenimo nėra, tai pl ieka- ^5 V-5nin|/’. - - _^l,va^andom.
ir sveikatos šaltiniai. bių atsiranda ir mažuose 1"Y’_ g 1 J1J\ Ištepk formą 131/ 2x81/2

dalykuose. Kai vyras dide- įXe “ Wai išklok
liuose dalvkuose su žmona Į/ f g.a. tešla Iš pradžių te«la at-

v.,; 11 savo partneriui duoti.; piauziųnesutinka, tuomet n jo va.- Ra. ir vvras žiūd rodys lipni, bet pamažu ji
ravimas negeras. Jeigu vie- iygiai pasįskleis formoje.
nas antro nesupranta, neuz- “vadžias” ir ve- KePk vidutiniam pečiuje
jaučia ir nesidenna pne n-ra ;(350 ) apie pusvalandi,
viens kito, tai tuomet sugy
venimo nėra ir negali būti.
Tuomet tėra tik viena 
lias padėti
—tai išsiskirti. Amerikoje
skyrybos labai lengvai duo- .. . , . . . J . icukraus pudra kol oasida-damos, bet tai nėra geras azu*’ Ul ui
dalykas. Skyrybų istaty

Šviežus, nevirti vai-j reikšti tuo, kad vyrą mokin
tų automobili

’ 117

Jeigu organizmui trūksta 
tam tikros rūšies vitaminų 
ir daktaras juos pataria 
vartoti, tuomet reikia imti 
vitaminų pilės, bet nereikia 
persistengti. Be to, tada 
reikia pagalvoti, ar valgai

linga. Po kiek laiko ji pra-jgerą maistą, ar gauni uzten-
dėjo nebeužmigti. Nukrito karnai šviežio oro, šviesos ir 
svoris. Pradėjo slinkti nuo saulės, nes vitaminų trūku- 
galvos plaukai. Ji vis ėmė mas organizme daugiausiai 
vitaminą “A.” Dar po kiek atsiranda, kai žmogus var- 
laiko nuslinko blakstienos toja vienodą maistą ir netu- 
ir iškrito dantvs. Daktaras, ri sveikų gyvenimo sąlygų.

apie
šiltas, ištepk su

tik vietas >>• pasi-;?.iu,krum padarytu
nlk lvlnil,' dairvti aplink bešališkai.,18 1Jemono 8unkos lr ?lkraus 

t-lt 3ą t? Baimė turi dideles akis. Jei-!Pudros <v,?n0 ar daugiau

žimo traukimą nėra. 
Viengungiui linkiu

kratvti savo baimės
nusi-ii Kol dar

Teismas

iš anksto bijosi “va demonu sunkos sumaišyti su

a? rv matvsi pabaisą. Tuo tar-Įr^s kosėt Prie to, kol liuk-
hū,i ™ PU be moters ir gyventi ne-jras ^nudžiūvęs, ap.barstyK

mai tuietų būti čia sutvar-.P^ .f nrJ!!.m-s „vvpnimplsu sukapotais nesutais arba 
:kuo kitu (pav. candied

• i '*1*1 1 r F I >4 1 >4 i r I III! II I \/ I ^4 ' *
ir vaikų užlaikymas butųKALĖDŲ SEMS JAU SKELBIASI

Kalėdų Senelis, ar Santa (lauš. atvažiuoja per Kalėdas 
pasikinkęs elnią. Tą nebetolimą šventę primena žiūro
vams tarptautinėj sporto parodoj New Yorke elnias ir 
dvi bostoniškės pačiuožininkės.

numatomas nagai vvro tur
tą, bet neteisinga yra taip 
sukaustyti vyrą, kad po sky
rybų jis būtu nei pakartas • * * • * _ 
nei paleistas ir negalėtų su
kurti kitos šeimos. Man at-' 
rodo, kad skyrybų Įstaty
mai bus kada nors pakeis
ti, nes savo teises moterys 
Amerikoje persūdė.

nematai, nes moteris yra 
meilės simbolis, o be meilės 
koks gi gyvenimas?

Lietuvė Miami et ė

ŠF.i^IlNINKEn

fruits) ir supiaustyk ketur
kampiais gabalais.

DAINOS SIDABRINĖS
Dainos sidabrinės,
Iš jaunos krūtinės 
Nesiliaukit kilę,
Į tėvynę skriję,
Ten, kur aš užaugau,
Kur dainuot išmokau.

Artėjant šventėm, šeimi
ninkės prisimena senus ir 
retus receptus, kad paivai- 

irintų kasdienišką valgi, štai 
Kas dėl Viengungio nusi- keli receptai saldainiams iri Dainos lengvasparnės-

Mintys ir svajonėsskundimo, kad moterys iš-• pyragaičiams, kuriuos leng- 
dykauja, tai norėčiau jam va pagaminti ir kurie visad 
priminti, kad vyrai išmoki- gerai pavyksta.
na moteris išdykauti. Rim- piernikai „ v.rike
ti vyrai nesivaiko paskui (Cream chee?f)
merginas ir nebando jų vi
lioti. Gi nerimti vyrai be 
sijono nieko kito nemato ir 
dažnai geras ir rimtas mer-į1 
ginas išveda iš kelio. Žino- 1 
ma, dauguma vyrų mano, j 
kad vyrai turi teisę už šei- j 
mos ribų duoti sau laisvąjį 
valią, o moteriai tokios tei-į

Reikia paimti: 
puodelį riebalu 
pakelį (trijų uncijų) cream 

eheese
puodelį cukraus
kiaušinio trynį
šaukštelį vanilės ekstrakto 
šaukštelį tarkuotos orančio

žievės
sės nepripažįsta. Ji turi 2 3 1 puodelio miltų 
būti šventa ir daboti namų'žiupsnelį druskos

Mano numylėtos/
Skriskit Į tą šalį,
Kur daina daug gali. 
Dainos graudžiai liūdnos, 
Dainos labai linksmos, 
Lėkit kur klevelį,
Baltąjį berželį 
Saulė glamonėja, 
Leidžiantis bučiuoja. 
Dainos skausme gimę, 
Lėkit kur mergelės 
Skaisčios kaip gėlelės. 
Vakarais dainuoja. 
Bernelius vilioja.

Vincas Vilkaiti*.

1850 metai. Kalifornija priimta i Suvienytų Valsti
jų Federaciją. Griežtoj Federacijos drausmėj pagaliau 
grįžta tvarka tame aukso apsėstam krašte. Anarchija 
pažabota ir Įstatymas vėl atgauna savo galią.

lr dabar staiga pasirodo Jonas Augustas Suteris su 
savo reikalavimais. Visa žemė, sako jis, ant kurios stovi 
San Francisco miestas, yra teisėta jo nuosavybė. Vals
tija privalo jam atlyginti už nuostolius, kuriuos jis pakė
lė, kai iš jo buvo pavogta jo žemė. Be to, jam priklauso 
tam tikra dalis viso aukso, iškasto jo žemėj. Prasideda 
byla tokio masto, kokio žmonija iki tol dar nežinojo. 
Jonas Augustas Suteris apskundžia 17,221 farmeri, kurie 
apsigyveno jo žemėj, ir reikalauja, kad jie išsikraustytų 
iš užgrobtos vietos. Jis reikalauja iš Kalifornijos valsti
jos 25 milionus dolerių už tai, kad valstija pasisavino jo 
kelius, kanalus, tiltus, malūnus ir pylimus, kuriuos jis, 
Suteris, pastatė. JK pareikalauja iš Suvienytų Valstijų 
Unijos 25 milionus dolerių kaip atlyginimą už jo sugriau
tą koloniją ir, be to, savo dalies iš viso iškasto aukso. 
Suteris* leido savo vyriausią sūnų Emili studijuoti teisę 
Washingtone, kad šis galėtų bylą vesti ir dabar jis meta 
milžiniškas pajamas savo naujų farmų tam, kad galėtų 
vesti šitą brangią bylą. Per ketverius metus jis varo 
bylą nuo vienos teismo instancijos prie kitos, kol pereina 
visas.

1855 metais kovo mėnesio 15 dieną pagaliau teismas 
išneša sprendimą. Nepaperkamas teisėjas Thompsonas. 
aukščiausias Kalifornijos valdininkas, pripažįsta, kad 
Jono Augusto Suterio teisė Į savo žemę yra pilnai pa
grista ir neliečiama. «

Tą dieną Jonas Augustas Suteris pasiekia savo tiks
lą. Jis vėl yra turtingiausias pasauly žmogus.

(Bus daugiau)

X
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Vakarų Berlyno 
Rinkimų Proga

(Rašo mūsų Berlyno Korespondentas)
Pirmieji po karo laisvieji sų komendantas burmistro 

parlamento rinkimai visam rinkimus vetavo (jį turėjo1 
Berlyne įvyko 1946 metais, tvirtinti visi keturi komen-Į 
Jie buvo laisvi pilna pras- dantai). Išrinko burmistru 
me. Tik rusų sektoriaus vėl socialdemokratą, rodos,’ 
gyventojams buvo tuomet Osovskį. Rusai jį patvirti-' 
šusterėta maisto kortelėmis no. Bet nevisuomet susi- 
priedai bulvėmis, kelis sva- vokta komunistų pinklėse, 
rus miltų ir po puslitrį sa- Trys partijos jam po trum- 
magono už 100 markių. Va- po laiko pareiškė nepasiti- 
kariniuose sektoriuose to kėjimą, palikdamos pirmo-' 
nebuvo. Pavasarį prieš rin- jo burmistro pareigas eit? 
kimus visoj rusų zonoj už- antrajam burmistrui, mote- 
darė socialdemokratų parti- riai Schroder. Nepaprastos 
ją, tą įvykdė suktais dar- energijos moteris, be styp- 
bais ir visame Berlyne, čiojimų padurėse, drąsiai 
šaukdami iš rusų sektorių- pradėjo drožti teisybę, pleš- 
je esančių komunistų parti- ti komunistų kaukes. Po-: 
jos lizdų, kad visa tai įvy- sėdžiai pradėjo karštėti.' 
ko laisvai. Vakarų Berlyno'Buvusių sąjungininkų gla-‘ ~
socialdemokratai sujudo ir monėjimasi ryškiai vėso.’dien pasirašo esąs “Der reta uždrausti, bet pasilikta kryptį pastebėjo, 
iš okupacinių įstaigų gavo(Rusų sektoriaus komendan-^ Buergermeister von Gros- palaukti gyventojų nuomo-Į Drg. Kasparka. atrodo, nieko 
leidimą laisvai atsiklausti tas pradėjo leisti įsakymus Berlin.” j nės. Iš rusų sekretoriaus nesakytų, jei po republikonų

visam miestui iš maskoliško: II Įsiunčiami agitatoriai butuo- skelbimu būtų buvę pažymėta,
bato. Nauja valiuta. Gen.l Pirmojo parlamento de- terorizuoja žmones. Ra- kad tai yra skelbimas. Bet juk
Sokolovskis vedė visam’mokratinių partijų atstovai*nepalankų, pažymi sąra- ta> ,r aklam bu'° aibku’ kad 
miestui ostmarkę, Žmonė- kadenciją baigė Vakarų š6- Susirinkimuose plovo
se nerimas. Vakarų sekto- Berlyne. Pasiruošimai ant- ku°ja muštynes. Reikia au-

J

EELEIVIS, ?O. B03TGH
NATO VADAI TARIASI

Pereitą savaitę Washingtone ėjo šiaurės Atlanto Sąjun
gos karo vadų pasitarimai Paveiksle matome adm. Ar- 
thur W. Radford, jungtinių štabų viršininką (kairėj), ir 
prancūzų generolą Guillaume.

kelbimai, panėši ne į socialde- medžiagą ir taiso bei papil- PARDUODU FOTO STUDIJĄ
mokratų organą, o į republiko- 
nų propagandinį įrankį.”

do savo senuosius kūrinius.' Didelėj lietuvių naujakurių
Jis jau turi sutvarkęs 4,000 (DP) kolonijoj, išdirbtas biz-

Aš stebiuos drg. Kasparkos spausdintų lapų ir sakosi nis, norima pervesti tik vien-
pareiskimu ir tais draugais,^, daugiau turįs medžią-Ingiui naujakuriui. Savinin-
kune buvo jo nuomones. j kuria belieka tik ealu-'kas įvažiuoja dėl sveikatos į

Aš atidžiai skaitau -Keleivį,” belieka tik galu
sekiau ir jo laikyseną rinkimų tmal SUOOrotl. O kiek dai John

(48)
•_ v • Q • 'U • Ali • vUIlII Aillisumanymų tunma galvoje? Omaha Nebr 

Musų linkėjimas dar ilgai
rungtynėse ir esu nuomones, 
kad jis laikėsi taip, kaip social
demokratų suvažiavimas nuta-Į neišleisti taip brangios 
rė. O ką jis šių metų rugsėjo’mums plunksnos iš rankų.l
4 5 d. nutarė, turėtų ir drg. Apvainikuok savo gyveni-• --------

bfi • Ieškau savo brolio Aleksandro < (lėil nC \icntl HciUJU KU“ <r#.viėians kilusio i< 4iftti!»n

PAIEŠKOJIMAI

6$• I

Kasparka žinoti. Aš gaiiu čia 
piiminti, kad jis pasisakė, jog 
nei republikonai nei demokratai 
nėra mūsų idėjas reiškiančios 
partijos, bet jų tarpe yra žmo
nių, kurie išrinkti į kongresą 
ar į kitas svarbias pareigas, 
gali būti mums naudingi, todėl

rimu: J. Vanagas.

JAUNŲJŲ DAINA
Draugai, sustokime į ratą'
Kol mes jauni, tegu daina 
Jaunystės kovą skelbia svietui! 

paliekama laisvai atskirose vie-J prieš ja drebės gamta.
tose pasirinkti tokius asmenis 
ir už juos balsuoti.

Kur ėjo bendra kalba apie 
demokratus ir republikonus. 
“Keleivis” elgėsi taip, kaip ir 
Amerikos didžiosios unijos. Jis 

•pasisakė, kad demokratų tarpe 
yra daugiau mums naudingų 
žmonių, kaip republikonų. Kas 
“Keleivį” tikrai skaitė, tas tą

Gc-
eevičiaus, kilusio iš Šiaulių apskr., 

jPakruojaus vaisė., šidaujrų kaimo. 
* Ro pirmojo karo gyveno Bostone. 
į Kas apie jį žino, «vvą ar įnirus}, 
;praneškit šiuo adresu: ę4‘J,

Juozas Gejreviėius 
1627 So. 49th Ct.

Cicero 50, III.
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APSIVEDIMAI

partijos nanų nuomonės. 
Nariai, kone visi, atmetė 
komunistų “piršlybas.” Tai
gi, visam Berlyne paliko so
cialdemokratai, tik komu
nistų partija savo skiauterė
se vartotas “KPD” pakei
tė “SĖD” raidėmis.

Pirmieji rinkimai davė so
cialdemokratams per 60'4 
visų rinkėjų balsų. Komu
nistų veidai ištyso, 
likusių balsų atiteko krikš
čionims, liberalams ir ko
munistams. Parlamentas su
sirinko posėdžiui irgi rusti 
sektoriuje. Nors socialde
mokratai buvo pajėgūs vie-

rių komendantai savuose 
sektoriuose paskelbė vest-

vyko ' kų-riesiems rinkimams 
niūriausiu laiku: žmonės’ Deutsche Purtei labai pri- 

markės įvedimą. Parlamen-’g|ankįojo išbadėję, drebėjo mena hitleriukus. Kitos ke
te vyksta karšti ginčai, bet nekūrentuose butuose tam- turios partijos eina susiblo- 
vieną rytą, susirinkus posė-'soje tįk orą pertraukos Gavusios. J parlamentą pa- 
džio, atvežti komunistų mu-!drebiną transportiniai lėk-|tekti reikia gauti 5'' visM 
šeikos užpuola demokratiš- tUVai neleido gesti paskuti- balsy- Prieš keturius me- 
kųjų partijų atstovus, puola nei vilčiai. Rusų sektoriuo-,^ baIsų l.e.ko dane^
juos kėdėmis, kumštimis,’ge įruoštos maisto kortelėms žadančioms partijoms.
sumusa \ akarų sektorių įstaigos kvietė vakariečius 
spaudos ir radijo korespon- atvvktj atsiimti maisto kor-

IV.
Socialdemokratai,

Audra tesiunta, vėjas kaukia. 
Medžius telenkia, met lapus,
Te speigas jauną kūną laužo. 
Dama kerštu juk svietui bus. 
Gana jau būtų mums dejuoti’ 
Nejaugi nėr kitų dainų,
Kaip tik dainoj žaizdas rokuoti 
Ir verkt, graudint dvasias žmo

nių?
Jauna širdis krūtinėj tvaksi, 
Galva nors kartais ir žila, 
Gyslose teka kraujas jaunas, 
Tebūn jauna ir mūs daina. 
Jauna širdis žinot nenori.
Kas buvo—žuvo, to nebus.
Ji prieš save drąsiai tik žiūri, 
O viskas kita te sau žus.

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

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

Brooklyn 25, N. Y. <4ui

čia vra skelbimas, pagaliau jų 
apačioje buvo parašvta, kas ta 
skelbimą duoda, tuos kandida?.Te mums jaunos lūpos skamb 
tus remia; tai ko daugiau įeJ Viena daina daina kovos.
reikėjo žmogui, mokančiam 
skaityti ir norinčiam suprasti, 
o ne svetimuose marškiniuose 
mėgstančiam blusinėtis.

K. Jonaitis.
Chicago. III.

MUSŲ PIRMIEJI
stip-

Neatsiras pasauly spėka, 
Kuri prieš ją nekris, sustos.
Draugai, sustokime į ratą!
Kol mes jauni, tegu daina 
Jaunystės kovą skelbia svietui 
Prieš ją drebės visa gamta.

VACLOVAS BIRŽIŠKA. 
(Smuikelis)

SKAITYTOJAI Redakcijos pastaba.—Eilėraš-
___________ j tis 1908 metais buvo išspaus-

Dar atsiliepė Frank Scha-’dintas socialdemokratų “žari-

lir. B. Matulionis
Vidau-', specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kuria die
na, iš anksto susitarus telefonu ar 
laišku.
Telef. 22, Pasroag. Rhode Islanė 

Adresas: State Sanatorium. 
VValIum Lake. Rhode lsland.

Astumas": nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—2<> m., nuo 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

dentus. Atstovai slėpės telių ir pirktis maistą jų riausia partija, jau antri 
kur galėjo, užsibarikadavo, ^0^. kam, girdi, mis- metai yra opozicijoj, atsisa- monsky iš Scranton, Pa.,poj,” o vėliau ir “Keleivy, 
sulindo į rūsius. Kiek ap-;tį šaukštu bulviu milteliu.'kius krikščionims demokra-!kuriam “Keleivį” pirmą-----------------------------

NERVINĖ
Alexander’s Nervinu, 
kuri turėtų veikti nuo 
nervų li?ų, yra miši
nys stiprių ir bran
giausių šaknų, žiedu, 
žievių ir žolių, ir tas 
mišinys padeda nuo 
visokių nervų suįrimų, 
galvos skaudėjimų, 
kvaišimų, isterijos, 
rūpesčio, susikrimti

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

ALEXANDER’S CO.
4(4 Broadway 

South Boston 27. Mass.
ni imtis miestą valdyti, bet
jie sutiko tai pasidalyti pa-rimus, demokratinių partijų kam šalti, jeį mes jums tams ir liberalams rinkti’kartą įpiršęs knygnešys. KnuaOc Kuria? M liti ir Protai ir Širdis 
gal viaų keturių partijų at-atstovai, kruvini, suplėšytais sveikiausius produktus pa-' burmistru socialdemokratą'Juozas Petrikas. Laikraš- 9 uu> gu. vuu i
stovų skaičių. (drabužiais, išbėgo į vakarų rjnkę laikome. Bet lyg,Tikriau oasakius. miesta'^is jam patikęs, iš jo išgir-, / e •

■.Uiincinc ILGIEMS I.nrmuoju vyriausiuoju
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J drabužiais, išbėgo į vakarų jinkę laikome. Bet lyg. Tikriau pasakius, miestą’tis jam patikęs, iš jo išgir-,* 
iuoju seKtorius. Rusų sektoriuje kakta į sieną—mažai ką su--valdo du diktatoriukai. Par-;uęs daug gerų dalykų, net

komunistams ant skau- sedzio nnKti mies.ui our- balsavus. Nieko ir čia ne- čionys ir liberalai neretai * r„ihinn<5 iš W Hano
džiausios nuospaudos. Ru- mistrą Ebertą, kuris ir siar-’pešė, 1948 metais gruodžio nusverdavo vieno balso t? ‘

pirmosiomis dienomis vėl(dauguma. Nevisai svaraus!^ “Keleivi” atvežęs Juozai 
3 ifrtcrr D lCTriCč (SĮvakarų sektorių gyventojai:darbo valdančios partijos ir ‘ *

balsų daugumą atidavė so-!neišvengė. Į komunistų par-MUSŲ PASTOGĖ
Australijos Lietuvių Bendruomenės Savaitraštis g cialdemokratams, tačiau ir tijos pasirodymą rinkimų

a:
. . , . t ... , . £ likusios dvi partijos kiek pa-grumtynėse abi partijos išPilnai atvaizduoja Australijos lietuviu gyvenimo sąlygas ir g _ r J Ii J J -•ugejo. (karto nusisypsojo. tačiau

1949 metais gegužės mė-’socialdemokrataiveiklą ir atstovauja Australijos Lietuvių Bendruomenę, g 
3 Siunčiami atskiri numeriai susipažinti nemokamai. £ 
m Prenumeratos kaina: Metams šeši doleriai. £
3 Adresas: Box 4558, G.P., Sydney, N.5.W., Austraiia S
M Pinigus siųsti paštu. £
B-iTmrni7TrnTTT?TTmynTTTrmiTMm?:irMiF?M'T;

ANTANO LALIO

ŽODYNAS
Lietuviškai-Angliškas ir Angliškai-Lietuviškas 

Nauja laida. Kaina SI4. Lietuvių Kalbos Gramtika. 
Sutaisė Dr. D. Pilka. Kaina 81.50. Pinigus siųsti 
kartu su užsakymu:
Dr. D. Pilka, 546 E. Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ 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 Broadvray, South Boston 27, Maaa.

perspėja
nesi blokada dingo. Sieks- abi nežiūrėti iš sotaus pilvo 
niniais žingsniais prade jo J taško; nekuriais darbais 
kilti vakarų sektorių gyve-.abi partijos pasidarbavo 
nimo lygis. Palaukit, pa-'komunistams.
galvojo maskoliukas, dabar( Noi*s visos partijos gruo- 
aš jus paklupdysiu. Pra- džio 5 d. tikisi laimėsią 
dėjo vežti iš visos rusų zo-,daugumą balsų, tačiau nau- 
nos maistą ir pramonės dir-jjo parlamento laukia sun- 
binius į rytų Berlyną ir kūs darbai. Socia'.demokra- 
kviesti vakariečius pirk- tai kandidatais į atstovus 
ti pas juos. Dėl valiutų parinko ilgamečius partie- 
skirtumų vakarų sektorių| čius ir profesinių sąjungų 
gyventojai kartais galėdavo!veikėjus, išėjusius sunkią 
maistą už pusę kainos ten gyvenimo mokyklą, ir tikisi 
pirktis. Nemažą dalį įvai-’rinkimus laimėti, 
raus verslo ir pramonės tuoj V. Žarsteklis,
būdu paklupdė. Komunis
tai jau trynė delnus many
dami laimėję ir gyventojus, 
bet 1950 rrfetais įvykę tre
tieji parlamento rinkimai 
rytų link parodė trijų pirš
tų kombinaciją. Rinkimuo
se komunistai atskirti sąra
šu irgi nedalyvavo. Užpy
kę, po kurio laiko uždraudė 
vakariečiams pirkti bet ku
rį daiktelį rusų sektoriuje, 
išskyrus vadų portretus ir 
“pravdas.”

III.
Šiame parlamente yra 61, 

socialdemokratas, 34 krikš
čionys demokratai ir 32 li
beralai (laisvieji demokra
tai). Gruodžio 5 d. rinki
mams, be minėtų trijų “di
džiųjų,” visokiais balseliais 
rinkėjus vilioja dar šešios 
partijos. SĖD siūlo rusų 
sektoriaus gyvenimą. Ji no-

Plevokas, kuris So. Bostone 
turėjo kepyklą. Tą numerį 
jis ilgai laikęs, bet 1927 
metais jis sudegęs kilus na
muose gaisrui.

Marija Subavičienė iš 
iš Kingston, Pa., rašo, kad 
jos vyras Juozas, miręs 
1949 metais, skaitė “Kelei
vį” nuo pat pirmojo nume
rio, kad ji taip pat skaičiu
si kol dar nebuvusi už jo iš
tekėjusi ir skaitysianti kol 
gyva būsianti.

Skaitytoju Balsai
Romanai, Skaityk ‘‘Keleivi”

Gavau ir aš J. Romano raš
telį “Ar ‘Keleivis’ Bijo Teisy
bės?” Mano patarimas Roma
nui skaityti “Keleivijei nori 
žinoti teisybę be kitu malonės.

Ir aš be “Keleivio” nutariau 
nebūti, siunčiu $4 ir lauksiu jo 
kas savaitę.

Antanas Bartkevičius.
Mcntello, Mass.

Nejaugi Neaišku?

Naujienose” skaičiau, kad 
^Detroito socialdemokratų kuo
poj ilgai svarstyta “Keleivio” 
laikysena priešrinkiminėj kam
panijoj, kad drg. Kasparka 
karštai įrodinėjo, “kad ‘Kelei
vis,’ dėdamas republikonų kan
didatų garsinimus ir nepažy
mėdamas, kad tai apmokami

DIDŽIOJO KULTŪRININ 
KO SUKAKTIS

ŽIEMOS VAKARAMS IR 
KALĖDŲ DOVANOMS

KNYGOS
gaunamos iki Nauįy Matų 

baveik ui pus* kainos

.1

ŠLIUPTARNIAI.
V* V

J lieta vių ryvratano sonku-
‘ mos, varius ir kovas dėl 

lietuvybės. 652 post. Jo- ,
no šliupo, “dėdės” šerno Į 
ir kun. Dembskio atvnis- ’

j dai, kaina tik 3 dolertaL

Vi«M 3 knygot tik ui 6 
dol«vi«nl kut litu b* 
prafškil uutnvit* 
na garioa Mk iki ftoufpTamIAI------ *- IrLIta

kat Mikita | vaką $d$0 
ir aipafcll*: DR. ALO. 
MARGIRIS, 3325 $fc 
Malatad lt.

•

(Atkelta iš 5 pusi.) 
kuriai aplinkui jo visa ką 
naikino.

Jis ir iš Lietuvos pasi
traukdamas vežėsi ne laši
nių atliekamą svarą ar ku-! 
rių kitų visiems medžiaginę: 
vertę turinčių gėrybių, bet j 
prirašytų popieriaus lapų, 
ir su jais vargo trankvda- 
masis iš vienos vietos į kitą. 
Bet jei jis nebūtų taip pa
daręs, tai šiandien neturė
tume daug neatstatomos 
medžiagos mūsų kultūrinei 
praeičiai pažinti.

9
Tais labai paviršutiniš

kais mūsų didžiojo lituanis
tinio šaltinio, geriausio mū
sų kultūrinės praeities žino
vo, darbščiausio jos tyrėjo, 
prof: Vaclovo Biržiškos kai 
kurių darbų apibūdinimais 
aš ir bigsiu.

Noriu dar tik priminti, 
kad sukaktuvininkas ir 
šiandien vis kaupia naują t

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

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

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

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

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30th Street, N«w York 1, N. Y.

!
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PROF. BIRŽIŠKOS BUS LIETUVIŠKŲ
PAGERBIMAS DAINŲ KONCERTAS

Rašytojų Klubas gruo- Vilniaus Krašto Lietuvių 
džio 4 d. (šį šeštadieni), 7 Sąjunga rengia solistės Vin- 
val. vakaro, tautininkų na- cės Jonuškaitės dainų kon

certą, kuris įvyks gruodžio 
12 d., 3 vai. Municipal 
Building salėj So. Bostone.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai turės progos išgirsti

muose, 484 E. 4th St., So.
Bostone, rengia prof. Vac
lovo Biržiškos mokslinės ir 
jo 70 metų amžiaus sukak
ties minėjimą. I

Klubas negalėjo visų atski- gražiai dainuojamų lietuviš- 
rais kvietimais pakviesti. Mi- kų dainų. Tikimasi, kad tos 
nėjimas visiems laisvas, visi popietės metu pasirodys ir 
prašomi jame dalyvauti. Bostono lietuviams gerai 

Po iškilmingo minėjimo pažįstamas aktorius Henri- 
norintieji galės dalyvauti ir kas Kačinskas.

PAVELDĖJIMO MĖNUO .JŲ VARGAI ŠTAIr
KADA PRASIDEDA

Amerikos piliečių pagrin
dinių teisių įstatyme (Bill Jau 
of Rights) yra pasakyta, sausio
kad dažnai prisiminti kon-'ris, dalyvaujant Henrikui ro metinis susirinkimas, 
stitucijos pagrindinius prin-1 Kačinskui, vaidins Dicken-j Valdybos pirm. L. Izbic- 
cipus yra būtina, jei norime>o “Kalėdų Giesmę,’’ jau-'kas ir kasininkas A. Matu- 
išsaugoti laisvę ir laisvai’nojo Gustaičio verstą. (laitis padarė praėjusių me- 
valdytis. Sąmoningam pi-! Tai perskaitęs, atsimi- tų choro veiklos pranešimą, 
liečiui reik įsisąmoninti iš niau, ką praeitą pavasarį kurią vainikuoja 20 koncer- 
praeities paveldėtas mintis,‘“Keleivy'’ rašė to sambūrio tų Naujojoj Anglijoj, akty

buvo minėta, kad 
2 d. Dramos Sambū-

HarvardoVYRŲ CHORO .Gimbutienė (iš
NAUJA VALDYBA universiteto Peabody muzė- 

jaus) apie “Lietuvių tautos
Lapkričio 14 d. įvyko 

Bostono Lietuvių Vyru Cho-

reik geriau pažinti valdžios narys J. Jašinskas apie tai/vus dalyvavimas visuomeni- 
pagrindus, uždavinius ir ko mes scenoj nematome, niame gyvenime, gausios au- 
pareigas. apie tuos sunkumus, ku-'kos ALT, Balfui, Lietuvių

Visa tai turėdamas gal-'riuos tenka sambūrio vado- Bendruomenei, “Laisvės 
voje Massachusetts guber.- vams nugalėti. į Varpo” radijo pusvalan-
natorius gruodžio mėnesį Nesenai kitais reikalais džiui ir kitiems svarbiems 
paskelbė paveldėjimo mė- teko kalbėtis su sambūrio lietuviškiems reikalams, 
nešiu. Tą mėnesį ypač mo- vedėja aktore A. Gustaitie- Uoliausiai choro repetici- 
kyklose mokiniai bus supą- ne. Besikalbėdamas paty- jas lankę vyrai apdovanoti 
žindinami su teisėtos vai- riau, kad vargai ir sunku- lietuviškomis knygomis. į būt,

kilmę”; Harvarde sociolo
giją studijuojąs V. Kavolis 
apie “Lietuvių tautinį cha
rakterį”; prof. V. Biržiška 
(Lietuvos universitetas) 
apie “Lietuvių kovas dėl 
kultūros”; Algimantas Gu- 
reckas, ligi šiol studijavęs 
Connecticut universitete, 
apie lietuvių politinį pasi
skirstymą, jo šaknis, kelius 
ir jaunosios kartos pažiū
ras; Kolumbijos universite
te studijuojąs ir dėstąs pre
mijuoto romano “Kelionė”- 
autorius Algirdas Landsber
gis apie “Tautiškumą ir 
tarptautiškumą mene.” Tur 

bus ir daugiau prane-

linuomuojam&s Butą*
Išnuomuojamas nedidelis butas ii 

dviejų kambarių ir virtuvės. Yra vi
si baldai (forničiai) ir šaldytuvas. 
Kreiptis: Mrs. A. Masiulis, 487 East 
Seventh St., So. Boston 27, Mass.

Parduodu Pečių
Parduodu baltą, gražų pečių, kūre

namą aliejum arba gazu. Kreiptis 
kiekvieną dieną: 882 E. Broadway 
(pirmas aukštas), So. Boston 27,
Mass. *

EMP1RE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti 

su didele nuolaida
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

mai prasideda dar veikalą 1954-55 metų valdybon Šimų, jeigu sąlygos pasiro- 
besirenkant. .išrinkti: pirm. L Izbickas,'dys tam palankios.

mokamose vaišėse. Pagei- V. Jonuškaitė Bostone tvarkos privalumai, Massa-j Ką vaidinti? šiandien vicepirm. R. Žukauskas,! Seminaro atidarymas įvyks 
dautina, kad apie tai būtų dainuos pirmą kartą. Ji se-Įchušetts valstijos įnašas de- yra sunkiai išsprendžiamas sekr. P. Pauliukonis, ižd. A J gruodžio 11 d., 6:30 vai., 
pranešta iki gruodžio 3 d. nai pagarsėjo lietuviškų'dant dabartinėms Jungti-klausimas. Nėra
pirm. A. Gustaičiui, 1488 dainų dainavimu, todėl reikjnėms Amerikos \ aisty bėms Naujų nepasirodo.

džios 
ai š k i n a m i

pagrindais, jiems bus 
demokratinės

DR. D. PILKA

Columbia 
27, Mass.

Rd., So. Boston manyti, kad 
nepraleis šios retos progos

‘KELEIVIO” POKYLIS

“Keleivio” sukaktuvinis 
pokylis įvyks Lietuvių Pilie-
čių Draugijos salėj 
džio 17 d.

balan-

MIRĖ DR. PILKOS
SESUO LUKIENĖ

veikalų/Matulaitis ir valdybos na-'tautininkų namuose, 484 E. 
o senų rys E. Kleinas. |4th St., So. Bostone. Vėles-

bostoniečiai demokratinius pagrindus negalima gauti. Jei kur ką' Choras su dideliu įkarš-Įnių susirinkimų datos bus 
ir tt. .sučiumpi, reik perrašyti, o,čiu ruošia naują

• nS

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

ŠEŠTADIENINĖS
MOKYKLOS

KAS BEPALIKS?
EGLUTĖ

nera kam ir nėra iš ko su
mokėti, jei tokį rasi.

Net ir savų “frentų” tar
pe pasitaiko tokių, kurie tu-

pertuarą metiniam koncer
tui, kuris įvyks vasario mė
nesio pradžioje.

dainų re-’praneštos spaudoje vėliau.
I Kiekvienas bus mielai*

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1329

Mokiniai atlieka 
paskui iš Lietuvos atvykęs

v , • -• r. , tt - , Kalėdų Senis padalina vai- Lapkričio 23 d. Hartford. Rams įovanas šjais metajs 
tonn., mirė kamilija Lu-
kienė, dr. D. Pilkos sesuo.
Velionė tebuvo 61 metų, 
bet sunki liga ją jau seno
kai kankino. Jos liūdi vy
ras Benediktas, sūnūs Ado
mas ir Edvardas, broliai 
Dominikas ir Petras.

Mes reiškiame velionės
4 n i mho

uojautą.

laukiamas. •
Bostono-Brocktono 
Studentai Santariečiai.Lietuvių Enciklopedijos

_ x ...... leidėjui kapočiui atleidus ri scenos veikalų, bet kitam
Bostono sestadiemnes h- vyi-iausjąji redaktorių prof. I neduoda. Sako, yra tekę

tuanistikos mokyklos teyų, Vaclovą Biržišką, jau atsi-'gidebtis visokių gudrybių
komitetas kasmet rengia! sakė iš redakcijos komisijos'norint gauti nusirašyti pa-i šeštadieninės mokyklos* .
Kalėdų eglutes programą., Mykolas Biržiška, ma-i geidaujamą veikalą. ! mokinių tėvai išsirinko šių P1™™™6 J^kste-

programą, :ematjkos skyriaus redakto- Štai į mane net iš Aus-'asmenų komitetą: pirm

Naujas Šeštadieninės
Mokyklos- Komitetas

toji
ypač

programa žada būti 
idomi. Bus mokiniu

rius prof. Viktoras Biržiška, 
Lietuvos istorijos skyriaus 
redaktorė dr. V. Sruogienė, 
muzikos skyriaus redakto- 

irius prof. Juozas Žilevičius.vaidinimas choras dėklą-, Kuo ta encikl dija 
macuos, Verks bufetas. Į k]ausia

tralijos kreipėsi prašydami inž. B. Galinis, 
gauti jiems scenos veikalų.Ji. Manomaitienė, sekr.
Jie ten mano, kad čia Ame--K. Daugirdas, ižd. J. Venc- 
rikoj'jų nėra kur dėti, o iš kus ir P. Ausie jus.

metu mokyklą lan- 
mokiniai.

Butas Nuomai
Išsirendavoja 4 kambariai 

Yra “combi-, 
baltos sinkos.! 

Kreiptis

TeL AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti L'pham’s Coraer 

DORCHESTER, MASS.

Mirė Kazimieras Rudokas

nation’
,$15.60

pečius 
per mėnesį.

Vicepiim. <2^ Dixfield St., viršutiniameinž. ! aukšte, So. Bostone. (49)

So. Boston, tel. SO 8-2814.
(48)

Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

Išnuomuojamas Butas
j So. Bostone. City Point iš
nuomuojamas, trečiame aukšte. 
4 kambariu butas su vonia, 
baltas pečius ir sinka. kieto 
medžio grindys. Teirautis: 
597 E. 7th St.. antras aukštas,

tikrųjų ir čia tas pats ba
das.

Reikėtų pagalvoti ir apie 
šį reikalą ir jį sutvarkyti.
Juk dramos sambūrių yra 
gana daug ir visi, tur būti,’. , 
susiduria su tais pačiais!^* dūkiai 
sunkumais veikalų beieško
dami. J. V-gas.

Šiuo 
ko 168

prenumerato- 
tokie asmenvs ten 
dirbti?

programą kviečiami visi lie
tuviškos mokyklos bičiuliai.
Programa bus gruodžio 26 _________________
d., sekmadieni. 3 vai. pojpre„ono l, Upžj
pietU — .... -

nai. jei 
nebegali

Ginčijasi dėl Dovanos

V. Lapinskienė nepriėmė
Balfo skirtos!

parapijos 
bažnyčia, VV. 5th 
Bostone.

salėje po 
St., South

Lankėsi Argentinoj

Spalio 21 d. mirė Kazi
mieras Rudokas. Jis palai
dotas spalio 23 d. Hyde 
Parko kapinėse. Velionis 
paliko sesers dukteri Anta
niną Samoškaitę-Stanislo- 
vaitienę, kuri gyvena So. 
Bostone 22 Telegraph St. 
(dėdės mirties metu pati 
gulėjo ligoninėj), o Maine 
valstijoje pusbrolį Joną Ba- 
risą.

Velionis buvo kilęs iš 
Girkautų kaimo, Raudėnų 
parapijos: į Ameriką atva
žiavo 1902 metais, visą lai
ką gyveno Bostono apylin
kėj. Jis priklausė pašalpi- 
nei Šv. Kazimiero Draugi
jai, buvo labai gero būdo 
žmogus. Jo liūdi ne tik jo 
artimieji giminės, bet ir 
daug jo gerų draugų ir pa
žįstamų.

Antaninai Stanislovaitie- 
nei dėdės mirtis ypač buvo 
skaudi, nes ji sužinojo ir 
apie antrojo dėdės, Pranciš
kaus Samoškos mirtį Lietu
voje.

Banevičius Grįžo

Irena ir Antanas Mickū
nai, kurie Noruoode susi
tuokė lapkričio 14 d., po
vestuvinei kelionei pasirin
ko Argentiną. Buenos Ai
res išeinantis “Argentinos 
Lietuvių Balsas” praneša, 
kad jaunavedžiai buvo atsi
lankę ir jo redakcijoje.

Charles upėj rastas Rog- 
i er Prestono lavonas. Pres- 
’ton buvo S. S. Pierce bend- 
I rovės prezidentas, įvairių 
didelių ūkio ir finansų ben
drovių valdybų narys. Spė
jama, kad jis nusižudė.

Išvyksta Pietų Tirti

antrosios dovanos, nes, jos 
nuomone, jai, o ne Svilie=, 
nei, priklauso pirmoji dova-j 
na. Tą klausimą ji žada Į 
kelti Balfo narių susirinki-! 
me. &

“Ramovės” Pirmininkas

Lietuvos Savanorių “Ra
movės” Bostono skyriaus 
pirmininku šiuo metu 
J. Petronis.

Tu gali būti ‘AUKŠTOJI GAIDA' 
kier.o nors būtyje

Telefonuok savo draugui, 
kuris yra toli

protinga ir taip pigu— 
po 6 vakare ir sekmadieni

SAUK LONG DISTANCE
NEW ENGLAND TElEPHONE AND TELEGRAPH CO.

LIETUVIŠKASIS 
SEMINARAS JAUNIMUI

Šią savaitę iš Bostono iš
vyksta karo laivas žemės 
pietų ašigalio sritims tirti.
Važiuoja 13 karininkų, 220
jūrininkų ir 35 įvairūs mok-} Norėdami suteikti jauni-
slininkai ir technikai. Lai-įmui progos giliau pagalvoti 
vas yra aprūpintas visomis 'lietuviškaisiais klausimais, 

i moderniomis priemonėmis, j Bostono ir Brocktono stu- 
-la, kurios uždaviniui atlikti jdentai

reikalingos. Jis turi net 3 
helikopterius.

Pietų ašigalio sritis yra 6 
milionų ketvirtainių mylių 
dar neištirtas žemvnas.

Kas Dirba Bostono
Lituanistikos Mokykloje

THE L.;S£WTV

Skautų veikėjas A. Bane
vičius grižo iš Chicagos. 
Šiuo metu jis rūpinasi skau
tų sumanytų kalėdinių atvi
rukų išleidimu. Leidžia 3 
Igno Končiaus medžio dro
žinių atgamas (reprodukci
jas).

Ne Ji Deklamavo

Lietuvos kariuomenės 
šventės minėjime deklama
vo ne Laukaitienė, bet jos 
sesutė Irena Nikolskytė.

Dr. Pilka grįžo iš Hart
ford, Conn., iš savo sesers 
Lūkimos laidotuvių.

1810

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 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais. penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dė! informacijų telefonuokit: BRidgeuater 
855.

Sekmadieniais nuo I iki 8 vai. groja ir dainuoja 
"Singing Sweet hearts” Bill & Tex

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

I --------
Bostono šeštadieninėj li-

’tuanistikos mokykloj šiais 
•metais dirba šie mokytojai:
’A. čibienė—I-II sk., L.
Herbstaitė—III-IV sk., P.
Kaminskas—1 kl. ir muzi
ka, J. Vaičaitis—II kl., P. , . ,. .
Bliumas—III kl.. D. Gied- ^estaįienb 
raitis—IV kl., V. Kulbokas 
—VI kl., B. Brazdžionis—
VII-VIII kl. V. Kulbokienė 
—dėsto II-III kl. geografi
ją, K. Mockus yra mokyklos 
vedėjas ir dėsto vyr. klasėse 
istoriją. Šiais mokslo me
tais mokosi 168 mokiniai 
Pabaigoj mokslo metų nu
matoma abiturientų (bai
giančių gimnazijos kursą) 
laida.

Petronėlė Marcilionienė
Carney Ligoninėje

Šį pirmadienį į Carney Ii 
goninę buvo nuvežta Petro
nėlė Marcilionienė, gyve
nat! 96 G St., So. Bostone. 
Po ligonės ištyrimo dakta 
rai nuspręs, ar ligonei da
lyti vidurių operaciją. Li
gonei linkime greit pa
sveikti.

santaneciai rengia 
lietuviškąjį seminarą jauni
mui. Bus tai eilė neforma-' 
lių aktualių paskaitų ir dis
kusijų lietuviškom temom 
iš įvairių sričių. Kad dis
kusijose būtų atstovauja-i 
mos ir senesnės, ir jauno-f 
sios kartos pažiūros, kalbė
tojais kviesti ir profesūra ir 
šiaip žinomi kultūrininkai, 
ir moksluose pažengę stu
dentijos atstovai. Paskai
tos vyks laisvoje diskusijų 
klubo atmosferoje.

Lietuviškasis seminaras 
pradedamas gruodžio 11 d., 

Kosto Ostraus
ko, Pennsvlvanijos univer
sitete ruošiančio lituanisti
kos daktaratą, paskaita 
apie “Kartų dvikovą.” Ši 
paskaita bus kaip ir įvadas 
į patį seminarą ir nušvies 
tą padėtį, kurioje susiren
kame diskusuoti lietuviškų
jų klausimų—jaunosios ir 
vyresnės kartos santykius, 
jų skirtumus, juos apspren
džiančius veiksnius. Tema 
kiekvienam aktuali, o pat
sai kalbėtojas žinomas savo 
minties gyvumu ir vaizdin
gumu. Todėl visas Naujo
sios Anglijos pakraščių jau
nimas nuoširdžiai kviečia
mas atsilankyti. Seminaras, 
nors rengiamas studentų, 
yra skiriamas ne vien aka
demikams, o visam jauni
mui, kuris iškeltaisiais klau
simais domėsis.

Vėliau tame pat semina- 
H kalbės dr. M. Alseikaitė-

Naujosios Anglijos lietuvių
KULTŪRINĖ 

RADIO PROGRAMA 
WBMS, 1090 kiiocyklų 

Boston 15, Mass. 
Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 

po pietų
Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4. Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

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

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

Steponas Minkus.
LIETUVIŲ MELODIJOS 

VALANDA 
Populiariikos Radio 

Programos
Sekmadienio rytais nuo 11 

iki 11:30 iš stoties WHIL, 1430 
klc.

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

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

APSIDRAUSK NUO 
LIGOS IR NELAIMĖS

Už $12 per metus gausi ligoje 
$25 pašalpos savaitei 

Visais insurance reikalais 
kreiptis j:

BRONIS KONTRIM 
598 East Broadway 
South Boston, Mass.

TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. SO 8-9948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Rozbnry, Mass.
TeL PA 7-0402-M .

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavis Gydytojas ir Chirarąas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

*oeoeeeeoeooeoeoeeeee
Tel. SO 8-2805

DAKTARAS

J. L. Pasakomis
OPTOMETRISTAS

Valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro 

Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 diena

447 Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdų 

—mostis.
8—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 ui 
kiekvieną numerį $2. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (4-5)

295 Silver Street 
South Rosloa 27,




