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Saaro Kraštas Atmeta 
Vokiečių-Prancuzu Sutartį

Provokiškos Partijos Sukėlė Balsuotojus Už Vokietiją,
Prieš Tarptautinį Krašto Likimo Išsprendimą; Lau

kiama Vėl Naujų Vokiečių ir Prancūzų Ginčų 
Dėl To Krašto

POTVYNIS NELENKI NĖ BAŽNYČIOS

Paskutinysis potvynis paplovė ir Eilenvile (N. Y.) bažnyčios pamalu.'.

Keturi Didieji Ministeriai 
Pradeda Posėdžius Ženevoje

Šį Ketvirtadienį Ministeriai Pradeda Bandyti “Ženevos
Dvasią”; Iš Derybų Nelaukiama Nieko; Pasitarimai 

Gali Užsitęsti Tris Savaites. Jau Kalbama Vėl 
Susitikti Pavasarį

Sekmadienį spalio 23 d.;dien galima tik spėlioti.
Saaro krašto gyventojai Prancūzai bando aiškinti, 
balsavo ‘‘uz” ar “prieš” in- kad padėtis po balsavimo 
ternacionaližavimą savo’palieka toki, koki ji buvo 
krašto, kaip tai buvo pran- prieš vokiečių-prancūzų su- 
cūzų ir vokiečių susitarta sitarimą. Bet vokietininkai 
Paryžiuje spalio 23 d. 1954 Saaro krašte ir pati Vokie- 
m. sutartyje. i tija neabejojamai stengsis

Dviem trečdaliais balsų išnaudoti plebiscitą savo______________________________________ ___
prieš vieną trečdali (423,-naudai. Europos “vienybei” , y Vortn<i m • kn I Mikė
440 prieš 201,975) Saaro Saaro vokiečiai sudavė gal * >> , „ /-.LOU/va
krašto gyventojai pasisakė net mirtiną smūgį
prieš savo krašto interna- -------------------
cionalizaciją.

Kockefeller

Penki Bilionai
Pavojui Pranešti

A. Stevenson Siuto ; tiškas 
Stalino Pagalbos Farmų Politiką tXn^amah,-,m

Spalio 27 d. Amerikos, 
Anglijos, Prancūzijos ir Ru
sijos užsienių reikalų minis- 

' . .. teriai pradeda savo pasita-
-^menkos karo aviacija rįmus Ženevoje. Toks jų su- 

isleis apie penkis bilionus įtikimas buvo sutartas lie- 
dolerių naujiems greito su- mėnesj toje pat 2ene. 
sisiekimo Įrengimams visa--voje^ kaja ten posėdžiavo 
me krašte ir Kanados Siau- ketunų didžiųjų valstybių 
rėje. Naujas pusiauautoma- gaivos

Didžiųjų ministeriai ap
tars tuos pačius klausimus, 
kuriuos iškėlė, bet neiš-

susisiekimo tinklas 
kad visas 

kraštas būtų Įspėtas, jei
svetimi lėktuvai pradėtų iš sprendė “galvos.” Bus kal

bama apie Vokietijos suvie- 
“sau- 
apie

santykių pa-

onalizaciją. R IHirhininku Winth.op Rockefeller liu- Amerikos karo vadovybė Adlai Stevenson buvęs, , klašų ui
Vokietijos vyriausybe ne-w i/iuuuuhmį . ~ . dijo teisme kad jis esąs ver-paskelbė dokumentus apie ir numatomas 19o6 m. de- Skubau- susisiek

, a-- -a.- - • a, e o , a, , ■ . ienų. Užsakymai tinklą Sta-i vaaarų varsty oe» kiek se-
ii butų leidžiama grįžti jeį jį nebeturės populiaraus kinti dėl savo turto todėl, japonus, bet Stalinas vis farmų produktų kainų 90'c . • ^uoti Telefono ir niau kalbėjo, kad Ženevoje

prie Vokietijos. kandidato gen. Eiseuho\ve- kad jis nesumokėjo savo atidėliojo tą “pagalbą” ir pariteto aukštumoje, o be Į<ej afo j,. \yestern kom_ užsienių reikalU ministeriai
Saaro kraštas 991 ketvir- i-įo> rinkimus gali laimėti žmonos Ievos Paulėkiutės buvo pažadėjęs tik 1945 m. to jis reikalauja imtis visos panįjoms get jį€ duoti be išbandys “Ženevos dvasią,” 

tainės mylios dydžio su tiktai patraukdama nemažą advokatui už vedimą jos iš- rugpiūčio gele įsivelti į ka- eilės priemonių, kad palai- kongreso nutarimo. Vyriau- ten &ildi turės palodyti, 
veik vienu milionų gyvento-dalį darbininkų į savo pusę. siskyrimo bylos. Advokatas rą. Bet kada Amerika nu-kius farmose įvairių greit svbė'žada patiekti kongre- kiek rimtai rusai nori susi- 
jų po karo buvo atskirtas Be darbininkų paramos nė už savo darbą nori gauti metė pirmą atominę bombą gendamų pioduktų garny- g‘ui t sumanymą tuoj po tarimo su Vakani valsty- 
nuo Vokietijos ir ekonomi-vįena partija dabar negali 100,000.00 dolerių. ant japonų—tada Stalinas bą. ’ Naujų Metų o kol kas pia bėmiš. Bet dabar, prieš pat
niu žvilgsniu įjungtas į rinkimų laimėti. W. Rockefeller sako, kad g a 1 v a trukčiais. paskubėjo Stevenson savo nažifi-nas bus vykdomas, kaip nu-^«n^oe posėdžius, apie
Prancūziją, o viduje tvarkė- Gub. Knight sako, kad jis gyvendamas su žmona suvaryti Japonijai peili į / • “f. jt-k - t matvta ' /‘bandymą’ nebekalbama.
si autonomiškai. darbininkai dabar Ameri- išleisdavo pragyvenimui po nugarą, kad ji kartais ne-1 a> -1 ‘ai mų ls^ebte '______________ Visi mano, kad iš naujų de-

Belaukiant galutinės tai-koje, skaitant su jų seimo-100 tūkstančių dolerių per pasiduotų pirma negu Sta-^.eI^^ ia ‘ J,\a >ybų Ženevoje bus mažai
kos sutarties prancūzai ir mis, sudaro beveik 90% vi- metus, o dabar vienas jis linas spės atbėgti į “pagal
vokiečiai buvo susitarę, sų balsuotojų. Milionai dar- pragyvena už 75 tūkstan- bą” amerikiečiams.
kad Saaro kraštas bus in- bininkų pereituose rinki- cius dolerių. Už savo pavėluotą ir nie . t t '
ternacionalizuotas. Jį vai-muose balsavo už gen. Ei- Savo žmonai, buvusiai kam nereikalingą “pagal-žirnelių asovai 
dys šešių Vakarų Europos senhovverį, bet jeigu repu- Paulėkiutei W. Rockefeller bą” Stalinas pasiėmė did-
valstybių paskirtas guber- blikonai nepajėgs jų vėl sumokėjo “alimonijos” 5 žiausią grobį: Pusę Sacha- Afrikoj
natorius, o ūkišku žvilgsniu patraukti į savo pusę, tai milionus dolerių. Vėliau tei-lino. Kurilų salas, jis buvo _ Sirijos vieną sustiprintą po- Valstybės

ąjį Namą iš smas nuspręs, kiek Rocke-okupavęs Mandžuriją ir ją ACJfl 1 ŪIKOS ririia užmuš# tris arabus ir ~ ,7

.ziavimui, kuris vyko Dės Izraelio Kariai _ __ ; naudos, nei dėl vokiško 
Puolė Siriją klausimo, nei dėl Europos

-------- saugumo greičiausiai nieko
Iš Izraelio Sirijos pasie- nebus nutarta ir gal tik Ry- 

nio praneša, kad ten būrys tų-Vakaių santykių pageri- 
žydų kariuomenės užpuolė nime bus šis tas sutarta.

sekretorius J:

Moines mieste, Io\va valsti- 
joj ir kur dalyvavo 12 val-

Saaro kraštas ir toliau liks jie matys Baltąjį Namą 
įjungtas į Prancūzijos mui- vidaus ateinančioj gentkar- feller tun mokėti buvusios išplėšė, o iš japonų atimtais 
tų sienas. Tą susitarimą Sa- tėj tiktai kaipo turistai. žmonos advokatui Joseph ginklais jis apginklavo ki- Prancūzų

Sax už išskyrų bylos darbą, nų komunistus, kurie vėliau koje
------------------------- ir visą Kiniją užkariavo. tyta.

Amerikos karo vadai, ne- ba pavedė

aro krašto vokietininkai at
metė.

Kai prancūzai tarėsi 
Vokietija dėl Saaro krašto 
likimo, jie sakė, kad susita-
rimas dėl Saaro krašto yra prezident0 D. p Eisen. 
pagrindine sąlyga jų prita- howerio sveikata jau tiek 
urna. oKietijos ginklav i-pagerėj0 kad jjs spalio 23

ir grąžinimui nepn- ną sekmadieni jau pra-T _________ 1 Tuo tarnu Moroko mies-
niausomybės Vakarinei Vo- dėj • karta'vaikščioti Manlu.Pakartotmal vado-VERGAI PASTATE tuose j 'dar kartojasi tekieji. Vokiečiai su tuo ireJ°alLo ^^^f^^Lvavgs Rumunijos vynausy- NAUJĄ MIESTĄ ,0,.istiniai aktai ir ^praei.
sutiko ir pasirase sutartj s¥eltj J ' bei bosevikų buvo įmestas Gnzusieji iš Rusijos ne- na dienos be nauju aukų
apie Saaro internacionali- Kartu su pagel.ėjusia f kall>0 "išdavi- laisvės vokiečiai Pakoja, Mt)rokiečiu sukilimas

bet į sutarti buvo sveikata h. idento dar- ka® .. „ .. kad tollmoJ.>laureJ' ,Slb!r,e' Ispanijos ' zonos ------
n.ho.. ,s Rumunijos pra- koncentracijos stovyklų pl'ncūzų buvo nuslopintas.

pmma savo patarėjus, pa-k';.- ., ad, A ..Jlanla-7"e vel«ai l,astatf \lsai. ">“» bet paskiri teroristiniai žy-
aro gyventojai. Dabar Sa-sirašo d„kumentus, skjLa bolševikų kalėjime lSož m. miestą Nonlsk. kuns tun ?iai pasįkartoia visame
aro gyventojai sutarti atme- į^nus ir deda ^-Apie jo mirų p anese uzsie-.,0,000 gyventojų. Miestas krašte Nėra dar ramumo 
te ir reikalauja teises gijzti jyno.- ]ktl- .„vn niU spaudai Tatarescu, Ru-yra Dumnki apygardoje.
prie Vokietijos, o tuo tarpu Dareįp.as *čį ketvirtadieni n?unil?s Įiberalų vadas, ku- Miestą pastatė 
Vokietijos nepriklausomy- urezįdentas ' oradės ruošti bolševikai kalino penkis čiai vergų, lietuvių, latvių, 
bė jau yra atstatyta ir Vo- praneštą kom n,etus' Jis dabar iš-ka’ ir ukl ainie-

su Prezidentas Jau Rumunijos J. Maniu 
Pradeda r aikscioti Mirė

ziciją, užmušė tris arabus ir Fogtef Dulleg prieš 2enevoa
... .e • j nelaisvę penkis si- posėdžius lankėsi Romoje,

siaurinėj Afn- njiecius. Žydai aiškina, į ši savaite ns tariasi Pa
taika dar nėra atsta-ka(l jį€ ta užpuolimą darė ° -- ••
Moroke regentų tary- tam kad pasiimtų uzsto- Anglijos užsienių reikalų 

sudaryti naują vų. Esą Sinja laiko kelis mįnistenais, kad su jais ga-

Rumunijos valstiečių va- jau sumuštai Japonijai su- tai atsisako į Slimane vy- jg? įkį Sirija paleis sugau 
das, visame pasaulyje pla- mušti. riausybę įeiti,
čiai žinomas pažangus Juliu -------------------------- i rpuo

derybose.
tus žydus Amerikos kongreso vadai,

JT tarpininkai nuskubę- visa vyriausybė k sergantis
jo į susikirtimo vietą “aiš- prezidentas 
kinti” įvykio.

Kartu sužavimą,
rašyta, kad susitarimą tu- bag vig darogi sunkesnįs jis 
es dar patvirtinti patys Sa- __ ____ ___ „„ nesa>

pra-kietijos ginklavimasis 
dėtas.

Prancūzų Mendes-France ________________
susitarimas su Vokietija bu
vo didelė prancūzų apgau- 2EMĖS ŪKIO PRODUK- 
lė. Ginčas dėl Saaro toli
mesnio likimo jau prasidė* ------- "
jo. Saaro vokiečiai, kaip tik Žemės ūkio produktų kai- 
paaiškėjo plebiscito rezulta- ROS toliau eina pigyn. 
tai, pradėjo reikalauti, kad TaiP praneša žemės ūkio

gresui
tį.”

apie“Unijos padė-

TAI VĖL PINGA nepranešė.

Įėjimo ir pranešė apie Ma- čių. kurie buvo ištremti is 
niu mirtį. saVo gimtųjų kraštų į toli-

Patys bolševikai apie vai- ma šiaurę prievartos dar- 
stiečių labai mylimo Maniu bams. !
mirtį kalėjime visai nieko ■———— ------- ----

Vokietijoj Džiaugsmas Dėl 
Saaro Balsavimo

L. D. D. 21 kuopos
svarbus susirinkimas

D. D. Eiseho- 
vver pareiškė valstybės sek
retoriui visišką pasitikėji
mą prieš jam išvykstant į 
Ženevos derybas ir visi jam 
linkėjo sėkmės tose dery- 

Anglijoj daug triukšmo bose.
kyla dėl karalienės sesers '
Margaret tikro ar tariamo DETROIT, MICH.
romanso su prasčioku avia- ---------
cijos karininku Tovvnsend. Susivienijimo koncertas 
Karalaitė Margaret yra 25
metų, Tovvnsend 41 metų.

Giminyste su
Pne|ir Karalaitė

sienos!

kuriose da-

Prasčioku

, nė Alžyro kaitūkstan-,vsc ' ......................................
Sekmadienį, spalio (Oc-

EGIPTO GINKLAI Be to, karininkas vra persi- \ d- .vak
Gairių ’ . r Lietuviu svetainėje (25th

ŽENEVOS DERYBOSEIskyręs su savo pirmąja t Vernor Hv
____  žmona. Jei karalaitė ištekė- ?atves " UW* J *°A

Keturių didžiųjų uzsiemųrtų uz prašneko tai butų nog Ste žienfe konccr.
aptars' ne tik darbų tvarkoŽlliškoj šeimoj. Tokiais kara- 
klausimus, bet ir eile kity|l«Kai» rūpesniais* dabar^- =

g ų tik 50 centų._____ Rytų - Vakarų klausimų, vena nemaža
Šį sekmadienį, spalio 30 Tarp kitų klausimų Anglija spaudos.

Vakarinėj Vokietijoj ki-d., 3 vai. po pietų, Piliečių keta pasikalbėti atvirai su GAUS Dėti oitiečiai turės nepa-
dabartinė Saaro vyriausy- departmentas. Nuo rugsėjo l0 didelis džiaugsmas dėl Draugijos patalpose, 368 Rusija dėl Sovietų bloko DAUGIAU GINKLU ^*aStą l?8 j . Y1® ,
bė. vedama J. Hoffmano. vidurio iki spalio 15 d. kai- Saaro krašto gyventoju bal- W. Broadway, So. Bostone pasižadėjimo statyti gink- --------- biau garsėjančią damininkę
trauktųsi. Ta vyriausybė nos šiek tiek Ruk,ito. Ypač savimo prieš to krašto inter-įvyks Lietuvių Darbininkų lūs Egiptui. Anglija ir Irakas susitarė A. Stempuziene,kun atvyks
jau ir pasitraukė. Bet kaip kiaulienos ir kiaušinių kai--nacionalizaciją. Vokiečiai, Draugijos 21-mos kuopos Vakarų valstybės mano, dėl pristatymo tai arabų is Clevelando. Ohio ir ma- 
toliau tas ginčijamas kraš-inos krito. Tuo tarpu pramo- kurie pasirašė sutartį apie susirinkimas. Visi nariai kad statymas ginklų ara- valstybei daugiau ginklų iš lomai praleistą laiką 
tas su jo turtingomis angliih11®8 išdirbinių kainos kyla to krašto tarptautinį tvarky- prašomi dalyvauti, turime bams didina \ iduriniųjų Anglijos.
kasyklomis ir plieno liejyk4ir ūkininkams sunkiau yra džiaugiasi, kad jiems svarbių reikalų apsvarstyti. Rytų nerimą ir gresia ten sąjungoje 
lomis bus tvarkomas, šian^?nVPS^ galus su galais. Jpavyko apgauti prancūzus. Valdyta

SLA
Irakas yra karo narių tarpe. Todėl visi į 

su Pakistanu, spalio 30 dienos koncertą, 
sukelti žydų ir arabų karą. Turkija, Iranu ir Anglija, j Komisija

t



I
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Keistas pageidavimas
Vyriausias Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas, trum

pai vadinamas VLIK'u, dabar,pergyvena persitvarkymo 
“krizę.” Tas komitetas buvo sudarytas dar karui einant 
Lietuvoje ir vėliau buvo priveistas persikelti į Vokietiją. 
Dabar galvojama jis perkelti i Ameriką.

Besitariant apie persikėlimo ir persitvarkymo rei
kalą tautininkų grupė VLIK’e pastatė reikalavimą, kad 
ateityje VLIK as susirgtų amnestijos liga ir užmirštų 
netolimą praeitį. Tautininkai reikalauja:

“Iš bendrosios veiklos pašalintini užsimojimai da
bar aukštinti ar smerkti paskirus Lietuvos nepriklauso
mybės laiku aktus. įvykius ar santykius . . .”

Vadinasi, nei aukštinti nei smerkti nevalia. Viskas, 
kas tik netolimoj praeityj buvo. yra neliečiama. Jei, 
pavyzdžiui, minime Lietuvos steigiamąjį seimą, tai \ LI- 
K’as turėtų dėl to tylėti. Jei prisimename nepriklauso
mybės kovų sukaktis, VLlK’as ir vėl turėtų būti nebylis. 
Dargi Lietuvos nepriklausomybės akto paskelbimas tu
rėtų būti nutylimas, nes tai irgi buvo "nepriklausomy
bės laikų įvykis.” VLlK'as negalėtų prisiminti Vilniaus 
netekimo, Klaipėdos krašto atgavimo ir praradimo su
kakčių ir panašių įvykių. Pagaliau ir rusų užpuolimas 
1940 metais birželio mėnesį, kaip ir rusų garnizonų įsi
leidimas į Lietuvą 1939 metais, buvo "nepriklausomybės 
laikų” įvykiai, o todėl ir apie juos VLlK’as negalėtų 
kalbėti, nors visa VLIK’o veikla kaip tik ir siekia tų 
Įvykių padarinius pašalinti ir Lietuvai grąžinti nepri-
klausomybę. kurios ii neteko dėl rusų garnizonų įsilei
dimo ir dėl 1940 metų rusų ultimatumo priėmimo!

Toks VLlK’as. kuris bijotų netolimos praeities, 
būtų muzėjinė retenybė, o lietuviški tautininkai, atrodo.
perdaug jau nori netolimą praeitį

FHTT'. Q0 BOSTON
VĖL PIKIETVOJA

Jau antrą kartą per 5 savaites pikietininkai žygiuoja 
ties VVestighouse elektros bendrovės Įmone, čiu ma
tome Baltimorės pikietininkus. Streikuoja 2U Įmonių 
11.000 darbininku.

Kas Savaitebuvę. Vyskupas tarp kitko 
sakė, kad suvažiavimai 
duoda didelės naudos jų ti
kybai visame pasaulyje ir 
juo labiau būna dvasinės
nėms? Bet kadangi Texas Draudimas nuo Potvynių ninką Saigone, klasto so-
valstijoj praktikuojama ra- Jau kartą Naują. “"gj^vend
Siu ^""ne^ An’U« "jytinius Ame-pX’cūzijos Rivjeroj; prie 
namų įasių žmones ne*dil l ikos pakraščius ištinka ne- viduržemių

, , • . • i -i potvynių (vandens}se dalyvauti, tai ten laiky i dimo njra Privačios kom. 
šitokį suvažiavimą ne tik
nebūtų jokios naudos baž- din]0 lūžvje ,n0>
nvciai, bet būtų net pavo- - .,M‘A
iinpa Pavyzdžiui iei<mneid dldudim?- v _ sai pasalinti iš sosto? Prem-
“rarbimn“’’ nffiS ivT Dabar v>'naus>'be zada jeras neabejoja, kad tauta
dwu Hnča -bažnvėiai'tai •ine?ti •' sekanči’ Į“"*** pasisakys prieš parazitišką
hf„H J2L nfJL ’StUviu’ir— -- "Val<'OVą'’

turto draudimo nuo
būtų pabaigos pradžia. Dar 
daugiau, Sherrill pare

aiau- niai santykiai .
Anamo premjeras

toje drau- ,jarg tautos
o todėl

dabar 
atsiklausimą,

ar nevertėtų imperatorių vi-

kitokio
toj valstijoj mūsų bažny- n;„.’.jei^bus pa’dai^tTb Diem jau l)askelM bal;‘avl
čios vadai niekad ir niekur 
nepasirodė kovoje prieš tą jei toks įstatymas kongrese

t»

Sekmadieni, spalio 23 d.

mo rezultatus, pagal ku-
, , . .. , . praeitu, tai busimų potvy-

didelę žmonijos nelaimę- nju nuostoliai batų padcn.
■j i • /* i •draudimo fondo, i

įuas pietinės Indokinijos 
ieh

atmetė imperato-
gyventojai didele balsų

Iš Tolimųjų Hawajų
Tris Dienas Honolulu parapiją, gali dalyvauti 
Rugsėjo 4 d., prasidėjo važiavimuose, bet tik su

rasinius linčiavimus. Rasi- 
nės diskriminaciios *alinin- 7 - - - i ’ rių ir pasisakė už piemjetą.kJns to Xko ' Zm°neS m°ketU Vadinasi, gimė nauja res-

Suvažiavime kilo daug q jejgu pasirodytų, kad pubhka • 
didesnis šturmas dėl kovos toRį draudimo rūšis yra pel- Imperatorius 
prieš Romos katalikų baž- ninga, tai privačios draudi- blsclto . nutarė .
nyčią. Atidarant suvažiavi- mo kompanijos tuoj imtų ?avo nnmstenų pirmininkui

dėl to ple- 
atsikeršvti

Atidarant suvažiavi ......................... . ...............
pereitą savaitę paskelbė, 

kalbėti sveėias aioma/reįkaiamųykad m kad jis atleidžia ministeriu 
iš Brazilijos, vyskupas Lo- draudimo lūšis būtu perki- pirmininką iš jo vietos. Pa 
uis C. Melcher. Visų ’ - * ‘ ™

mą, kaip 
gu_ pakviestas

išdiklyri iš mūsų at-protesto nų episkopalų baž- patariamu balsu. Ji negali v* ?ieicner- v įsų pirma sį3 visaišgananciai pnva
minties. Ju toks noras ir ižulus reikalavimas vra iu
sipažinimas. kad netolimoj praeityj tautininkai via 
darę tokių “aktų. įvykių ir santykių.” kurie jiems nema
lonu prisiminti ir kuriuos priminus jiems akys dega. 
Todėl jie savo dalyvavimą bendroje kovoje už Lietuvos 
nepriklausomybę ir apstato sąlyga, kad netolima pra
eitis būtų išbraukta. Žinoma, kitos grupės tokio tauti
ninkų reikalavimo negali ir neturi priimti.

Mums atrodo, kad v

pri- nycio 
pi j. suvažiavimas,

_ skelbė, bet pašalinti jo ne
gali, nes neturi nei kariuo
menės, nei kitų priemonių 
savo įsakymą įvykdyt.

visuotinas trimetinis būti išrinkta į žemutinius ^as į>'^kuPas* paieiskė, kadmiai iniciatyvai, 
kurį atvyko atstovų rūmus, nėr kalbos I1S ka^b^ x ai du dai

Kubos, Haiti, Dominikonų Austrija jau yra nepri- Išeina, kad imperatorius 
konvenci- Respublikos, Puerto Rico ir klausoma. Okupacinės ar- Bao Dai “atleido” ministe-

įr se- ►<
4.000 dalyvių, daugiausiai gauti vyskupo titulą. Mote- ka™U vyskupų: Meksikos, pabggėliai Austrijoj 
iš Amerikos ir Kanados, rims lygių teisių klausimas ubos^,., ai^L_ Domuukonų Austrija jau 
Taipgi buvo atstovu iš An- kyla

i

kiekvienoj

kos, Okinavos ir Liberijos.i 
endroji kovos organizacija me- Amerikoj tos bažnyčios ga! ‘ 

ku būdu neturėtų užmiršti netolimos praeities. Šie
kiant atstatyti Lietuvos nepriklausomybę yra gyvas rei- Knox Sherrill. 
kalas išsiaiškinti tuos praeities įvykius, kurie palengvi- D. C.
no rusams Lietuvos ne riklausomvbę pasmaugti, ir ko- Episkopalų bažnyčia tvar . 
dėl nepatyrinėti, pavyzdžiui, tokių dalykų: kosi demokratiniai, lygį

Kodėl Lietuvos kariuomenė negynė Lietuvos nepri- Jungtinių Valstijų 
klausomvbės? Kas kaltas, kad karininku ir tautininku sas

glijos, Alaskos, Japonijos, toj, buvo svarstoma ir šį sy-\u^in ^einai’ -Ieb mijos iš jos teritorijos pasi-jįų pirmininką, o tas
Filipinų salų, Puerto Rico, kį. vyko karštų ginčų, bet <:bei Pia”^°; 0 Komos traukė ir ji gali tvarkytis vertė” imperatorių. Dėl vi
Korėjos, Brazilijos, Meksi- moterys kol kas nelaimėjo, kalikų bažnyčios dvasis- kaip nori. Rodos, tik džiau- so to triukšmo abiem ii
« Lnu puvo m oi’i yya o c? T? m zt — i 1 _ _ • __ _ X“

vvskupas Henry,Lr , . • sini:\\ ashington J • • - Kiai

n*
ateina zi- plaukas nenukrito nuo gal- 

mų, kad austrų nepriklau- VOS. (Mat, tarp jų yra 6,000 
pirmosios aukos mylių atstumas).

Premjero Ngo Dinh Diem 
ir imperatoriaus Bao Dai

, suvažiavimas Kio de gtįg reikėtų 
I Suvažiavime išryškėjo du Janeiro mieste, Brazilijoje, 
labai svarbūs dalykai,—ra- kuriame buvo skaitytas po- =Omybės

klausimas ir santy- piežiaus Pijaus XII aplink- vra 'pabėgėliai iš bolševiku 
katalikų , aštis. Esą popiežius tame ‘valdomų kraštų. Austrijos • 

paaiškėjo rašto anšmoižas nrntpstnnn_
su Romos 

bažnyčia. Tas
kaio Prieš- tins metus V.uncija, na“Jai <*<-* peštynės būtu linksma ko-KaiP: ? tns metus bažnyčią, mesdamas nevy-čius pabėgėlius gaudo, tar- į. č- • - T n 3 

buvo nutarta kusį apkaltinimą, kad pro- do labai griežtai ir dažnai Li
daoartmi suvažiavi- testonai yra didžiausi ko-

Texas, ir Da-hp. k.V “ZC “k?/ rai ginkluota ir pasiruosu-

, .konvencijojkongre- , -, . . TTfe ilaikvtivvskupų rūmai—House . 'n1 * ma Houston,rP>” Hp šoi-ir. Bishops — susideda is1 • -- , , ■ . . ,n . ne su\ 10 t . . . ..siruosimo darbai ten jau bu- lemta*ld4 vvskupų; o zemutimeji - J. „ * - • t» r vo įpusėję.. T . . atstovu rūmai—House of •i Lietuvos -• • • :ourvasari.• j . , . , . , . . . \ T. Deputies — is 6o4: čia iei-L,_ , - . ,vidaus santykius, kurie palengvino priešui Lietuvos Itrenke iš giedro' na paprasti dvasiškiai, šiaip.,r 1 . ... 1 vyriausiožmones, kaip ve- ‘

partijos valdžia, vadovaujama "tautos 
atidavė Lietuvos nepriklausomybę priešui? 

Praeitį aiškinant reikėtų pažvelgti ir

nepriklausomybę panaikinti. Pavyzdžiui, reikėtų ne- įtakingi 
slėpti, kiek žemės Lietuvos dvarininkams išgelbėjo 1926 iiorjeį 
metų gruodžio 17 d. perversmas? žemės ir mišku, kurie brolis.
turėjo atitekti Lietuvos valstiečiams!

senatoriaus Tafto 
žvmus advokatas

H. K.

Reikėtų išaiškinti Charles Taft iš Ohio valsti-

Tik
lyg

. ... šiaurinėj dalvje nebūtų ge-
s a u v ahsitai nusprendžia, • oliuota ir 

pa-munizmo ramsčiai ir tas ne-ka(j pabėgėlis nėra “politi- si k„muni„tl. aimiia k,,n-
kaltimmas buvo iš-nį” 0 tada toki grąžina į i u- ik U a™'Ja; ul7

na^nlviP • 1 ]aukia hk progos įsidėti į.J • oolsevikiskus kratus ( en- gavo maj^ visos Indokini-
Gi, iš tikrųjų, sakė jis, Jugoslaviją, čecho-

pereitą vi- platintas visame 
griaustinis 

dangaus
maišą 

jos laisvę.
bažnyčios ga’lvos ® venlm0 faktai '0<l° visai Slovakiją). Seniau Austn- w

herrill paskelbimas'. M kit«; Rodo- kad ne Pr°-10'. aPs!?0'en? Pabėgėliai 3 Centai ir Po|itika
focfrvyyoi n* noboc L-itoc? dabai sijojami, tardomi ir

Tr vo= Hnnn d^eli komunizmo rams- austrai nesigaili pastangų. Senatorius Saltonstall iš
luh/nu'p TP Ki’čiai’ bet Pati Romos katali- k*d juos “repatriavus” Į jų Massachusetts valstijos pa-lulu mieste Havajuose. Ki- Rų bažn<ja Rur Romos pever_gtas tėvynes. kliuvo į bėdą. Jis ir dar trys

bažnyčia labiau įsigalėjus, Spėliojama, kad austrai kiti senatoriai lankėsi Egip- 
kad ten daugiau plinta komu- Patv? nori nusikratyti pa- te ir buvo nuvykę pasimaty- 

■ nizmas arba fašizmas ris. bėgėliais ir kad jie esą pa-ti su Egipto diktatorių Naš

kad suvažiavimas ivvks ne testonai ir nekas kitas yra 
komunizmo

ir paskelbti, kiek žmonių dėl politinių priežasčių Lietu- jos ir panašūs. Betgi 
vole buvo sušaudyta tautininkų diktatūros laikais? neva demokratinėj organi-
Kiek buvo nuteista karo lauko teismuose? Kiek kariuo-nacijoj moterų teisės suvar-. , -n • ~ •
menės teismuose? Kiek tūkstančių buvo kalinama berytos. Moteris gali eiti dva-^į.?!":į ‘ * e‘1 b ,?įesai nizmas arba fašizmas (Is- bėgėliai?
jokio teismo, komendantu ir valdžios isakvmu? Kiek siskio pareigas, gali turėtiįjak Pa^... ........................... . _ . .
buvo ištremta i Varnių ir Dimitravo koncentracijos sto- ------------------------------------ kiu ?a?o el^Sn' nedarė nosimi’ Ita,ij°b Viduržemio pabėgėlius, kad jie sutiktų tumus prie jų pnsikabino

T'— , , - imu .a\o elgesiu Paclar.e jūros saloj, Sicilijoj, kur grįžti į ten, is kur Jie bego koks tai nykštukas su skar-
kitokių tikybų ir bažnyčių gyvybes nešini. dinuke rankoje ir prašė au-

... , be Romos nėra, ten žmonės Taip tai laisvę atgavusi kos kokiam tai reikalui. Se-
valstijos du iabiaugįaj paskendę varguo- Austrija pasitarnauja tau- natorius Saltonstall neturė-

............................. , .... ------ ------ -K- l-e.'........ - D , ,, , H:nes se ir gvvena didžiausiam tų laisvės priešams. jo pinigų tai pasiskolino iš
kaip veute cenzūra, karo stovis, kaip buvo k„p,H..,Percy Goddard, grąsmo, jei ne,iatekjiu|je 0 kai vyksta viens Antrą Atleido savo kolegos šen. Stennis

vvklas?

toj io audra 
Buvo

protestų, 
reikalauta.

Europos saugumo klausimą.'"“ T” ., e?e?IU ..,paua.e 
Todėl lieka tik vienas ik-da“g bereikalingų .išlaidų n

Kalbame apie demok.ratiškos Lietuvos atstatymą. , .... . met pažemino
tai kodėl nepatvrinėti ir nepaaiškinti visuomenei, kaip C ų pun tas, dėl kinio Saįxaj5tjja T 
nepriklausomoj Lietuvoje buvo gerbiama demokratija? klau8imas a ic pagyvinimą,.
Pavyzdžiui, kaip velke cenzūra, karo stovis, kaip buvo prekybos, kultūrinių, turiz- Pelcv

I net 
Įvai
Ivyskupai. John E.

prievartaujama spauda, kaip buvo falsifikuojama neto
lima mūsų tautos istorija? 

Tautininkams tas v' ’ a
atmintinai žino. nes jie c .

mo ir kliokiu santykių tarp i Sherrill neatšauks savo ta-

panijoj). Po pat popiežiaus žadėję rusams “paspaust” ser. Jiems vykstant Į Nasser

Italijoj visuotini balsavi- pįetinė Indokinija (Ana-Miyissippi vieną pinigėli
mai-'tai tos ir Itali> "ilJZi mitrių pi™7-<maždau« 5.entų ver-

I "eR.asiaiskins' U1 J_iert.u milionai piliečių balsuoja------------------------- —------  tęs) ir įmete j dėžutę.
.u \i>ais >a\o pasekėjais už ięOmunjstlJ kandidatus, mokslą. I tokį katalikų Vėliau pasirodė, kad šen.

. Hav ajų šuva- Uj-e skelbia Kris-vyskupo kaltinimą protesto-Saltonstall savo trimis cen-
nėms ir lietuviškai išeivijai tokie dalykai svarbu žinoti, ta. bet čia ir pasibags visaįįaj in?e\ ?įer]’,b at^akė.’taus mokslą lotynų Ameri-nai reagavo trumpai: “Iš-tais parėmė Egipto ginkla-
kad visi atsimintu, jog kovojame ir už demokratija, o ta laukiamoji pažanga. Vo-raf .J’?/0”11! ba;vkų ,viesai koj, kur irgi vyrauja Ro-mokti poterius ir skaičiuoti vimąsi, nes rinkliava buvo
ne tik už nepriklausomą Lietuvą. kietijos klausimas ir “sau-; k.a.1įAl:'a; " savo darbų są-mog kataiįkų bažnyčia, kad rožančiaus karoliukus, lyg daroma ginklams pirkti, o

Netolimo? praeities faktai svarbu žinoti ir mūsų SVmas" Sr«>«ausiai bus pa- "•“’>"•*'a™ ™''a; ten katalikai dauįiau žino kiniečių aritmetiką, tai nė-ginklus Egiptas, kaip žino-
ateičiai spręsti. " ' ' 1 okL atsakoma. jr jaBįau gerbia komedijan-ra jokis mokslas.’ ma, perka is Čechoslovaki-

laisvojo pasaulio ir geleži- 
gali būti neįdomu. Jie ta nės uždangos kraštu, 
daugybę "aktų, įvvkių ir Gal tuo trečiuoju klausi-1\ \ i\ių ll' VZC«i VV«VZ LIVVIU’/JH IHCLUCI- , j ] r .

santykių” yra tiesioginiai atsakingi. Bet Lietuvos žmo- niu kas nors ir bus susitar-!P (̂ a -'xau>

mūsų
jaunajai kartai, kuri dėl gyvenimo aplinkybių netolimos 1 1 
praeities "įvykių ir santykių” visai nežino. Jei 
kad is jaunųjų išeitų sąmoningi kovotojai, o ne 
gyvenantieji pleperiai. turime nuo ju neslėpti 
pasiekimų ir praeities negerovių.

kuklią auką šen. 
susilaukė griež-

esą
svki.

, , , .- xi jų visas mokslas pagrjs- »/,4oz,on. neisKia o is io tu į^oanmo The New
n galima skaityti pasise-į a/ ai’larnrt?Ji vadui ragus tag yien tJk prįetarais ir yra Įvairių bažnyčių na-York Times” vedamajame
1 ei kitų talkininkų reikalavimu pakalbėsime kitą kimu ir tai, jei derybos stai-'į1. a r(n^ ls"eti savo tuzį, -;gnaudojimu”— užakcenta-riai. Skirstomi sekamai: (teko ir kitiems senatoriaus

A p ž v a 1 g a
ga nebus nutrauktos 
kelias paliks atviras 
nėms
užtenka išlaikyti

ir Jei 
vėles

ni po tokių gi iežtų gi-ąsini-VQ >[elcher. Jam protestonai turi 57,124,142 kolegoms, kurie taip pat ką
imu

KAS YRA 
PASISEKIMAS?

Rusijos vadai. Jie 
kia pažangos

rer.ka-Keturi didieji vėl 
si Ženevoje šią savaitę. Val
stybės sekretorius John 
Foster Dulles pereitą sa 
vaitę pranašavo, kad jis

Anglijoj ir 
apie pažangą 
kalba. Bent niekas ten neti

. . \a/XXautI’ t31 \rgl Jau" baigus kalbėti pasipylė di-pasekėjų ir 273,508 bažny-tai aukojo tam nykštukui), 
deryboms. Vadinasi,!?ieį -J anaęs. a- džiausi aplodismentai. čias; Romos katalikai—32,-ir dabar jam tenka aiškintis

uzAc,.,xa išlaikyti Ženevos ??.ax°’ 'J^.atyyko JJ*- *a" Ant rytojaus pasirodė 403,332 ir 20,794 bažnyčių; dėl tų nelaimingų trijų cen-
dvašią gyvą ir nenuvėsusią,į.e^’ suxaziau™.e e,1 °" spaudoje Romos katalikų žydai—5,500,000 ir 4,079 tų, pasiskolintų neatiduoti-
bori k.-iž„:K! s^tumą, o io epis °Pa_ bažnyčios, Honolulu dioce- sinagogas; stačiatikiai—;nai iš demokrato Stennis.

avo gyvenime nėra ma-zijog vyt;kui)o John j Scan_ 2,024,219 ir 1,341 cerkvę; Tenka aiškintis ir spaudai 
paprastai, is Jon atrėmimaa> kuriame Jis senųjų arba Lenkijos tauti- ir dargi balsuotojams, 

lietaus ne- nurofjė popiežiaus encikli- nės bažnyčios katalikų — Taip geraširdis jankis už 
ką dėl darbo-kapitalo san- 367.918 ir 285 bažnyčias; trijų centų skolintą labda- 

Vyskupas Sherrill, atida- tykių ir savo išvedžiojimus budistai—63,000 ir 49 baž- rybę susilaukė bėdos už vi-

. . , kad derybos Ženevoje būtu , x 
"K- la- pasisekimas. ’Į a>

Taip žiūrint i visa ta rei- i , .
Prancūzijoj kalą, pasisekimas galima iš f Je>ies

mažiau kas anksto garantuoti. Užteks,

kaip 
lebesi 

nė lašo.
rusai mandagiai pasi-

a- ki. kad keturi ministeriai šaipytų ir Vakarų valstybių'rydamas suvažiavimą, savo baigė lyg ir kaltinimu, kad. nyčias. Protestonai skirsto-są dolerį. Iš to ir kiti žmo- 
iš Ženevoje imtų ir susitartų vadai jau jausis laimėję Įžanginei kalboj taip štur-esą, protestonų bažnyčios si dar į 5 svarbesnes bažny-;nės gali pasimokyti, kad

kad

naujos Ženevos laukiąs ti- dėl Vokietijos suvienijimo, naują pergalę sunkiame ke- 
kros pažangos taikos sieki- o neišsprendus vokišką rei- lyje į taiką. Tegu ti če- 
me. Panašiai pranašavo ir kalą, negalima išspręsti nė;kistai šypsenų nesigaili!

mininkams kailį išvanojo, dvasiškiai nepajėgia su- čias: baptistai, metodistai, kartais saugiau yra neduot, 
kad, iš tikrųjų, jie savo gy-prasti Romos katalikų baž-liuteronai, presbiterionai ir negu paskui turėti bėdos, 
venime tokioj pirtyje nėra>liyčios skelbiamą Kristaus episkopalai. A. Jenkins į J, D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

EO NIEKAS NEPUIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, KASO 

TAS DUONOS NEPRASC

širdies liga sunkiai serga] 
Petras Bagdis, uolus “Ke
leivio” skaitytojas. Linki-

------------------ me jam greitai pasveikti.
Dėl V. Jančiaus Mirties I kad tartu kelis žodžius lai-
,T. , lairintnvin ” Pavyko mečkerioti\incas Jančius mirė Wor- kernlaj-, UV1,^* . . •
testery rugsėjo 13 d. Bol-1 lodel v?honis. bllvo P3* Spalio 10 d. D. Mažeika, 
ševikų “Laisvė” trumpai laidotas toiP» ^a*P jis nor*- P. Kalanta ir jūsų bendra- 
aprašė Jo laidotuves ir ne- k Laisvės korespon- darbis parvežė iš Concoru 
įsKentė neapšmeizusi velio-c.entas ai®kiai, šmeižia ve-Bay ežero, į kurį įteka 
nies šeimą. "Laisvė’ rašo: llonie.s seu«ą, kai sako, jog Sundbury upė, 100 svarų 

. ... , , . '“Tokia, mat, buvo gyvųjų žuvies. Neblogas laimikis,‘vintas buvo laisvas. vaba ” ,
Prigulėjo pažangiose orga-] Velionies šeimai reiškiu R*™*®“’*** nosi‘ 
mzacijose ir visada parem- gibos užuojautos, o Tau, Kažkodėl mūsų raudonie- 
davo. Dalyvaudavo pažan- Vincai, linkiu ilsėtis ra- ji vaikšto nosis nuleidę. Se

Worcesterio Naujienos

giuose parengimuose. Tik miai vilties Kapinėse.
jo laidotuvėse pažanga ta
po nustumta, niekas nei 
žodelio nepratarė apie jo 
gyvenimą.. Vien protesto- 
mškas kunigas maldas at-

Peter Miliauskas.

Mes jų netekome
Spalio 10 d. į “Vilties

niau nei su kriukiu jų no
sies nebūtum pasiekęs, to
kie buvo mandrūs, o dabar 
nusiminę, bailūs, viešai ne- 

„ sirodo. Kas čia atsitiko? -

JIE BUVO PAS PREZIDENTĄ

Krašto saugomo reikalais serganti prezidentą kinkė 
jungtinio štabo viršininkas adai. Radford (kairėj), pre
zidento brolis Milton Eisenhovver (vidury) ir krašto 
apsaugos sekretorius Wilson (dešinėj).

Išrinkime lietuvius

pasakojo, 't okia, mat, gy- Kapus palydėtas Zigmas Būsiantieji pokyliai 
vųjų valia.” Dvareckas, 71 metų am- Lapkričio 4 d. Lietuvių

Senos lietuviškos patarlės kime, gerai pažįsta Lietu- 
sako: "Ką pasėsi, tą ir vos praeitį su jos vargais ir 
pjausi,” "Kaip pasiklosi, džiaugsmais.
taip išmiegosi”, “Ranka Adv. Z. Balcom—Balčiū- 
ranką plauna" ir daugelis nas yra aukšto išsilavinimo 
kitų. Jose yra daug gilios teisininkas, antrojo pasauli- 
išminties, daug pamokymo. nio karo veteranas. Jis pri- 
Jomis senovėje lietuviai klauso įvairioms lietuvių ir 
naudojosi, išminties sėmė- bendrom amerikiečių drau- 
si; jie buvo vieningi, galin- gijom.
gi, teisūs. Tai buvo mūsų T x..............................7 • i • Jo tiesioginis užsiėmimasbočiai,,kurie savo ištverme, , . > . . .
sumanumu, draugingumu >'\ advokaturį!; ,.sta‘.«a 
Lietuvos valstybės sienas iš-£'a: ?ate.- bildin- 
piėtė nuo Baltijos iki Juo-??-.3®0 Main St. Be tiesio- 
(tosios jūros, kurie istorijos ?inio. darbo P’ofesoriau-
lapuose amžiams uždėjo’a-U3ce?ter Jį'R,o!' Co'' 
Lietuvai garbės vainiką. įge-Bus.ness Law and

Mūsų gyslose teka tas , A(Jv z Baleom_Balėiū-
buvęs Worcester>o
Radio programos 

jų darbų. Mes jungiamės l|vedėjas; Dabar radijo pro. 
didesnes grupes, didesnius iaikinai sustabdvta<

šita žinia “Laisvėje” pa- žiaus> palikęs nuliūdusią Demokratų Klubas Lietuvių G»Hma Užsakyti “Keleivį” vių Dienų“ redaktorius su- pats bočių kraujas, mes se- nag * 
rašyta “D. J.” žmoną, 3 sūnus, dukterį ir piečių Klube rengia po- Lankiausi šiomis dieno- . s?naus’ Tkuri zada miamės ištvermės, jėgos iš Lietuviu

Manau man bus leista daH® anukų* ,. UKT . Mb bus muzikos, dainų ir mįs Bostone, tai buvau už- kl'įSt> 11 Lino Juozo 'ai_jų daibų* Mes Jun^ames
“Keleivy” atitaisyti “Lais- ^4 „pačią dieną 1 °tie kalbų. sukęs ir į “Keleivio” įstai- ' vUnotnc kad --------- ----------
vės” prasimanymą ir paša- Pame kapuose palan ola Lapkričio 26 d. ten pat ga Atradau visus savo bi- Vytautas F. Beliajus, ku- , . . n liktum* Balčiūnas tikisi, kad
kyli siek tiek apie velionį. Eleonoia i5aPkut®» meubiis S. L. A. 57 kuopos po- čiulius, išskiriant Michelso-ris dabar gyvena 1550 lOth „„į^.tvirtccni-jic netrukus ji vėl galės veikti.

Vincas Jančius atvyko j an}Ziau«- J\ paliko nema- kylis su šokiais. ną. Atrodė visi įsikinkę į Avė., San Diego, kas penk- ^al.1^®?1?ls’,, kit/lk taiP Pat deda pastangas,
Ameriką iš Škotijos igi j zai inmgų vienuolynams. sandaros susirįnkima* darbą, o baikų su dirban- tądien* kr.a 1 Los An tomis Gi šiandiena kada kad o e e. t * -
metais. Buvo darbštus žmo- , Spalio 1-j d. jnire Bernar- „ čiais negi krėsi, tai pasi-gėlės dėstyti valstybiniame , ‘ j • t t» vintas laikraštis “Amerikos

vaL kalbėjome trumpai. Ta Kalifornijos universitetepasaulyje V?KSla nelygl Kw,Jj»hivi«”gus ir visą laiką sunkiai das Peršulis, 77 metų am- Lapkričio 5 d. 7 :30
žiaus Anai^ laikais įis bu-vak L. P Klubo patalpose J , , • • - • ’ * « ~ va, kada stipresnis nori pauirbo kailiu isdirbimo įmo- ziaus- Anais lamais jis u va,K. u. r. isjudo patalpose a keleivieciai mane įvairių tautinių šokių. Jis crnQ,.,yt; c:i_ *

— _ _ vta cfomknc miiaii onvhn (1 O V omon rr 1 i -- . ... i • • SmHUSTl SUllHlKintl SllOnGfenėję, Graton ir Knight Co. yo stambus mūsų apylinkės (12 Veinon g.) bus Sanda- kalbino pasidarbuoti dėl turi net 22 mokiniu.
V elionis išaugino šeimą, ūkininkas. ros 16 kuopos nanų susu m- “Keleivio” užrašinėiimo ----------------------

du sūnus Joną ir Robertą, Atgaivinamas meno ratelis 1 k^™ na,^ai tu'norintiems jį skaityti Wor- AUGUSTA, MAINE
ir dukterį Kastelą. Dabar , . . , atsilankyti, nes yia cestei-yje. Sako, dabar Wor-Vadovauja jam kelių daug svarbių reikalų.

o“^imZrtr pav^-'aik° tėįas' ,5?es turi.m Pa’ko Jtita bus renkami atsto-Jajkr^tfe, uryra'progaSa-
iingai. Vinco'moteris i’, gi t-vmn0: ku.l tėvas vadovau-vai į. apskrities suvažiavi-sk]eisti iau ^tonjj.

jau ir vaikai yra sukūrę sa 
v
dingai. Vinco moteris irgi 
dirbo dirbtuvėje ir 
augino
li 
to

Be cesteryje nebeišeina joks

kaitų ja’ ten vaikai nedalyvauja, mą, įvykstantį lapkričio 20 kio “Keleivi

penkis metus

smaugti sunaikinti silpnės- Iš šio timmpo adv. Z. Bal
nį, mums lietuviams yra com — Balčiūno gyvenimo 
labai svarbu būti vienin- aprašymo mes matome, kad 
giems. Kova nelygi, uždą- jauno, vos 39 m. adv. Ze- 
vinys sunkus, bet viltis yra. niaus asmenyje mes turime 
Mes šiandieną tai kovai puikų, energingą, susiora- 

. iv- *• --vesti turime gana pribren-tusi lietuvį, tinkantį užimti 
Maine valstybes sostinėj dushj, prityrusių ir pasįi^0. vietą Worcesterio Miesto 

ie u susiu žmonių, tik neleiski- Taryboje.
orcesterio lietu- 

metų lapkričio 9 
balsuokime už lietuvį 

įadv. Z. Balcom—Balčiūną.

Čia daugiau lietuvių

įversti daryti taip kaip se- žinomų veikėju Malvinos ~ ' dbbti t-vkinle savuosius-
... . meji—jie nori tvarkytis sa-ir Jono Dvareckųtus jau negalėjo nueiti 1 J , ... . J v j-i Ai, b J . varankiskaikomunistų parengimus nei

jų paremti. “Laisvė” po jo Moterų kiutx> pokyli* v™ "keleivi , aroa jį alsinau- venau aivyno naujanuns oiu inetų lapnnciv kaitytė—Mack. Uz ją
mirties paskelbė neva už- Lietuviu Moterų Piliečių ffera pianistė g ’ iinti, tai prašome Į mane veterinarijos gydytojas A. d. bus renkama. Worceste- pat vigi lietuviai turėtų ati-
uoiautą, pasirašytą vietinių klubas ir‘ cboras spalio g P ’ kreiptis. Jei telefonu tai Kalvaitis ir kepėjas Lrbai-no miesto Taryba. Bukime ;duoti gavo balsa Visos lie.
žmonių, bet kaip iš jo lai-29 (į Lietuviu Piliečių Klu- l»l«’do “Žmi«” P L 2-2312, arba asmenis-tis, kuris atidarė kepyk.ą, tieningi, tvirti, parodyki- *uv^g moterys turėtu pačios
dotuvių aprašymo matyti, B (į2 y ’ (vė) ren. y Bendruomenės skv- ™ ’ namUS 48 Mendon Sl- Paskutiniuoju laiku psi- k , m?s T,3®1?-, p,'nal už ją balsuoti ir visus kitus 
tai “Laisvė” tik Įžeidė ve- °?a < j g ’ rfaus piminiZT “ Ma-' • • - ■ chologijos egzaminus išlai-pn^end« st°Vetl1,kltl* praginti. Juk kokia garbė
iionies šeimą, o ne reiškė« . ... TvS „rS Wi mimeo- J?' ka-S. "-?1? ?uslpazlntl kė Jono ir Kastantuos Kau- 0 a'^,r '^""kime mies- būtų lietuvėms moterims
jai užuojautą. Sve.k.m, mz. Cpl.kM Xfu sntusdinta 3 ousla su Keleiviu" ir norėtų gau- |aičiu - Rumfor(iį stoog o tarybon say, anom, im-,^ savo atetovę miesta

V. Jančius savaitę prieš Inž. A. Čaplikas iš saulė-t* 'ieną numeri pažinčiai, gtasvs ir n01. iia ,sikurtL tuvių, kūne atstovautų mus, seimininkų tanie-miesto

‘Kultūringos” grumtynes

mūsų reikalus, mūsų tautą. 7 b - , 
t- Worcesterio lietuviai y j Lietuvis

‘Aš komunistams tol bu- bvjv 
vau geras, kol aš galėjau
dirbti jų parengimams ir Paskutini, gegužmė. fo ? Maironjo yar_,
pats parengimus rengti. Spalio 9 d. Seniems Žmo- do H narke “kultūrininkai” Bet kuomet netekau sveika- nėms Gelbėti Draugija Vy- vienJkitam sn“kius irkgaJ. 
tos, as jiems jau nebereika- tauto parke surengė gegu- vas daužė Porog vyią}kų

- pajėgė būti vieningi anks- 
mokėjo gražiai sugy-

LIETUVOS AIDAI

ti, ar ji užsisakyti ar ne.
Peter Miliauskas

savo žinias psichologijos venti, mokėjo įkurti tiek 
mokslo srity gilino Pary- daug kultūros židinių, tai!

(The Echces of Lithuania) 
Pirmoji Floridoj lietuvių

žiaus ir Vienos universite- argi negėda būtų jiems, ku- Py°8Tama’ <;u°dai”?
šeštadieniais nuo 4:33 ikituose. rių priskaitoma iki penkio-

Kaulaičia moka !ikos tūkstančiu, neišsirinkt ® . .1iaf!J,1 stot,es
Spalio 15 ir 16 d.d. įvy-v Kaui<Vcia . ™ka ; vi^sto Tarvba savo tau-WM,E> 1140 klloclk,V-bent kelias svetimas kalbas, į.^'0 *”?»« sa™ tau-j Lirtuviika daina> mozika> 

pranešimai, skelbimai lietu-
Vienas iš tokių lietuvių, 

vetera- kuris labai tiktų toms pa
reigoms yra advokatas Ze
nius Balcom — Balčiūnas.

Atidarė sporto aikšteles

lingas, nes jų nė vienas .ai žinę. Tą pačią dieną San- ga]vos ir nosys gerokai ap-ko Maironio parko sporto ....
mau l-g3S “?-;e-LmT daros- 16'JŪ uU°Pt ‘“"kardytos. Jau daugiau kaip aikšteliu-krepšinio ir tink-?'a aPlankfS beveik visas 

nęs aplankyti, isskmant J. gegužinę Babrauskų darže, savaitę neina dirbti Tai linio atidarvmas. Europos valstybes. Jis yra
Green, kuns atlankė mane o spalio 16 d. ten pat Ben- “^„^,-„.3 ” paskutiniojo karo
viena karią. Tad aš neno- druomenės skyrius. Nors
riu, kad jų nė vienas man oras jau ir šaltokas, bet Ar nepavėlavo? LOS ANGELES, CALIF.
jokių kalbų nesakytų laike rengėjai vis dar nuostolių cnaiio 15 h z.;a lankėsi Įuirint.iviii likučiu _ • spano io a. čia lanKesi

nas, lakūnas.
‘K.” Koresp.

vių ir anglų kalbomis.
Rašyti: P. O. Box 694,

Miami Beach, Fla. Žodžiu

laidotuvių. Dėl jūsų likusių netori. CiuriFonio *an^nbHo'7ė?k7 l”irio5
gyvu butų gražu, kad jus „ . . . , . . ,< .. .. .
'paprašytumėte bet kokios Sunk”» lais Matjoska is Bosto-
tikybos kunigą ar ministerį, Šv. Vincento ligoninėje

NEW YORK, N. Y.

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Miehelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių, 

i “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para- 
' syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
! $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
i ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

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

Spalio 1 ir 2 d.d. Tarp- —------
tautinis Institutas rengė Lietuviu Tarybos 

mos. Vėlokai prisiminta/metinę šventę, kurioje lie- suvažiavimas 
kad netoli Bostono yra sti- tuvius atstovavo L. Zaikie-

kreiptis penktadieniais ir 
Jis yra Silvestro ir Feodo- šeštadieniais nuo 9 vai. ry
los Balčiūnų sūnus, kurie'to iki 12 vai. dienos 1519 
atvyko į šį kraštą iš Lietu-'Congres* BIdg., Miami, Fla. 

(vos pirmo pasaulinio karo Te|. 3-4882.
į metu. *

pri lietuvių kolonija, bet 
gal dar ką laimės. Įrietu-

Lapkričio 18 ir 19 dieno-i Advokatas Zenius Bal- Artinasi ruduo, pakalbin- 
priete-nės tautinių šokiu grupė - ų Yorkp MrA1ninicom — Balčiūnas gražiai kime pažįstamus ir 

.1__“vAbi dienas buvo duodama vip^bntvf 34th ir Brnad- ka^a ’r ra^° lietuviškai, liūs užsisakyti “Keleivį, 
vių Piliečių Klubas jau da-]po dvi programas. Šioje w?‘. „atvju kampas) sau- ,yvauja lietuviškame vei- Kaina metams $4.
vė $20 spausdinamai pro-šventėje taip pat buvo kia metini Amerikos Lietu-1 
gramai.

Daug worcesteriečiu no
rėtu išgirsti čiurlioniečius, 
bet kadangi salė paimta 
nedidelė, tai abejojama, ar 
visi galės patekti į ją. O 
nuo durų grįžti atgal būtų 
nemalonus dalykas. Taip 
kalbama pas mus.

J. Krasinskas

Galvojama apie

tautinių rankdarbių paro- vdu Tarvbos narf ?uvažja.
d8 Lietuvių parodos dalĮ Suvažiavimas prasi- .
puikiai paruošė menininke dės lapkličio l8 , :30! 
Ada Koi-sakaite, A. L. B. yaj
švietimo skyriaus narė. ' ‘

Miltonas Starkus, “Lietu
vių Dienų" anglų dalies DETROIT, MICH. 
redaktorius spalio 22 d. ve-

WORCESTERIO LIETUVIAI! 
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

1DEAL PBARMACY
29 Kelly Sąuare, Worcester, Mass. H

dė Niną Naujokaitę. Vestu- Peržengė pusšimti 
vės įvyko Šv. Kazimiero
bažnyčioje, o pietūs p. Star- Šjmį; met pukaktj į,inėiį
ikrnnes viioje, Santa Mom-.in Andrills Vabickas. nese.!, 
ca, Cahfornija.

+ Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistiniu t- ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus -i

Spalio 24 d. penkių de-
> daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

’|jo Andrius Valuckas, nese-
- - -- - - “Ne_ira , 1 - niai išėjusio romano 1^-

ganizacijų tarybą 1 v^i-jrz\»-ni-iz¥i lonlznci Kzio <.«■»»»,-.f.” oa *
Yra sumanymas 

visų organizacijų 
bendrai veiklai derinti 
gyvinti.

) Kalifornijoj lankėsi bos- muno sūnūs” autorius, se- t 
įsteigti toniečiai St. Michelsonas su nas ir uolus pažangiosios £
tarybą, žmona ir Dr. Kapočius su 

ir] žmona.
Juozas Kojelis, “Lietu-

spaudos bendradarbis. Jis 
dažnai rašo ir “Keleiviui.” !

J. V.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Be to. užlaiko geriau- 
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme- * 
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainiu. * 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska- * 
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinAs savininkasV"
E »zl

• lt
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Puslapis Ketvirtas

tunu naują

Bažnyčios ‘pažangumas’
“Draugo” spalio 8 d. me- tverti netobulių sutvėrimų, 

no ir literatūros priede prel. Taigi ir Galilięjus pateko 
M. Krupavičius plačiai pri- i šventos inkvizicijos nagus 
simena Lietuvoje Įvykdytą ir jo byla su inkvizicija pa
žemės ūkio reformą ir ta sibaigė jam ne pertragin- 
proga sako, “kad Katalikų gai tik dėka tam, kad tų 
Bažnyčios mokslas yra vi- laikų Komos popiežius pa

žino Galiliejų nuo jaunų 
, dienų ir buvo jam draugin-

sada pažangus.
Drąsus tas prelatas, 

tvirtina tai, ko nėra
Juk jis yra mokęsis istori- Astuonioliktame ir devy- 
jos ir žino, kad kaip tiktai nioliktame amžiuose atsira- 
katalikų bažnyčia niekados do nauji mokslai—geologi- 
nebuvo naujų kelių skynė- ja ir paleontologija. Moks- 
ja, Kad ji visados į pazan- liniukai, pasirėmę žemės 
gos ratus kuolus kaišiojo ir sluoksnių tyrinėjimais, nu- 
tiK nebegalėdama pažangos statė, kad žemės amžius 
sulaikyti, nenoromis prie 5 ra rabai senas, kad jis sie
jos taikėsi ir jos vaisius sa- kia bidonus metų, o tuo tar- 
vinosi, kad ji nebuvo nei P u kiKŠčioniskoji teologija, 
naujos socialės nei politi- įemdamosi Biblija, nustato 
nės santvarkos pradininkė, žemei amžių ne daugiau 
ir mokėjo su kiekviena kaip 5,000 metų.

nes, gaibuvę.

POTVYNIO ANTRĄ KARTĄ SUGADINTAS

... per Naugutuck upę prie Waterburio rugpiūčio mėnesio potvynis buvo
smarkiai sugadinęs. Ji sutaisė, bet po kelių dienų antrojo potvynio jis vėl buvo 
sugadintas.

KANADOS NAUJIENOS

—Maiki, aš 
trubeii.

—u kas dabar atsitiko? 
—bubecinau su vienu gri

norium uz durną klausimą 
ir daoar nežinau kaip jam 
prirodyti, kad mano teisy
ne. taigi gai tu, vaike, ga
lėtum man pamačyt?

—Nežinau, tėve, gal ir 
galėčiau padėti, jei žino
čiau su kuo ir dėl ko tu su
siginčijai.

—Alano sporas su tuo
grinorium buvo dėl šviesos.
jis sako: kad vra tokia •/
šviesa, KatrOS žmogus nega
li matyt. As ji toj sudur- 
ninau. Sakau, tik patam
sy žmogus nemato, aie prie 
sviesos visada matys, no 
niader kokia ta šviesa būtų. 
Jeigu nevieriji, sakau, tai 
jorezk meci į kelines, ir 
raidavei pamatysi šviesą. U 
jis sako, jeigu nori, tai su- 
oecykim. as turėjau dole
rinę kišeniuje ir tuoj tėš
kiau ant oaro. Olrait, sa
kau, jei bečyt, tai bečyt ne 
ant tuščio. Nu, ir suOeci- 
nom. Pinigus padėjom Į 
uecias rankas. Ale dabar 
as nežinau, kaip aš turiu 
jam prirodyti, kad mano iš- 
grajyta.

—įrodyt to negali, tėve. 
Savo doleri jau peržegnok.

—Ar tu sakai, kad aš 
pralaimėjau?

—Pralaimėjai, tėve.
—Kaip tas galėtų būt, 

Maiki? Juk tokios šviesos 
nėra, kad žmogus negalėtų 
matyt.

—Yra, tėve, yra.
—Kaip tu gali žinot, kad 

ji yra. jeigu ji nematoma?
—Jos buvimą, tėve, gali

ma patirti tam tikrais apa- 
įatais. ,

—Ar tu šiur?
—Taip, tėve.
—Na, tai paaiškink man 

šitą bizni geriau.
—Čia ne biznis,

bet fizikos dalykas.•»
pirma, ar tėvas žinai, 
yra šviesa?

—Nugi šviesa, ir dac oi.
—Tas nieko nepasako, 

tėve. Šviesa yra tam tikros 
vilnys, kurios virpa eteru. 
Šitą punktą, tėve, Įsidėk 
galvon gerai: šviesa yra 
etero vilnys.

—O kam to reikia?
—Tą reikia turėti galvoj 

dėl to, tėve, kad galėtum 
aiškiai suprasti, kodėl pra
laimėjai tn (bdi ri.

tvarka sugyventi. Gyvybes išsivystymo aLTA
Bet geriau apie tai te- mokslas atmeta “Biblijos J____

kalba mūsų vienas žymiau-pasakojimą apie Adomo il
sių mokslininkų prof. Vin- ievos sutvėrimą, apie jų
eas Čepinskis. gyvenimą Rojuje, apie jų Spalio 18 d. Calgaiy lan- tiR_

Prof V Čepinskis mirė PuolimiL prasalmimą iš Ro- kesi jaunas lietuvis Algir- ** i ?
prieš 15 metų Kaune, 
buvo ne tik žvmus fizikas,
bet ir geras švento Rašto ,?-k- T“"? Ru^j° «ale mirė Juo"

—Ar tai is teisybės tu žinovas. Jis ir iš Seimo tri-(al. '? 'scioms oje - , , . ’ tLiT zupas Lekiatas, kuris buvo
SU tuo hūnos_ dažnai mūsų Pį>tHt!“nina^’kad vv^ik °i->' D”” «. atvykęs iš Jungtinių Ame-J

pasakos, legendos, net ne

,inventorių apie 3,500 m. Ti
kimasi, kad vokiečių finan-

pas Antaną Yančių, kuris sų Įstaiga šiemet inventorių
--------  ji laikė nereikalaudamas perleis galutinai už 500 m.

Lankėsi lietuvis karininkas užmokesčio, o taip pat rū- ir tuo būdu Įsiskolinimas
pinosi ir jo laidotuvėmis, sumažės 3,000 markių.

Išlaidų žymiausią dali
j- jaus ir reikalą žmogaus das Kučinskas, kuris yra*" sudaro mokinių maitinimas,

1S puolimą atpirkti. Visi šitie aviacijos karininkas. Jis Supiltas ir kitas kapas kuras, šviesa, švaros ir svei-
Rašto <lal-v!iai' .. Pagri»di»iai aP>nkė P^’ Rugsėjo gale mirė Juo. įatos palaikymas mokinių

dalvkai krikščioniškoje te-mus, žinoma, visų puma keliones, auto eksploataci-
.r sitas mokslas savo sužadėtinę Lydia Gu- at‘R iš j iniu Ame. ja be, e. ima, remontai vi- 

. . . • a p - .uMiLutea, kad tai \va tik nei. Pas Žukauskus jis su- J so KL.OOO markių. Admi-kuojancius, menkai šv.Ras-lt_^ u<ypndns ‘ npt np tiko ir savo tėvus ir kartu H,k°S, P^J^° nistracinės išlaidos, algos,pralaimėjimu?
—Ne, tėve, jau senai yra tą temokančius dvasiškiu:

Įrodyta, kad šviesa yra tam pamokindavo. Jis savo “Re- . , .. ,
tikros vilnys. Tačiau ne vi- ligija tos žydų iš daug senesnes
sas vilnis žmogaus akis ga- rašo:

. . —kuoja, ir jo tėvas yra geras 
kati laimingi žmogaus gy- smuikininkas. Jis turėjo iš

Ii matyt. Jeigu tos vilnys "Salpetrijos vyskupas An 
yra labai trumpos arba tonio dėl Domini septynio- 

akys jų liktojo amžiaus pradžioje

. ŽVGU sukulto bet perim- su jais išvyko pas juos.
yra muzikalus mieste... ............. Algirdas „_ _________

• į bumeli jos civilizacijos. Re- jaunuolis, jis gražiai smui- 
J tvirtino ir tv irtina, ruoja. jr j0 tėvas yra geras

turėjo

pas savo
seserį Dumsienę, turinčią , .. .
didžiausia viešbuti Simco 'e&ciai» .dimas, mokinių draudimas

socialinis drau-
S. T.

VOKIETIJA

tėve, 
Visų 
kas

nuo nelaimės, spauda, in
formacijos, raštinės, pašto, 
telefono ir kt. išlaidos su
daro 129,000 markių. Liku
sią sumą sudaro buhalteri
nis pervedimas paaukoto 
30.000 m. inventoriaus i

buvoamžiaus pradžioje xerilino. l^Laį tojus 
paskelbė laumės juostos te-’praeity je ir ,stongiaSl "“T tų senumo smuiką, 

aš šito nesu-oriją, kuri iš esmės ir šian- apgręžti į tą praeiti. degus jų namams,
dien fizikos priimta. Anto- ,1Ul? :arpu rapk®las t™1103’ir smuikas, 

tėve, gal tau nio dėl Domini manė, kad kad žmogus sudaro tik tam
či d-jii-L-o c™ , i tikra etapa dideliame orga- lur,me ciasi dalyką su- gražus laumes juostos reis-i } .. ‘
panaudosime kinys yra šviesos

refrakcijos
—Nosar, aš savo pypkės lašuose, kurie sudaro debe- 

neduosiu. ’ 8b ir kad laumės juostą ga-

smulkio: 
nemato.

—Vaike, 
prantu.

—Palauk, 
lengviau bus 
prasti.

tai mūsų Lietuvos atsivežęs 200 me
nei su- Vasario 16 
sudegė apyskaita

Gimnazijos

ld\U
jeigu

» »-k. 1r s-\. 1 r » » vP? Pnę ivaip
spindulių’,Piny. evoliucijos . procese,

__  ._ a__: kad žmogus ilgos ir vargm-įsaava vandens .. 5-,evoliucijos keliu

Krašto Tarybai pateikto- turto s-tą, likučiai grynais 
je apyskaitoje gimnazijos kasoje ir einamoje sąskai- 
metinės pajamos ir išlaidos toje, nesunaudoto kuro ir 

liptnyin suvestos 300,000 markių maisto likučiai viso 28,000
Pama- nėra aaug.'bet jį ta'įTuT- sumoie-. .Didžiausioji paja- m.. ir 5,000 m. įvairių iš- 

iš gyvulio ir šie- mų pozicija yra rėmėjų bū- laidų.
relių inašai
000

lietuviu

CJH v w j

ir mokytų

aTivlink'oi■'KJ

išlenda
kia žmoniškumo ir kad lai- j Snieškus čia 
mingi žmogaus laikai, jei- advokato vardą, 
gu apie juos aplama, gali-

kalbėti, ne praeityje.
ateityje. Galima šaky- ' , - - „ .... . ,. v J .. .. . -• Andersonas. D. vismauskas

juostą kaipo laidavimą to, “X ‘ U<>įiaSi ““ da"tU dakU'

kad daugiau potvynio ne-I- r -i —j__  ni
, . V taip’ bebus. Jehova padarė tai,

teve, bet mes paimsime uk kad pa,.odj1i Nojui sav0
prielankumą už jo ištiki-J' ’ .eo.ogijos auhiuiuc. \ augų seimą 
mybę ir ji nuraminti. i Žodžiu, teologai (Dievo garnys ir atnešė jai

•mokslo žinovai) visados sūneli. Balys Yauga 21 
[buvo susikirtime su mokslu, gatvėj laiko valgomųjų da- 
Jei iš jų tarpo atsirasdavo lykų krautuvę.

—N e Oi jok 
syk. ką aš ais 
kim, kad tavo pypkės sker 
muo turi viena coli.

tėve tik klau- kma matyti tik atsigręžus 
kinu. Pade- nugara i saulę ir veidu i 

debesis.

—Ne, Maiki, ji turi ek- 
zekli du inčiu.

—Na, tegul bus

vieną coli.
—Tai bu

kės, vaike.
—Tas nesvarbu, tėve. Tu

rėkim galvoj tiktai vieną 
coli.

—Okei, Maik

tik

“Bet biblijoje pasakyta,!u 
kad Jehova padarė laumės

puse pyp-

“Inkvizicija pastebėjo to
kiose vyskupo mintyse he- 
reziją, padarė tardymą ir 
tik atsižvelgdama i tai. kad

gos
žu įsienaa iš gyvūno n šie- ir profesionalų.

ir aukos 268,- Aukšta maisto likučių su- 
markių. Iš šios aukų ma susidaro todėl, kad su- 

p.-Q.KniAs v-oidv sumos gauta būrelių Įnašų aukotas maistas yra dau- 
• • • y Per Balfą 121.000 markiu, giausia riebalai, pienmil-

betai piskai 8o,000 markių, ciai ir kiaušinių milteliai, 
maisto produktais 31.000 t. y. tokie produktai, kurių 
markių ir inventorium 30,- suvartojimas ilgiau užsitę- 

Į žmogaus kilmę sudaro114' 000 markių. Pažymėtina, šia. '
aukščiausią viršūnę religi- Garnys Yaugų šeimoje kad maisto produktų d i- --------
jos ir teologijos konflikte.” ŽPima aplankė džiausioJi daIis gauta iš Ieškomi asmenys

.K . Palto. Pajamos invento- . . . ... . „
rium apyskaitiniais metais A’^mųjų i»aieskomi Sta- 
buvo tokios žvmios todėl. sys į?NYS’ 1916 m'
kad gauta iš Amerikos avi- •
acijos vyr. būstinės didelė f1 *IP0L.’ girn\, , .
auka inventorium, lovų. ieP0S men- ir Maksas-Ar- 
čiužinių ir lovų bei kitokių
baltinių bendros 30,000 m. 
vertės. Likusią pajamų su
mą sudaro Įsiskolinimas.

rime ir gerų
turi gero

grazų

Aleksandras 
1913 m.

Bijūnėlisjie bu-
. —Dabar, tėve, paimkim v>skupas 
tą coli ir padalykim Į 70 min?as if 
tūkstančių daliu.

—Tai kas
—t7v7 meių KaieJimo rnire* iai JOjaziausių Komos popiežių ir kapinėse Palaidojome 

lUKu-ariime uans, teve, iavonas buvo sudegiųtas ir tuo pačiu laiku vienas di- 7jmjera Paviloni 
tai bus trumpiausia sviesos peienaj išbarstyti. džiausiu istorijos vyrų Gri- djeną pas

“Kiek vėliau Galileo Ga- galius I skelbė doktiiną bako augintojams 
lileji ėmė skelbti Kopemi-'apie gyvenimą anapus. To- darbymetė, todėl velionies einamojoje 

teoriją, einant kuria nei je doktrinoje jis kartojo palydėti i amžino
~ ^aulė ir dangus sukasi apiei-'htinimus is gilios piaei- vjį»ta susirinko bemaž visi 5^a gimnazijos 

i um 2emę, o žemė sukasi apie'Ges. kad dangus vra v ii-aplinkiniai lietuviai, 
saulę. Tuo tarpu einant'šum, virš žvaigždžių, o pra- jums> tabako 
Biblija žemė yra pasaulio)garas yra žemės vidury. ka(j neskiriate

Vulkanai, jo nuomone, tai turčmus ir visiems vienodą 
yra pragaro vartai. Galima pagarbą atiduodate, 
tvirtinti, kad šių dienų te- Velionis buvo Įžengęs i 
ologija nebeprisilaiko šios aštuntąją dešimtį metų, Į 
doktrinos, nes siu dienų kra^ą atvykęs 1926 me- 
žmonių prityrimas ir susi- tais> jis buvo’ kilęs iš Ruki- 
pratimas nebeleidžia rim- ^jų kaimo, Panatarių vais
tai žiūrėti i tokius tvirtini- čiaus, Ukmergės apskrities.

Lietuvoje paliko žmoną Ju- 
“septynioliktojo am- zefą, sūnų Albiną ir dukte-

pažangesnių, tai ir 
ciavo “sutvarkomi.”

bus

buvo dievobai ,
doro gyvenimo Eet mokslas vertė ir at- TELLSENBURG, ONT.

žmogus, nuteisė ji kalėti Ii- žagarius teologus daug kur --------
gi gyvos galvos. Bet kada savo nuomonę pakeisti, nu- Palaidojome K. Pavilonį 
senas vyskupas po keletos sileisti. Štai “Vienas iš di-

thuras PUMPOL, gim. 19- 
19.IX.10.

Paieškomi: Alfonsas
ORENTAS, Justinas ŠVEL- 
nys ir Kęstutis STEPŠYS.

žinan-V- Spalio 4 d. Tellsenburgo siekiantis 26,000 m., paja- ’* p - ai., r v ‘ 
d kapinėse palaidoiome Ka- 17108 kiaulių ūkio ir bul- .... ai ?

vilnis, kokią žmogaus- akys 
gali matyt. Tokia šviesa 
jau vos-vos tik matosi. Tai 
yra vadinama fioletinė švie
sa, melsvos spalvos, 
pesnės vilnys duoda jau ul- 
trafioletinę šviesą, kurios 
mūsų akys nebemato. Bet 
ji vistiek yra šviesa, ir 
galima užrekorduoti 
grafiniame aparate, 
tau. tėve,
kad
mėjai. Matyt, šokai gincy-

centras ir tobuliausis Dievo
f sutvėrimas ant žemės—
T°.°? žmogus yra Visagalio kū-

, .a1^ rybos vainikas. Galilieius,turėtų būt aišku, pri ažindamas žemei antl.a.lo'ZirKocj rvroloi- 4 * e
eilės planetos vietą, sudarėtu savo lažybas pralai-
pavojaus sugriauti labai

, . “svarbia krikščioniškos teo-daugiau uz dokt,.jną. Buvo
, . . 'ir kitų dalykų, kuriuose pa-
but’..Ma‘-|Sirodė griežtas prieštaravi-

zino mas tarp Galiliejaus moks-
. . , , lo ir tari) anų laiku teolo-Atrodo, teve, kad žino.

Savo doleri jau gali už-8 V£aliIiejus su jo Brastu

tis' šiuo klausimu su tokiu
žmogum, kuris 
tame žino.

—Argi tai gali 
grinoriuski, kad 

daugiau

miršti.
—Tfu,

uz mane

sąskaitoje. Pa- tauisches Zentralkomitec,
poilsio žymėtina,kad įsiskolinime 1% Y6’™™/ Bcr^Sh'••
ž visi yfa gimnazijos skola Kraš- Germany.
Garbė ^aplvbai per 6.000 m. ir Būk visada pasiruošęs, 

augintojai, skola finansų Įstaigai už (Friedrichaft Didysis)
vargšo nuo Joooooooscoeooocooscocoocosoooooooooao^sBooosooBoooaP^ 

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

Keleivio” Kalendorių 195G Metams
“Keleivis” leidžia dideli apie 100 puslapių ka

lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas 
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
tas.

Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
riuje skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, in

dai- mus.
Net

žiaus mokytas jėzuitas te- ris: \ andą, Vincentiną, Al- j Į formacijų, eilėraščių ir plačia kalendorine dali. 
vas Petavijus tvirtina, kad doną ir Mamaciją. 
krikščionybės pirmųjų trijų Velionis jau kelerius me- 
amžių teologai dažnai tus sirguliavo ir gyveno 
skelbdavo tokius dalykus,

Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.

“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams 
lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šome siusti šiuo adresu:

su 
pamatė kurie nuo penktojo amžiaus savi iečiai pradėdavo kokį 

lės dėmes. Teologai ir scho- skaitomi bažnyčios heretiš- darba, vėliau ir dvasiškiai
--------------------------------- ;lastikai pastebėjo tame kais.” • Į ji puolė, bijodami praras-

Artinasi ruduo, pakalbin- bliuznijimą, nes jeigu antj Jei pažvelgsime i Lietu- ti savo Įtaką žmonėse. Pa- 
I:ime pažįstamus ir priete- saulės būtų dėmės, tai sau-’vos gyvenamą, tai ir čia vyzdžių tam patvirtinti ne
bus užsisakyti “Keleivį.” 1 ė būtų netobulas sutveri-’bažnyčia nebuvo pradinin- sunku kiekvienam surasti.

ant tokio biznio:

Kaina melams $4.

teleskopu ant sau-

“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— South Boston 27, Mass.

mas, o Visagalis negali su- kė nė vienoj srity. Kai pa- R. M-ka

t
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lutiškis Vaičiulis, kurio tė
vas žuvęs Sibire.

Civilių tarpe grįžo Mag-

Vis Labiau Čiulpia tuvė pakliuvo net į
Neseniai Vilniuje buvo s.os”

sušauktas pasitarimas 
vulininkystčs pr

leivių, iš jų jie atsimena 
pavardes Stasio Aukštuolio, 
ukmergiškio, apie 22 metų

dalena Lapienė ar Lapenai- amžiaus, Kazio Banio, ra
te, Jurgis Lukaševičius (gi- seiniškio, bet mokėsi Vil

nie- męs 1918 m.), Robertas Bu- niuje.
per- blys (gimęs 1909 m.). 1948 m. toj stovykloj bu-* • ! sei-anmas "gy- uauS ten akyplėšiškai šei- Tie patys belaisviai pa- vęs Miliukas, gimęs Ameri- 

-oduktu t-L mininkavo susispietę atėjū- sakoJa, kad Komi respu* ii- koj,
*' . fx XX I — . XX XX 1/1 XX o X\ T ▼ /XXX I — — . _ I 4- X-. xx /-»• XX i'l’i ' I

rūpinęsis išvykti į
mybos ir pristatymų valsty- nal’ visokios Morozovos, kos Intos stovyklon 1953 Ameriką, bet buvęs suim- 
bei padidinimo klausimais’’ Savčenkos, Jakovliukai ir metais buvo atvežta daug tas ir išsiųstas į aukščiau 
Pasitarime dalyvavo perkiti vagys- lietuvių,, daugiausia moks- minėtą stovyklą.
800 partijos, vietos vykdo- Jįe ????daik‘us--------------- ---- ----- - - - - -------------------
mųjų komitetų, kolūkių pii, g'«be tr savo btciuhams da- 
mininkų ir kitokių pareigu-bno’.®av“ bičiuliams ge
nų. Pranešimus padarė Ge- da,ktal ,buv0 Parda’
dvilas, visos Sovietu Sąjun- vlneJanu pusvelčiui, o is ki-
gos žemės ūkio nūnisterio “f..“2, P,1a5claus,us dalktus 
pavaduotojas Lucenko ir P^e kiek galėjo. Kadangi 

ten visa ko trūksta, tai

Visų /ii. —Lmc kančia

se-

(_e:ių žmonių pasakojimas)

Mano tė.euai pa^akoda- ..y tams.
tiems "biznieriams” nebu-v°» kau senovėj v i*u Sven- z^oai, supirkę elgetų su- 
vo sunku taip daryti. tųjų uiena buvo didelė rinkta duona, šerdavo savo

šventė, nes ta diena buvo kai ves, arklius ir ožkas, jie 
skirta mirusiųjų prisimini- gaudavo daugiau pieno, jų 

ir pagerbimui. aridiai stipriau vežimą
žmoneliai 
kitus gy-

kompartijos generalinis 
kretorius A. SnieeKus.

Susirinkimas vienbalsiai T, A v -x± » j • -
nutarė dar labiau paspausti 1<lomu kjd ™-
kolūkieėius, kad jie perna '.U apsuk,'ių« ?Iol'oz°- mul
trumpu laiką duotų Ibis- } bej. m turėjo Tą dieną žmonės turėjo trauke, o musų 
tybei daugiau mėsos garnį- genjg vald^og <_ melstis už į kitą pasauli iš-savo karvutes ir

keliavusius, kurie gyvųjų vulius liuobdavo vienus sie- 
maldomis gali gauti dan- nu, kitus tik vyksvomis.

LAIVELIS. KURIO GREITIS 202 MYLIŲ PER VALANDĄ

Britų sprausminis laivelis, kuris per valandą plaukia 202 mylia.-

mų. gūnų tarpe, kad ją vėl grą
žino. Vagis vagiui akies ne
kerta ir visaip vienas ki- 

dc- tam padeda.
Dar Naujos Ministerijos

Nors ministerijų ten
vynios galybės, bet įsteigtos ---------
dar 2 naujos: tekstilės pra- Gyvi Laurinavičiaus 
monės ir lengvosios pramo- Garmaus sūnūs 
nės. Pirmajai vadovauti pa- j-

ir

lietuviai grumiasi su anglais
(Laiškas iš Anglijos)

Tuo tarpu anglų boksi
ninkai visi buvo fiziniai 
darbininkai: pieno išvežio- 
tojas, lifto mechanikas, 

gramu bei laiškų, kuriais sandėlio prižiūrėtojas, grin-
Spalio 12 dieną Londone *>etuJiai J“™ ..li"^0 Pa" dikas' s;atyboS d?‘bininkas

gaus karalystę. šiaudais arba kratiniu, ir ivvko bokso rungtynės tarp ^eklmo-. . Pasikalbėti, ta-,r pan. Is era galima pada-
® nnliunhda a v • e e • r ciau, su jais niekam is Ang-rvti išvada, kad darbinm-Ta diena kaip kas ga e-taiP pei žiemą nuiiuoDaa- Anglijos ir Sov. bajungos... ’ , • . , ,* • - . j u-vrivnrj , .. k i • • i - T bjos lietuvių neteko. Jie ku rojuje sportas darbi-damas apdovanodavo pa-'0, Jle vos neaisiKei -boksininku. Rungtynes bu- ,J . rt., , ? , ? J 1uduirts rtpuvrttMĄrtv h - i j buvo visą laiką rusų palv- ninkui yra neprieinamas,vargelius. Turtingesnieji oa\o. . Vo tuo mums įdomios, kad . v • i ivdigcnus. * u į, j „hnapliii • • i • i- dovų sekami. Darbininkas vra tiek įsvar-duokles vežimais veždavo, buvo n tokių ubagėlių, Jose pirmą kartą pasirodė R{,netvniu metu saleie Pintas ir užguitas darbe 
neturtingesnieji nešdavo kurie nusipirkdavo degti-šioje geležinės uždangos . - V?ų.. . ^eJ gnuas n užguitas daibe,
neuui ungesiuvji -jo-undami »tsi- - • , i - taip pat jautėsi bolševikine kad jis jokiu pramogų nedalindavo ties neles, jos įagauaami aisi-puseje pavergtos Lietuvos . *7 » - J ? . , , , ■■ ,— .. urtnnurt u u c=. ... Ki • i • - e • . atmosfera. Rusų mažuma, mato. Apie kolchozmmkąvcios sventonu ant ze- gaivindavo, pauzdavo. rvi sportininkai nors ir Sovietų 1

skirtas N. S. Ryžiakovas, o , -g!'!ztanclų is rusų ne- maišeliais jr 
, . .. laisves vokiečių patirta, kad hažnvėi

Abu aiškūs atėiūnai iš i rtu’ Chicab'°Je milusl° daktaro mės tupintiems vargšams, ti parsivežtą ar parsineštą sportininkų vardu.
____ _ ‘ Garmaus sūnus, taip pat Tos aukos būdavo teikia- duonelę džiovindavo ir per R ,

daktaras, \ orkutoje t ya mos su gailesčio ir nuošir- žiemą ja maitinosi. J^bkv snoiVlfimu^ ^mbkv“ iJ'so^' saiunSt' mo tik,w« SLS
v ................................baigęs savo bausmę, bet j dumo Raiška, nes jomis Tikėta, kad tomis elgetų £ perpildyti Prie arenoj ^ėdėi^ r£u sI)O1'lininkl! pasirodymas
Komunistai išvežamųjų į Lietuvą jam vargu busią guosdavo senelius, seneles maldomis mirusiųjų duse-*“ « u I 1 • J™ Jal™“ b‘ Ję\ b j leido viena akimi žvilgter-

Sibirą turi, paima ir par-leista grįžti. ir jaunesnio amžiaus palto-lfc " «ščiuje’’ kentančios ^sut^į ! ><£ ‘"f^vedistišku baku li se!ežinės uždan«os
duoda.'Tam reikalui vra ati- Gyvas tebesąs ir žinomo galius gaudavo lengvatų ir gale- rungtynių eigą & i bliovė enkavedistisku baku ^v-.. įsitikinti, kad Bul-
darytos atskiros krautuvės. Kauno fotografo Laurina- Tą dieną be vargšų būda-davo nueiti į dangų pas ta ™ 10 kam^Yparingai “skaudu 8an‘no. režimas "«>aug kuo

J vo atmenami .r kunigai tr Pom Dievą apsigyventi----- g/ksininkų> <ų tarpe buv0 ...alH.riu. rabo- skn ,asl
|)1 H&LHS

Visur Vagiu Pilna

susitelkusi aplink areną, ir kalbėti nebetenka, 
kėlė tokį triukšmą, jog at- pažisUntiems komuniz. 

Įjungti Pažistantiems 
mo tikrove šis

Jos vadinasi "atsitiktinių vičiaus sūnus Henrikas. Jis v0 atmenami ir kunitrai ir Poną Dievą apsigyventi 
daiktų parduotuvėmis” bet komunistų buvo užkluptas kjtj bažnyčios pareigūnai, kartu su visais šventaisiais. Ponl 
žmonės jas vadina "i Sibi-Vienoje (Austrijoje) ir iš jr jiems sunešdavo raguo- Visų Šventųjų dieną dva-
lą ištremtųjų lietuvių atim-ten išvežtas į Vorkutą, ku- lių kumpįu dešrų, kindziu-siškijos buvo griežtai drau- (l7jssun
tųjų daiktų parduotuvė- rioje ir dabar tebevergau-kJ ir k[toįų gėlybiu. Tas džiama šokti ar kitaip malda& Mui aUbba& (P^-t Suprantantieji
mis.

Viena tokia Kauno krau
ją. nes ta

SKAITYKITE

Pa
tik

nuo Stalino.
o-i z ■„ • i • , - pmouoo žmogus girdiŠocikas tai sukius, nukreiptus i f, , ... .c , x - - a- i * rabotai ir pavalgyti so-svono), ir Ko-kvapo nustojus) Murauską. i

rusų kalbą
diena ^aus svor^°)- širmasis yra įr žinantieji šių dienų lietu-

1 XX X XXX x XX XX C? y-x » -1 "iii -• J x .1 — A * It* i’ ! _

ciai uz tą negauna.
J. Rudakis

lobis būdavo kraunamas linksmintis, uvs • x * ’
Su vokiečiais grįžęs ir ši- bažnyėios viduje prie di-yra gedulo, skaistykloj ken- v.ų tautos padeų, galėjo tik

j-- • i r Lnpi., riirtno bokoo čempiono titulą, o pasipiktinti šiuo vergrjosdziųjų durų, vadmamaja- tancių atsiminimo .diena. antras.s kjih> atmd() (lideg_ L.civilizuotos

Vertingas Knygas1
PAVfiSY.NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liūdo ATI.AIDŲ

Oovyrlčno apy aka apie jaunj<ri:ų manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
peraryvenimus šienapiūtčje. 1<»S pus- rities. Kietais viršeliais, 467 pusia-
lapiai. kaina ..........................................$2 piai, kaina ..........................................S4
CEZARIS, Mirko Jesuiič’o romanas,

verte A. K. Puida, pirmoji dalis.
JkS puslapiai, kaina ........................
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vadovčiis pra
dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimas.
Kaina .................................................... 75c
NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi- 

chelsonienčs parašyta; 250 įvairių 
receptu, 132 pust. Kaina ....SI.25 
KAS RUS, KAS NEBUS, BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS., Balio Sru-.i- 
pos įdomus aprašymas, kaip Joni 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių j
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re- nas. 
j»ėjo—ir kas iš to iš; jo. Kaina $2.50 
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs.

lengvai skaitomi I)r. A. Garmaus 
atsiminimai. 136 pusi. Kaina Sl.'H) LIETUVIŲ KALBOS
MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo- Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte-l 

klausimu veikalas. Kai-1

čempiono
. T-i ir- -U V sntrasis, kaip atrodo, didės- viešu rodvmume - bubinciuje. Sunertas Jei kas tisų Šventųjų die-,aimėjGų dal. nel,uvo'tautos sostinėje.

nai pasidalindavo tarp sa-ruškart savo ar kitų namuo- metu S akb'kJfto’^Sp™^“ ni-u Mieliną Pasiuntė į
nSdavoP J'emS Pat‘emS *&'wami ’BX Prievol«: boksininkų £PL fizini lando pereinamąją stovyk-

p. Abeikio ro- Fljrptoms aukas dalinda ta diena besilinksminan- Kaip pripažino visa ang- išsivystymas. Visi rusai bu-kurioje priimami iš Ru- 
Elgetoms auka> dahnda- . ą n spauda> geriausiai ^ng. yo plunksnos arba lengvo S1JOS vokiečių belais-

tynėse pasirodė A. Šocikas, gVorjo Tįk abu lietuviai v‘aL surinkti žinių apie lie- 
nugalėjęs anglą P. James ą buvo augaloti, gražaus kū- tuvius.
knock-out u pirmame nm- no sudėjimo ir sunkaus svo- 

Jis buvo pranašesnis už rj0 Nors nėra abejonės,
Visu Šventųjų v^sus šiose rungtynėse da- kad vjgj §ovietų sportinin- 

lyvavusius boksininkus. Ne- kaj yfa vaistybės apmoka-

sėdėdavo črus žmones pagauna v
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo Pne sventoraus pulkai ir nias ir juos gyvus nusineša 

Cicėno knysra apie Vilniaus krašto lūkuriavo išmaldos. TaS } peklą.

vaizdas suminkštv- adoklių apylinkėj skli-

vo i rankas. Jų 
šventoraus

b Taip Leistina?
Vliko Informacijos Tar

nyba savo tarnautoją Simą 
Fried-

Miglinaslietuvių kovas už savo teises. Kai-
na. kietuose viršeliuose ...........$5.50 llUftnaS Vrttz.urts suiniimsty- » o....-
tavo kelias i socializmą, davo ir kietą širdį. do kalbos, kad vieno kaimo

Parašė Leonas Blumas. Trumpas ElgetU giesmės 11" DOte- jaunimas 
socializmo aiškinimas. Kaina 25c. . . , i- • • , --j i x- lyvctvu.-iu?M o nai buvo Inba! įvairūs \ ie-dieną susirinko išdykauti. kad jjs yfa ,ie.

ir.e"a m iu ffiedoio: Eik. Ado-Vakare atsirado muzikan- . , . - • • :s ■ . ~ ---- - * ' . , toli™_ tuvis, anglai, žavėjosi jo ia- nesivadina profesionalais ir a‘ kelių 
*r laikysena, apgaulingu būdu dalyvauja Miglinas 

R. Murauskas turėjo kiek SpOrtininkų-mėgėjų tarptau- k

tas žinias pra
dėjo duoti "Draugui,” o ki
ti .ias gaus turbūt tada, ka
da Elta išspausdins savo 
biuletinį. Tas bus po savai-DEMOKRATINIO SOČI ALI Z...v, . . . , . ,

PRADAI. Populiari ir naudinga ni JU giedOJO! "Lik, AdO1
knyga šių dienų klausimams supras- 
ti. Kaina .........................................50c
socializmas IR RELIGIJA. Pa-b4 artojaus.” Kiti traukė: mmas 

rašė e. Vanderveide, vertė Vardū-j “švents V incents vra švents strakt ir du trakuoti ponai-

iš rojaus, pažink dar- tai ir pradėjo groti, o jau- Qrjne jšvaizda
mi tarnautojai, tačiau jie

Kaina
LIETUVOS ISTORIJA. 

Daugirdaitė-Sruogienė.

o
strakt, yra Vliko išlai-

. . -r---------€o t a----- ..omas tarnautojaS, jo lėšo-
sunkesnę kovą prieš anglą tinėse varžybose. Tuo bū-mis pasiustas žinių surink-

KahS$3.w šmotus sukapotas, gyvas tai prisigretino prie pirmųjų n^ta^^mėLriu ^ su^inka s.u.n?a^lau tb todėl ir tas žinias visi
ėzvL-rtin rTTrti-mnii ir Zmo ioc pažintos laimėtoju tasKais. treniruotais sportininkais ir \ienodai turi gauti.

Prieš rungtynes >ociKas ir jengViau pasiekia laimėji- ą,. leistina, kad Vlikas

šokti. Tik
.ioc ir.v. -

ISTORIJA

tenai išpažintas ir ant čiukai atsirado ir kaip ma-

atsikėlė.” šokėjų merginų ir eme jas
O čia šalia jo kitą girdė- šokdinti, kojomis žemės ne-

gos trilogiška isterijos kronika, is šiuo Klausimu veiKaias. ivai-; . . , . •-L./lomina .................................. $3.oo si giedant: Kam tie ratai, siekdami.173 pusi., didelis formatas, gera
Kaina ?2.5<: kaip kam tie ratai ant tako? Šoko, šoko, rodos, JM vat,.ūkėįai 

<2biapasižė Niekas manęs nemato. Jei šokiui galo nebus. Šokdina- Hnk 
tų ratų nebūtų, visi manemos merginos vos begalėjo

Murauskas gavo _daug teie- mo kuris jierns reikalingas išlaikytų "Draugo” kores-
' b ' ‘ "J Y," ■ " ’ IVOZAS STALINAS, arbaKON-TIKI. T hor Heyerdahl aprasy- Kaukazo razbaininkas buv, 

mas nepaprastos šešių vyrų ^e*'o |ręS Rusijos diktatorių. Kaina 
nės pdaustu iš Pietų Amerikos i I o-
bneziją. 413 pusi. Kaina.—$3.75 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai - . .
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana- ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- matytų II" almUŽnOS daug kvapą atgauti, prakaitu 

------ ' antvarka ir kodėl ji dar —

pasileido namų j^nėS ProPaSandos tiks’ pondėntą?

ios jau-1 tuomenės santvarka ir kodėl ji dar
56 pusi. keisis. Kaina ................................ 25c UUOtlĮ.

Gi kitoje
vicienes prisiminimai is 

Ttvstės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pu
Kaina .................................;.......... *I 0° riKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ
AI’IE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto RUSIJĄ, arba komunistų diktatū- 

.1. Aisčio atsiminimai apie Linkį. ,.a faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- 
Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt mo istorija ir valdymo praktika. La-
24’.’ pusi. Kaina .............................$2.50 į ;>aj daug medžiagos. 96 puslapiai
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio kaina ....................................................50c
m SVk%i''aUSH)ft Zria!aKoinlVerte$3^5 AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 
Miškinis. 290 pusi. kaina... .,3._-> KRISTAUS VIETININKAS? Pa-
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės rašė kun. M. Valadka. Svarbu

parašytos indų ir kitų tolimųjų > kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
tautų legendos. 220 pusi. Kai-; SOCIALI)EMOKRATIJA IR BOl.- 
na .......................................................5 ŠEVIZ.VIAS. Pagal K. Kautsk
POPIEŽI AI IR LIETUVA. Kunigo i naujausiomis žiniomis papildyta tuo 

M. Valadkos parašyta knyga. 250 klausimu knygutė. Kaina .......25c
pusi. Kaina .................................S2-50 KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR

...................... Būdinga smulkmena, kad
Nosinėlė, vėjo judinama, ^0VjeĮy boksininkų tarpe

žliuo-ėio iu koios sutino P^v®savo- • • ponaičiukams Londone nebuvo nei vieno
> j • J1! J ’ atrodė, kad mergaitės tebe- fia,bininko Oficialiame

„„Domint™ KrtTTTzlrtTZT « ’kplv Bet o-aiu <rale - K , • • ,UT1.Cial am^ daryti žmonėms pikta. Jtartie-ia gonkely. bet aių gan gąrase boksininkų kasdieni-jį tokius rvšius turint buvo žu. 
_ . , . . . , nebesulaukdami, jie iš niai užSiėmimai pažymėti: domL Vokietijoj tokių aukų
Nukankintos merginos be-bėgo pro duris jų atsivesu. studentas, mokytojas, tan-jrr du su puse šimtmečių 

Išdirbta skūra baltai rau-svyruodamos užmynė po-Gonkely jų neberadę, po-kistas> raudonarmietis, stu- buvo 100,000, Anglijoje 30.000. 
donai. naičiukui ant bato ir pajų-naičiukai suprato, kad J('s lentas, mokytojas ir 1.1. Degino raganas ir Lietuvoje,

vardas, toks to, kad bate nėra kojos, pabėgo ir pasileido jas

pašonėje: nukamuotos vos bejudėjo, o
“šventas Antanai, dydis P°naičiukai šokdina ir tiek 
patronai,

Kadaise žmonės tikėjo, kad 
galima turėti ryšius su pikto
mis dvasiomis ir jų pagalba 
da
ji

Koks tavo
ir zaplotai, 
Miežinės duonos 
kas šmotas.” 
"Ruginė duona 
gaiviną. '
Šiurkšti miežinė 
gadina.

Pažvelgę į veidus. pamatė, vytis.
mažių- kad nosyse nėra skylučių. Vijosi, vijosi ir prisivijo 

Tada jos suprato, kad ne- ką tik spėjusias Įbėgti Į 
kūną begerai ir labai nusigando, svirną ir duris l>erakinan- 

Joms buvo aišku, kad turi čias. Jie reikalavo duris 
pilvą reikalą su piktomis dvasio- atidaryti ir atgal eiti i va- 

mis. - ’ karušką šokti.
Ant tavo pypkės plaukus Jos pradėjo maldauti, .Mergaitės, matydamos, 
pešiočiau, , kad jas išleistų nors kelias kad čia nėra juokų, drebė-
By tik almužnos aš dau- minutes į gonkelį prasivė- jo iš baimės. Staiga Joms 
giau gaučiau.” dinti ir atsipeikėti. Iš karto atėjo gera mintis, kaip nuo
Vargšai kaip išmanė, taip ponaičiukai nesutiko, bet tų piktų dvasių išsigelbėti, 

meldėsi, bile tik ko dau- po didelio prašymo ir verkš- Jos prižadėjo grįžti, jei jie 
giau išmaldos gautų. Kuris lenimo prisiprašė išleidžia- išklausys "Lino kančią.” 
balsiau galėjo išrėkti, tas mos, tik su sąlyga, kad jos Ponaičiai sutiko, bet jos 

Amerikos lietuviams, m Barabas. Paer Lagerkvist’o isto- daugiau ir gavo. iškels ranka nosinėlę ties tada turės grįžti šokti iki
aP>saka '\;P,rnp'įJ,^,kp'^cl7; “Po visam” atvažiuoda- langu ir ją laikys. Tai bus nukankinimo. Pasižadėju- 

laimėjusi Nobelio vo elgetų nusamdytos "kur- ženklas, kad jos niekur ne- sios mergaitės pradėjo kal-
J................ *2'2’’mankos” jų pelnytų gėry-pasišalino. bėti “Lino kančią ’

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: bių parvežti į jų namus. Mergaitės išėjusios ) gon-
KELEIVIS Kaikurie jų savo lobio per- kelį, pririšę prie liepos ša-

ŽEM AITĖS RAŠTAI. Garsiosios BIX9 SENOA Ė.IE. Dievų yra v>- 

"’e-ue,?;-. į*
šytojos pav 
kaina ........... .........................................50c Kaina ............................................... $1.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 
NEPRIKLAUSOMOS _ LIETUVOS^ parašytas istorinis romanas iš Že- 

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa {maitijos krikšto laikų. Su kietais
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais. Kaina ........................$3.50
K aina $o.U0

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi- toks tvanas būti ir ką apie. tai

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. į >ako mokslas. Kaina ................... 25c
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, ___ .
minkštais viršeliais ....................$1.00; DĖL LAISVOS LIETLVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol

KODĖL
Pilna

įdomūs.

AS NETIKIU 1 DIEVĄ, 
argumentų, kurie visiems Kipre. 
Kaina .................................20c premiją.

(Bus

63G Ea«t Rroathvay So. Boston 27, Mass. vii šį parduodavo miestelio kėlė nosine, o pačios gal-J A I
daugiau i
.Inknln

-

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI 

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

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
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Elena Keller
Elenos Keller gyvenimas yra rankos, tardama 

nepaprastas ir Įdomus. Manau. d-U-o”. Kaip Žemės 
kad nedaugelis lietuvių apie ją jįmo ištikta. mergaitė 
skaitė, kaip ji kūdikystėje ne- v-jrpėjo; ji sujungė Žodi SU V 
teko trijų reikalingiausių

dalyku, regėjimo, g,r- ]yg aprūkusią samonę> lyg

'.yra neregė ir kurčia.
“Taip, aš esu laiminga,” 

sako ji, ir visas jos kūnas 
pagyvėja, nereginčios akys 
sumirksi. Ji tokia jaučiasi 
todėl, kad ji visada kuo už- 
siima, ką veikia. Ji nuolat 
kviečiama kaip kalbėtoja, 
jos susirašinėjimas yra gy-

. vas ir didelis (Kas savaitę 
ateina daugiau kaip šimtas 

\-a-n- jaj^Ru\ be to jos daroas, 
' kaip patarėjos Amerikos ir 

Lzjuno Aklųjų įstaigom, 
užima daugiau negu pusę

Lazdynu Pelėda.

virpėjo; ji sujungė

Ttnune dalyku. regej.mo, ** .tuojau palu au,jos laiko ,, nao,at
dėjimo ir kalbos, taip"ji Lo .vg api-ukusų sąmonę lyg pe|eių vasarį būdama 
geležine valia ir pasiryžimu at- kažką užmirštą, siuipu in--j-ą metų amžiaus, ji padarė 

gavo kalbą ir. nors akla ir kur- ga grtZO Y*1”?18 11 kažkaip Ret - mėnesius trūku
sią, gali susikalbėti ir pasakyti, atsidengė kalbos paslaptis. g-^ kelionę i Tolimuosius 
ką ji mano. Savo jautrius pirš- Iki vakaro mergaite išmoko j>V£US “Suradau kad gvve-

.........9 žodžių. _ nimas jaudinąs, juo Įaoiau,
Praėjo trys metai po Sul-kada dirbį Rfia gaRo jR
•on otonm/A h Inno į-vanei *

Elenos Keiler pasaulis 
jutimo, uoslės ir virpė

tus pridėjusi prie kito lūpų, ji 30 žodžių.
"girdi” kiekvieną žodi.

Ji ne tik gali susikalbėti. Ji livan atėjimo. Elena ryžosi 
baigė pradini ir aukštąjį moks- išmokti kalbėti. Po 11 pa
lą su garbės laipsniais ir pasie- moRu? laįRantįs tam tikiu A , .. . ,
kė tai. ko dažnas, netgi visai metodų pagaliau viena va-jimų (Vlbration) pasaulis,
sveikas, negali pasiekti.
trumpai atpasakosiu jos gv.t- . ... .....

sėdėjo kiti senuos nariai, ji b 
pamažu, su matomom pa- 
stangom, pasakė: “Aš da- >e

nimą. kaip 
Fisher, J r.

jį apraše

PASKENDĘS WATERBURY MIESTAS

PRIE LAIMES
Ti

(Tęsinys)

Kur tau! Prieš jį blizga vienas vienintelis, kaip 
akis mato, purvinas kelias. Paskui, tenai toli giria, už 
girios ganyklos ir gimtinis butas. . . . Širvis!—kniašte- 
lėjo jam staiga, Šūvis, ką jis veikia? Ką veiks: stovi 
prie ėdžių ir kramto, kratinį mankštydamas. šelmis, 
ar pažins mane? ar sužvengs?

Suplasnojo Jonuko širdis, nušvito veidas.—Širvis 
. . .—kartojo,—Širvis! . . .

lr, tartum mato, kaip senas arklys tiesia kaklą, 
grobsto už švarkelio kišenės,—jis žino, kad Jonu tuš
čias neateina; visada pašlemžia, pripuolęs, avižų sau
jelę arba, pietus bevalgydamas, įsibraukia sau duonos 
kąsneli. Kitąsyk, kad tėvas nutvėrė, tai Jonis dvejetą 
dienų gavo be duonos paėsti; o vis savo nemetė, tik vik
riau glemžė nuo to laiko.

Tos mintys prikėlė Jonį nuo akmens. Pačiupinėjo, 
ar tebėra mazgelis už ančio, užsidėjo terbą su kyšančiu 
iš jos duonos kepalu ant kupros ir pažingėjo toliau, taš
kydamas šio pasaulio juodąjį purvyną. Ėjo—svajojo, 
svajojo. . . .

*
Staiga sustojo Jonis miške Urp tankumynų—išvydo 

siaurą takelį. Žemai nusileidusi saulužė švietė iš skersos, 
ir Jonis miško gelmėje išvydo šitą takelį besiplečiant. 
Priklaupęs ėmė žvitriai žiūrėti: toli matyti lanka ža
liuojanti, lygu pavasariop, joje augo pašaliais gluosniai 
ir laibi meldai aukso ankštimis, kitos turėjo sidabrinius 
purėtus kuodus, nepaprastai švituojančius. raudonuose 
saulės spinduliuose. Jonuko širdis smarkiai tvaksėjo.

—Radau, radau! —kartojo vaikas. —Tai čia tas 
pats takas, kur pasakojo Mažeikis! Taip ir aukso ankš
tys, sidabrinės kekės, —visa, ir veja, lygu pavasariop...

Porą žingsnių žengė į tankumyną.
—Ne! Pirma Širvį pamatysiu, paskui, visiems su

migus, spruksiu! Dar pažiūrėjo į tankmę ir, spėriai susi
sukęs, ėmė eiti stačiuoju keliu.

Kieman Įėjęs, keistą reginį išvydo: prie tvoros sto
vėjo širvis pririštas, bet koks! Šonai nudildyti, uodega 
ir karčiai nukirpti, krauklai suskaitomi,—taip išsikišę:

tai viena koja, tai antra, visas drebėdamas.

cia kara. alėjų/ i kambarį, kur Rankos P^pa<rdimu ji suži-
•vve' cadi;,, bir; nu,-;.,; ii no asmens dvasines savy-

Kai kurios rankos yra 
žado šnekios,” kitos

Wil}iam
fe

Anis Rūkas
bar nebesu nebvlė.” Ir tei- yra “akiplėšiškos.” Ji mėgs-

Amžiuje, kada didžiuma sYb§ pasakė, 
jaučiasi pavargę, Elen Kei-' Sulaukusi 10 metų. 
ler yra sveika, judri, rami,’na galėjo kalbėti sakiniais, 
visada gyvai atsiliepianti į Dabar ji moka 10 
aplinką. Būdama 75 metų,j kažkaip ji suardė 
ji turi daug sumanymų, pla- 4r tylos sienas, kad ;v..u iv

ta prezidento Eisenhovverio 
Eje šypseną, tvirtus Roose- 

velto bruožus ir “stebėtinai 
dideli kiaušą” Churchilliokalbu. , m- \ galvos.

am oą £iena Keller turi kūdikiš- įeitu i , . .......xa smalsumą, kuris ja įslai-nų; ji skundžiasi, kad paroJnaują pasauli, kuriame ji Rq Jauną Kai ~ gRHdo j
je permažai valandų ir vth tebegyvena. Tolimuosius Rvtus, lėktu-
labai susirūpinusi būkle 14-1 Pasiziui ėjus piaeitin, Ele- . • - buvo nava
, 1 • • T,o “TSmokti'a JOfe gai oei ouvo pava-

„ dintas “Helen Keller”. Ce
remonijoje dalyvaudama, Ji 
panoro paliesti lėktuvo di
džiulius ratus ir, pasistiepu
si ant pirštų gajų, ji juos 
apčiuopė.

Nuo to laiko Elenos pa- Keistame Elenos Keller 
žanga buvo stebėtina. Gar- pasauly spalvos turi ypatin- 
bės laipsniu ji pabaigė ga? savotiška reikšme. Kaip 

tvarinėlis, kurs vos vos va- Radcliffe kolegiją, pasida- jį gaH mėgti spaivą, Runos 
rė ^pedagogė, rašytoja, pa- nėra mačius? Jai kiekviena
skaitininkė, . keliauninkė, gpaiva ką nors reiškia. Gei-______________
labdarė. Keliavo visokiom tona yra “kaip saulė,” rau- -- f v 
susisiekimo priemonėm, ap- dona "reiškia “šiltą saulę ir Išganys
lankė daugiau kaip 25 ša- kvapą,” žalia —’ vėsumą: 
lis visuose kontinentuose, ir ružava yra “maloni, glamo- 
jeigu sudėti Jos keliones į nėjanti, kaip kūdikio skruo- 
vieną, tai būtų maždaug 5 sta5 ar minkšta kaip vėje- 
kelionės aplink žemę. Jos jjs” Jos Įsivaizduojama druomer 

daugiau spa]Vos reikšmė padeda jai ku

kos milionų aklųjų visame 
žemės kamuolyje.

Elen Keller gimė 1880 
metais Alabamoje, balta
me, mediniame name, kuri 
supo žali vijokliai. Kai ji 
buvo 19 mėnesių, sunki li
ga ūmai užvėrė jos akis ir 
ausis. Ji liko puslaukinis

na Keller sako: “Iš 
kalbėti buvo sunkiausia: 
darbas, kokį kada esu dir
busi ir, deja, jis man pil
nai nepasisekė, bet aš nesi
gailiu pastangų.'

pabojo gerkle. Ilgiau kaip 
5 metus ji daugiau panešė
jo i gyvulėli negu i žmogų 
ir kankino saviškius.

Kai ji buvo 7 metų am
žiaus, i jos gyvenimą atė
jo mokytoja Anna Sulivan, 
kuri išbuvo su ja 49 metus. 
Elena prisimena pirmą su
sitikimą: “Aš ištiesiau savo 
rankytę lyg i savo motiną, 
pajutau, kad mane kas tai 
paėmė Į glėbi, priglaudė 
prie savęs, rodos, viską man 
atidengė. ..”

Mokytoja Elenai atnešė 
lėlę ir pradėjo ją lavinti, 
tardama “1-ė-l-ė” ir liesda
ma mergaitės pirštukais lė
lę. Anna Sullivan darė pir
muosius bandymus jungti 
daiktus su raidėm. Tokiu 
būdu Elena išmoko keletą 
žodžių.

Vieną atmintiną dieną 
Elena su savo mokytoja 
pumpavo vandeni už žaliu-

Knygos išverstos

Ta pati North Riverside gatvė, kuri buvo paskendusi 
rugpjūčio mėnesio potvynio metu, prieš porą savaičių 
skendo antrą kartą.

MAN NE VISTIEK
Man ne vistiek, kurioj pašlaitėj skinsiu 
Žibutės žiedą ir segsiu sagon.
Brangus man oras ir pilkoji žemė.
Kur daug žiemų jų laukiau ir vargau.
.Man ne vistiek, kur šaltinėliai tryška

idabru nubėga tarp gėlių.
Vandens laše atspindi žemės veidas,
(iyvent galiu už šaltinius giliau.
Man ne vistiek, kur rugio varpos bręsta, 
Kurių dirvonų vėjai šlauko juos.
Kur saulė žaidžia mano debesėliais,
Ten rugiagėlė tėviškės laukuos.
Man ne vistiek, kurios kelionės vargas 
Su dulkėm krenta ant pečių naštos.
Varge ir meilė pasakas pasako,
Kada eini namo nors lig aušros.

Faustas Kirša
'Iš “Lietuviu Poezijos Antologijos")

1

trvncinin

Kad šį pavasarį 
iai Amerikos 

ei
mo. sunku abejoti.

Buvo kaži kas taip pasigailėtina visoj jo išvaizdoj, kad
. ...... - Jonis sustojo, lvg i žemę ikastas.

i- Igal įeis lygiomis visos sro-

’ ICni/OfCS negalės paruošti tinka- —Širvi, Širveli! —pratarė, nedrįsdamas prisiartinti.
mos programos, nes ji bus Arklys sudrebėjo, pakėlė galvą ir tyliai sužvengė,
nebe tikybinės, bet laisvos Jonukas prišoko, apkabino arklio kaklą ir ėmė verkti.

tin" —Joni! —šaukė, persiversdamas per tvora, Pet-
- ----------- c programą rfukas

nes mokykloms ir vadovėlius _Ro tu čia? Einam naujo a,.klio pažiūrėti

no, kad ta Taryba, į kurią

išrinkta-
Lietuvių Ben-dvasios. Jo nuomone, 

katalikiš- karna lituanistinetraktu
Kaip Į 50 kalbų, ji turi gar- pasirinkti mėgiamas spal-ten vj ra 
bės laipsnių ir medalių iš vas apdarai. “Kai aš vilkiu ikį sotįes Tači
■vairių kraštų, ji matėsi su mėlynai, aš Jaučiuosi, 
aukščiausiais valstybės vy- mėlynoj padangėj.’ 
rais ir girdėjo geriausius purpurinėj spalvoj 
menininkus. čiasi paslaptingai,

su
Ji

ango kunigų tegali paraošti vienuolės, o 
Tačiau yra tokių, mes jų paruoštus vadovė- 

ten to katalikišku- liūs turėtume
atspausdinti.

Kai sėdi su Elena Keller Elena Keller priklauso 
jos erdviame name Eaton, prje dabar nykstančios

kaiP kuriem:
bet mo dar permaža.

jau- štai “Drauge” daktaras
(kunigas! A. Juška labai
susirūnino. kad Bendrao-. , ,

- dėlės

menės Valdvba sumanė
Conn matai jai P«sių5tus žmonių rūšies, kurie mėgs- jkuni' švietimo Tarybą ir,m“n0’ kaį ir 
medalius dovanas ir kito-ta vaikščioti. Du syk per kad ta taivba mėgin's suda-Rba sugebės

—Ką jūs jam padarėte? —paklausė Jonis broliu- 
finan-uoti ir ^°' —Kodėl šiokiam šaltam patvory laikote?

—Pardavė tata žydams; įsisirgo. Mat, tėtušis va- 
Kitas “Draugo” bendra- žiavo balkiM vežtU sunkūs vežimai, dar per daug pridė- 

darbis K. Mockus, tokios di- Jo ir Pat™1™ širvis- • • ž-vdas vos aštuonis rublius beduo- 
baimės neturi. Jis da> dar ko^ vdks kojas, žinoma, pavažiuos su kromeliu 
kad ir Švietimo Ta- P° sodžius; paskui nuims kailį ir tiek! Eikim naujo 

paruošti pa- arklio pažiūrėti! —spyrė Petriukas.
kankamai katalikiškas pro- —Eik šalin!—atsakė Jonis, glostydamas seno drau-
gramas ir vadovėlius. go kaklą ir beglostydamas, galvojo kaži ką. Motina 

pertraukė tuos galvojimus.
—Nieko nebeišgalvosi, Joneli. Pinigai jau pas tėvą. 

Ir aš negaliu žiūrėti. Ot, rodos, arklys, ne tėvas, ne 
motina; o vis... eikim, vaikuti, geriau šalin. Ko čia 
širdį begildinsim.

Apkabino vaiko galvą; jis rankas motinos bučiavo.
—Na, ką, atleido?

ženklus uz 
gali ma-, Par3> anksti rytą ii pnete- n-tj lituanistinę programa

_ pasišventimą, gan ma- moj? vakare, ji vaikšto pa- }eisti vadovėlius, 
tyti, kad ji yra laimingesne gaj 3,000 p§dų ilgumo gelž-
už daugeli is mūsų. Kai ji kelio bėgius, netoli savo na- 

ją lydi jos di

JOS

ls musų.
sypsosi ar liečia tavo veidą mu Dažnai 
ir bando kalbėti, džiaugda- delis šuo. 
masi, kad gali kalbėti, jau- jos kambarys, kuriame 

jų vijoklių. Mokytoja leido ti jos gabumam beveik pa- randasi jos branginamos
skystį ant mergaitės vydą. o ne gailestį, kad ji knygos, braiiio Rašysenoj

(tai
vešu

Tas mokytas kunigas ma- Ž iis

xV. Gugiene SLA Iždininkės Pareigoms

IR JIE RŪPINASI PREZIDENTU

7 metu Cheryl ir jos 6 metu broliukas Albertas ilgai 
ginčijosi, kokią dovaną pasiųsti sergančiam prezidcnttui 
Eisenhoweriui. Albertas norėjo siųsti vieną dolerį, kad 
prezidentas galėtų savo sąskaitas sumokėti, Cheryl siū
lė bibliją. Galų gale juodu susitarė ir pasiuntė bibliją.

specialiai akliems pa
rašytos knygos, kur raides 
galima užčiuopti), kuriame 
ji rašo ir dirba, yra švie
sus ir linksmas. Pilnos len
tynos prikrautos knygų, se
noviškų raštų, poezijos.
Elena Keller be galo mėgs
ta skaityti.

Ji negerai jaučiasi su 
tais, kurie, turėdami aukš
tą išsilavinimą, nugrimsta į 
pelkes, kurios vadinasi 
“gailėjimasis savęs.” “Man 

| dažnai gaila tokių, kurie 
savęs gailisi. Užuot suradę, 
ką veikti, jie tūno vienoje
vietoje, lyg surišti, ir tokius ras, ilgametis SLA iždinin 
norėčiau išjudinti”. Ji pata-kas Kazys P. Gugis, pareiš- 
ria ieškoti įdomių naujų kė, kad artėjančiuose rin- 
būdų gyvenimui praturtinti kimuose jis nekandidatuos 
ir pagelbėti žmonijai. iždininko arba kitoms at-

Tuos, kurie iš gyvenimo sakomingoms SLA parei- 
I nori išgauti ko daugiau goms.

Nora Gugiene

Praeitą savaitę mano vy-

visą tą laikotarpį SLA iž
das buvo pavyzdingai tvar
komas ir gerai prižiūrimas. 
Didžioji mūsų organizacija —Atleido,—atsakė Jonukas.—šit paviržys, o čia pini- 
neturėjo bereikalingų nuos- gajj—traukdamas iš už ančio mazgelį gyrėsi Jonis, žiū- 

rėk, matule, visa rieškutė. Kad taip visų nedavus te- 
K. P. Gugis nekandida- tušiui,,, Aaa? ?

tuos, bet aš norėčiau būti —Eik, eik! Ir antra tiek sutilps. Ar galima kiaurą 
nominuota ir išrinkta. Iždi- maišą pripilti? Tesiryžta! Rasit, neės širdies. Ati- 
ninko pareigos ir darbas <iuor vjsus. , ,
man via žinomi. Ilgus me- Nutilo moteriškė, nes nuo kluono pamatė vvra 
tus buvau SLA fždimnko ateinant * ‘
sekretorė. Man teko susira- „ . . ... .
šinėti įvairiais mūsų organi- . “Ot'Jas.lr ™sllJU> kas pades ,luon? suestL 0 s,t 
žarijos iždo reikalais. Man ^.Padėjėjas!..
pažįstamos visos finansinės Jonis nukaito> pažvelgė į tėvą, pnėjęs į ranką pabu- 
operacijos. Esu įsitikinus, čiavo ir atsakė: ,
kad galėčiau tinkamai eiti —Nesirūpink, tėveli, ir nesidžiauk—neilgai padėsiu 
iždininko pareigas. Įdėsiu jūsų duoną ėsti; žmonėse yra duonos, kad tik sveika- 
visą savo energiją ir gerą tos tektų! > *■•* »)
valią, kad tos pareigos bū-: —Matai, koks gudrus! Na, na, Dieve padėk!—O 
tų gerai, sąžiningai ir tei- paviržį gavai?
singai atliekamos. Jonis padavė terbą. ’

Todėl ir prašau visus Senis rankose pasvarstė, susiraukė paniekinamai:
SLA narius nominuoti, o —Žinoma, kad ne prariektas, tai ir kepalas. Pelų

smaguriavimo ar pasitenki- Jis, kaip visi žinome, be-jVėliau ir išrinkti mane SLA'nesigailėio pridėti. Žinoma, paviržių pyragai! .... 
nimo, ji perspėja: “Naudo- maž 28 metus buvo SLA iž-Į iždininku. Už tai Jums vi- Nuėjo betgi klėtin nešinas terba.
kis savo akimis, nes rytoj dininkas. Mums visiems ne- siems iš anksto ir dėkoju.

|gali nebematyti.” j paprastai malonu, kad per Nora Gugiene (Bus daugiau)
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CHICAGO, ILL.

Balfo koncertas
Spalio 15 d. Chicago Lie

tuvių Auditorijoj Įvyko Bal
io didingas koncertas. Pri
sirinko žmonių veik pilna 
salė. Truputi pakenkė oras, 
nes linojo. Programa buvo 
tikrai gera. Dainavo garsu
sis solistas Stasys 
nauskas, smuikavo 
tingas smuikininkas

Chicagos kardinolo mi
nėtas potvarkis muzikos 
reikalu rodo, kad bažnyti
niai vadai nepasikeitė.

Jonas Dutkus

SCHENECTADY, N, Y.

Kliuvo ir čia
Kliuvo 

Bara-; ir mums,
potvynio 
bet mūsų

rykštės
laimė,

talen- kad išsiliejęs vanduo buvo
Alfon- ramus, tik upės vagoje pa

sas Paukštys, šoko šokėja šėlusiai verpetavo. Dėl to 
Violeta Karosaitė, gerai pa-j tenukentėjo tik apsemtųjų 
sirodė moksleivių tautinio namų pirmųjų ir antrųjų 
ansamblio kanklininkės, A.Į aukštų vidaus Įrengimai, 
Kirvaitytei vadovaujant, ir J baldai ir tt.
Simo Velbasio baleto studi-Į Taigi, Schenectady gali 
ja. Akompanavo Al. Kučiū-Į džiaugtis mažais nuosto-

pradėjojliais išsisukęs.nas. Dabar Balfas 
drabužių, avalynės vajų. i
Naujiena parapijiniame 
lapelyje

Marųuette Parko lietuvių 
parapijos leidžiamame la
pelyje “Nativity News” 
spalio 16 dienos laidoje 
buvo toks pranešimas:

‘‘Ateinanti
spalio 23 d. vaikelių pirmo-, _ z : 
ji Komunija. Visas maldas ų
vaikučiai atliks anglų kal
boje, nes visi tą kalbą ge
rai supranta. Lietuviškai 
tik dypukų vaikučiai
supranta ir todėl tos kalbos 
maldose nevartosime.’’

Kitose lietuvių parapijo
se pirmosios komunijos ce
remonijos bus atliekamos 
ne kitaip, kaip Marąuette 
Parko parapijoj. Tai, mat, 
k"okiais keliais lietuvių 
mos katalikų parapijos pa
laiko lietuvybę.
Nežino ką daryti

Chicagos kardinolas 
Stritch paskelbė potvarkį 
muzikos bažnyčiose reika
lu. Be kitų kūrinių jis drau
džia bažnyčiose giedoti ir 
“Avė Maria”—Sveika, Ma
rija. Tokiu savo potvarkiu 
jis nustebino muzikos žino
vus. Kartu nustebino ir ki
tus mąstančius žmones. Ar
gi nėra svarbesnių ir ge
resnių dalykų, kuriuos kar
dinolas privalėtų atlikti?

Tiesą pasakius, juk per 
visus amžius Romos katali
kų bažnytiniai vadai tesirū
pino panašiais dalykais.
Romos katalikų bažnyti
niams vadams nerūpėjo jų 
vadovaujamų tautų krikš
čioniškas sugyvenimas, tei
singa ir pastovi taika. Po
piežiai, karaliais būdami, 
patys turėjo kariuomenes ir1 
siųsdavo jas i brolžudiškus 
karus. Ne tik nesirūpino

A. V.

laikraštininkai žinioms 
gauti naudoja visokius šal
tinius. jie ir iš tos mažos 
mergaitės sužinojo, kad 
princesė Margareta ir kap. 
Towsends gėrė šampaną ir 
buvo labai laimingi.

GARDNER, MASS.

Pagerbė Radeckus

Juozui ir Levosei Radec- 
kams jų vedybinio gyveni
mo 40 metų sukakties pro
ga spalio 15 d. buvo su-

, .. .įrengtas šaunus pokvlis.sekmadiemj Jame (lalvvav0 įpic

tas Bostone 1701 metais) 
_____ _____ savo suplėštus turtus slėpė

Chicagos arkivyskupas Viena jauna lietuvių šei-į'1
ne ma, gyvenanti Kolumbijoi, , ,8 . , , . ,, . ~ . . . ,. , . ... .... i-x J -a • * i /• • Island valstvbės pakrašty,kytis Sovietų Sąjungoj pn- groti katalikų bažnyčiose galėtų greitai atvykti į 1

ėmė su didelėmis viltimis, net 13 muzikos kūrinių, ku- Jungtines Amerikos Valsty- Vėliau daug kas tų turtų
Tačiau sunku jiems ant rie jau ilgus metus būdavo bes, jei turėtų Affidavit ot ieškojo ir daug surado, bet 
meškerės pagauti darbinin- ten grojami. Tų kūrinių Support. Tai Vladas Matu- spėjama, kad jų dar yra 
kų organizacijas. Amerikos tarpe yra ne tik garsus vo- levičius, gimęs 1916 metais paslėptų. Paskutiniuoju me- 
didžiosios darbininkų uni- kiečių kompozitoriaus Wa- gruodžio 22 d., Lietuvoje, tu Block saloje jų ieško 
jų sąjungos (AFL ir CIO), gnerio maršas iš jo operos jo žmona ir dvi dukterys, naujų elektroninių instru- 
gavusios pakvietimą atsi- “Lohengrin”, kuris dažnai Prašome Amerikos lietu- menių pagalba.
lankyti i “darbininkų rojų”, grojamas sutuoktuvių pro- vių padėti tai šeimai atvyk- --------
trumpai pasakė: “Ne”. gomis, bet ir kelių kompo-ti ir apsigyventi šiame kraš- Artinasi ruduo, pakalbin- 

Tą patį atsakė ir Vaka- zitorių, jų skaičiuje ir Schu- te. Šeima yra labai tvarkin- kime pažįstamus ir priete- 

rų Vokietijos unijų sąjun- beirto, “Avė Marija.” ga, patys užsimokės kelio- liūs užsisakyti “Keleivį.”

ga, kuri jungia 6 milionus Garsių muzikos žinovų nės išlaidas ir dar turės Kaina metams $4.

darbininkų. nuomone, tokia Schuberto šiek tiek pinigų gyvenimo --------------------------
“Komunistų - bolševikų “Avė Marija” yra pati die- pradžiai. Sponsoriui išlai-

imperijoje nieko nedaroma viškiausia muzika, kokią dų nebus, 
gerai nepagalvojus... Ir yra betkas sukūręs,bet štai- Apsisprendę sudaryti tai 
šitie privatūs, nekaltai atro- ga kardinolas Stritch joje šeimai afidavitus, prašome 
darnieji kvietimai atsilan- įžiūrėjo šventumo stoką ir kreiptis i BALFo centrą 
kyti nėra minėtos taisyklės uždraudė. smulkesnių informacijų šiuo Kalifornijos
išimtis,” pareiškė Vokieti- Ag, kaip Us panašu Į adresu: BALF, 105 Grand 
jos darbininkų sąjunga. Kremliaus elgesį. Ir ten juk Street, Brooklyn 11, N. Y.

Tarptautinė Laisvųjų Uni- dažnai muzikai gauna i
jų Konfederacija, kuri jun- kaili, kad jų kūriniuose nė- 
gia 75 kraštų centrines są pakankamai “marksiz-

Visokio plauko biznieriai 
komunistų pakvietimą lan- kardinolas Stritch užgyni 
kvtis Sovietu nri- eroti kataliku bažnyčios!

M•a

ĮVAIRENYBĖS

JUOKAI
Taktiškiausias žmogus

Taktiškiausias žmogus, kuri 
esu pažinęs,” pasakė vienas 

pramonininkas, 
“buvo tas, kuris atleido mane 

mano pirmosios tarnybos, 
pasikvietė mane ir pasakė:

“Sūnau, aš nežinau, kaip mes 
gyvensime be tavęs, bet nuo 
pirmadienio mes pamėginsime.”

as

is
Jis

Idarbininkų unijas, atkrei- mo-leninizmo.”
pia visų dėmesį į keistą da- ---------------
lyką, būtent: Komunistai ir
jų sėbrai suiga pradėjo --------

---- šypsotis ir tiesia draugišką Noriu paaiškinti

Ga- ranką tiems asmenims ir _ . - , . . .,
kuriuos Pnes kur* laiką 

pnes ui kad 1941
visokiais

URUGVAJUS

Svajonės pildosi

Ar mažai kas yra pasva
jojęs, kaip gera būtų, kad 
pusryčius pavalgius būtų PjUeškau At;nės 
galima pietums nuskristi Į žinantieji ką nors

Paieškojimai
Dundulis-I)ewis. 
apie ją ar jos

Flirnna n valfflrienp vėl ns WVWM,m* vietą, pn&u skubiai esu ru-^Uiop<|, o vaKanenę vei rin, nian prane^ti. Atlyginsiu, 
metu liūdnu- niuose valgyti. Tos svajo- J- staUnis n ųuincy Avė..

birželio dienu minėjime nes Jau pildosi.--------------------------------- --
. ,. , . kaikas kahinėinsi nrie “Ke- Gal nepastebėjote nese- . Paieškau savo pusbrolio -Motie-

galvokime. sako minėtos or- jeivi „ “Naujienų” ir kitų niai laikraščių paskelbtą ^“mio. o^u’škio’ Pi™p°, 'Vilnius 
ganizacijos vadovybe, ko' pažangiųjų iaikraščių ko-žinią, kad du Anglijos Ja-^Ji^pau ar jj žinantieji Pra-

respondentų ir kitų jiems kūnai, pavalgę pusryčius j„hn Gai nor 1555 E. 22nd St.,
nepatinkamu asmenų Ten Londone, išskrido i New Cleveland 14, Ohiotuo Minėin oimtarlienm* kvietimų lankytis Tarybų nep. .U.' . ” Vnt-Vo iv ėio nanUtave v,. <46>

šioj J .■««<««»“ Sąjungoje minėta konfede-™ntls ™v,.sal ‘e‘s,n"al kare trižo namo Miluko, tt
Morta Raižienė, duosni icnėia nenamirSti išreikšta: Turėjo būti pa-Kalę namo. _ kaimo, vaikinmkų parapijos. Trakųp>pejd nepduiireu, £ , hnve« Jie tą kelionę padare per pavieto, v Ūmaus irub.. paieškau savo

tikslai yra paslėpti tikėlis k prie Dievo H valandų 21 minutę’ir S.J
•1U’ , . atsivertęs dabartinis Kui- 45-4 sekundas, taigi skrido JisGaįtsbut Kyve™ San

06 tūros Draugijos vicepirmi-vidutiniškai 481 su puse atsiliepiau:
, • so rroioo ton rvomot^; ninkas K. Vydžius ir buvęs nnylių per valandą. ; 5 Nertame st.

. muose surengė savo dvinu- ja, galės ten Pamatai gerų mokytoja? r Vilkas. ^ia prisiminkime, kad

. Kų 4 metų gimtadienio puo-fabnkų, sporto vate- Ritoj buvQ parašy. Kolumbas pneš beveik 500
Vaikučiai gavo daug tybinių unijų į-taigmgai ta, kad vieRa gy^aču įš metų Atlantą perplaukė per Pak4kaa p?įvien-s moters? kuri

penatų patalpų, bet jiem. laiška ku ^0 dienu ir atgal sugrįžo norėtu apsigyventi Fiondoj, pas ma-
nebus parodytos nei Liubi- L:letU'OS g.aV0 ^1SKą’ kU' — S.-ne. Rendos mokėti nereikės. Rašv-n name pataria genau su vy-

Sihi™ ™ įtaikinti ir eiti pas ji sis garlaivis Sirius plaukė
darbo stovyklos su milio- ne«” ’ L’,e-

• tuvą. Ta moteriške yra tik
ra našlė. Jos pažįstamas, Jau pakanka
dioriŽAc i T iptnva iai m landų i Europa nuskristi ir Parduodu ūki vieno akro. Trv*sugljzęs Į Lietuvą, jai pa- .. 7 - ” , , . l-etv.rtadaliai apsodinti avietėm
rašė, kad geriau pas vyrą ?D2tl, o netlUKUS, oe aoejo- (raspberries). Namas 4 kambariu,
vykti, tai yra geriau mirti. n®s’ pakaks kelių valandų.

vauti savo pusseseres
60 tautienės 25 metų vedybi- organizacijoms, 

ir bičiulių. Buvo nio gyvenimo pokyly. prieš tai vadino priešais ir
net iš Waterbury ir Turimc ir Mrff>n£iu visokiais būdais dergė. Pa-£.svečių

Bloomfield, Conn 
Po iškilmingos

nės jų sūnus .Antanas 
g,e’ai i margino pokylį “vieno

sergančių

vakarie- Serga Grigaliūnas, 
pa- das Genys, xAdomas 
as- kevičius.

Vla-
Dap- dėl taip daroma.

Kas dėl darbininkų unijų

I d
i Ji

t n
» \

mens orkestru.” Jis 
yra pagarsėjęs ne tik 
apylinkėj, bet ir Floridoj.

Radeckai yra visų gei-ų 
darbų rėmėjai, duosnūs ir 
vaišingi žmonės. Radeckas,

Ro- kilęs nuo Raguvos, pensi
ninkas, yra Lietuvių Bend
rovės direktorius, Radec 
kienė, kilusi iš Traupio pa- 
lapijos, dirba Birutės drau- dovanų, 
gijos valdyboje.

Linkime Radeckams dar 
sveikiems sulaukti auksi
nės sukakties. Vaišes su
rengė Jonas Sargotas, Lin- 
kus ir Mačionienė.

racija Įspėja
viešiems reikalams lietuvė, kojęjg 
minėjo savo gimtadienį. už •

Vytautas ir Albina Ka- “Laisvojo pasaulio 
lantai savo gražiuose na- gacijos, sako konfederaci-

žinantieji 
144)

Sa.vonville. Masu.

Ieškau Kompanijonės

.H

/ a
•U

Vvtis

BROOKLYN, N. Y.
nais kalinių ir vergų,

Maskvos, Leningrado ar ki- 
redaktorius ir tų miestų priemiesčiai, ku- 

avininkas Juozas Tyslia- riuose ištisos šeimos gyve- 
Vietinio laikraščio savi-va po priesaika notarui pa-na viename kambary, nei 

ninkė Hubbard Bell suren- reiškė turis 10,000 apmoka- gai>ieji kolchozai, kuriuo- 
gė “baby shovver” to laik- mų prenumeratų ir tą pa- se dirbantieji skurdžiausia 
raščio reporterei Emilijai reiškimą išspausdino savo g?'ena.

Baby shower” Budvikisnei

bent pasigyrė

Vienybės

59 dienas, kad 
Sirius

dienų.
Šiandien, kaip matome, 

keliolikos va-

Mrs. C. Kelly 
1543 S.W. 7th St. 

Miami. Ela.

Gera Proga

(14)

negu grįžti.
1 mylia 
iniornia- 

(43)
M. Krasinskas

' Višniauskaitei - Budvikie- laikrašty, 
nei, kuri duoda daug žinių 
ir iš lietuvių

Budvikienė

'Komunistai neatsisakė vi- Kiekvienam automobiliui su-

Ta pareiškimą perskai-j^fj
v^~°vie ”a"al7jau- kadT U jų uaruo žmonės
via senų '^e-no kaimynas Juozas yra be- • o 

tos gyventojų Juozo ir Emi-saikis Juk turint tiek pre Vlsada tun atsiminti. Nesi 
lijos V išniauskų duktė.

<ipic 30 svnru nliu-
diktatūrinę tvarką irmmijaus. 
tikslą darbo

Kučinskiene pirko vaistine ti. o tuo tarpu mūsų Juozas
~ T. .. , . . , kiekviena proga visS. Ručinskiene nupirko jau ~

nuo Jono Aismono Crys-

klausykime žodžių “drau- numeratonų galima gyven- gai> jraugai - bet rejkaIau.
, darbų, kurie rodytų, kad 
(lau‘ jie tikrai nori su kitu pa- 

kime iš komunistų aiškių
tai Drug” vaistinę, 
me sėkmės naujoje 
srityje.
Išvyko į Montrealį

Linki- T’Vdarbo •
štai tame pačiame nume- šauliu bendradarbiauti, 

jis pranešęs, kad kitą j<0| kas jų nematyti.” 
metą vasario, mėnesį “Vie- Taip Pasaulio ‘Laisvųjų 
nybė minėsianti 70 metų Unijų Konfederacija pata- 
sukaktį, ištiesia lanką ir ria žiūrėti į komunistų šyp-

baudžiavą panaikinti, bet ir' Misevičienė, žinomo vers- Pras2.: ... . . . senas ir jas vertinti,
patys išnaudojo baudžiau-lininko Misevičiaus žmona, “Vienybės’ skaitytojai Komunistams sunkiausia 
ninkus ir tt. išvyko i Montreali dalv- raginami rašyti savo atsi- suvilioti darbininkus.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 

PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tat 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie

tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 

įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 

parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 

fratemalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 

jums ir jūsų Seimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi

niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa

rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 West 30tb Street, New York 1, N. Y.

Vienybė?”
savo

minimus, taip pat sveikini
mus, pridedant bent kuk
lią dovaną.”

Juozo Kaimynas
“Pagerbė” Mizarą

Spalio 9 d. bimbininkai 
surengė pokylį savo vien
minčiui Rokui Mizarai
gerbti jo 60 metų sukakties __
proga. Į pokylį ateinančius Prieš 
“sveikino" pikietininkai rusai 
prieškomunistiniais plaka-ir J4

R. M.

Nauji Leidiniai
NEMUNO~ŠŪNŪS, And

riaus Valucko parašytas ro
manas, pirmoji dalis, 280i 
pusi., autoriaus leidinys, 

Pa‘ kaina nepažymėta.

IŽDO SEKRETORIUS

Iždo sekretorius George 
Humphrey linksmas kalba
si su laikraštininkais, pa
simatęs su prezidentu. Jis 
esąs tikras, kad federalini 
biudžstą bus galima suves
ti be nuostoliu.

Šulinio vanduo. Elektra, 
nuo Gold Bar. Wash. Dėl 19o8 metų gale jau bus cijų rašykit adresu: 

naudojami tokie komerci- Goid*B^,a'w^h.
niai lėktuvai, kurie iš New------------------------------ -- —
Yorko i Londoną nuskris TONIKAS VIDURIAM

per 6 valandas. ‘ , yra na.rni“*
™ ■1 gyduole: mišinys

šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys). odos iš- 

gerklės užkimimo, 
plaučių uždegimo, vidurių liuo- 
savimo, pūslės ligų, širdies su- 

sudaryta Pyk’mo’ šiurpuliavimo, peršali-

Tebe ieško paslėptų turtų
Garsusis septynioliktojo 

šimtmečio jūrų plėšikas 
William Kidd (jis nužudy-

Reamatiški Skausmai
bėrimo,

GERA MOSTIS 
PeKsnio Galinda Mostis, 

iš dau? skirtinei; elementą, turi sa 
vyj’e galindą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. ranku, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo 
nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės 
Nelauk ilginus, ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy- UajnUoja $4.00 
kitę į dirbtuvę. Raina 2-oz. $I.0O- 
16-oz. $5.00. Garantuojame pasek
mes ar grąžiname pinigus. (47)

DEKEN’S OINTMENT CO.
J’. O. I)ox 666. Newark 1. N. J.

mo. dieglių, reumatizmo, bron
chito, rožės, riemens deginimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė

limo. ir nuo daugelio kitų vidu
rių ligų. šios arbatos svaras

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

South Boston 27, Mass.

- -

metus spalio 24 d 
užėmė Lietuvos valstybę 
galutinai pavergė.

165

tais. +♦+* *»■«*•♦**♦ *
Į pokylį susirinko kartu 

su Bimba būrys senelių, bo
bučių. Vienas bimbininkas. 
priėjęs prie policininko 
skundėsi, kam tas neap
šviestų žmonių būrys juos. 
pikietuoja. Girdi, Amerika 

i pripažįsta rusų Ženevoj pa
siūlytą taiką.

Pikietininkai buvo fil
muojami. M. R. 1

SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTI

Vėplą
Karikatūros, šaržai, anegdotai, feljetonai ir įvairus humoro? 

Metinė prenumerata tik $1.00
Adresas: VfiPLA, 1220 BISHOP ST., SUITE 3, 

MONTREAL, QUE., CANADA

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 

LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS

o 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 Broad way, South Boston 27, M
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Lapkričio 12 d. 7:30 vai. vak. puošnioj Jordan 
salėj (Gainsborough ir Huntington gatvių kampas) mes, 
bostoniečiai girdėsime ji pirmą kartą.

Jo meno vadovas ir dirigentas yra Alfonsas Mi
kulskis, kanklininkių vadovė Ona Miaulskienė, tautinių 
šokių vadovė Aldona Raulinaitienė, chore yra apie 80 
dainininkų ir šokėjų.

Dainuos moterų, vyrų ir mišrūs chorai tik lietu
vių liaudies dainas, šoks tik littuvių tautinius šokius, 
visi choro dalyviai—vyrai ir moterys dėvi gražius tau
tinius drabužius.

Biletai nuo 2 iki 5 dolerių. Patartina iš anksto Įsi
gyti, nes jų be abejonės pritrūks. Jie gaunami Ivaškų 
baldų krautuvėj (366 W. Broadway, So. Boston, tele
fonas AN 8-4618).

Čiurlionio shoro koncertas mums didelė, reta 
šventė, nes kito tokio pobūdžio ir torfio aukšto lygio 
choro mes neturime.

Choras šiemit mini 15 metų veiklos sukakti. Jis 
Įkurtas Vilniuje. Per tą laiką jis yra turėjęs apie 600 
koncertų Lietuvoje, Austrijoje, Vokietijoje, Kanadoje
ir čia Amerikoje. Jo koncertai didžiulėse salėse Cleve- darę platų

KELEIVIS, SO. BOSTON
t ii RUONIENAI

Čiurlionio chorą sveikina 
’ kovo 19

Hamiltono (Kanadoje) majoras ten 1955 m. 
d. buvusio koncerto metu.

Halloueen Parė
Dorchesterio Klube

NOMINUOKIME Į
KANDIDATUS

So. Bostono Lietuvių Pi
liečių Draugijos viršininkų 
kandidatų nominacijos bus 
kitame narių susirinkime 
lapkričio 17 d., todėl, ger
biamieji, kurie žinote tin
kamus ir norinčius šiai gar
bingai organizacijai tarnau
ti narius, praneškite jų var
dus ir pavardes draugijos 
sekretoriui J. Lėkiui (7 St. 
Marks Rd., Dorchester, 
Mass., tel. TAlbot 5-9395, 
arba, kam patogiau, pirmi
ninkui J. Young (315 E. 
St., So. Boston, Mass.) ne 
vėliau kaip iki lapkr. 6 d. 

Draugijos Valdyba
—i

Susituokė B. Veltas

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių d.e- • 
nų, iš anksto susitarus telefonu ar t
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode lslaai 

Adresas: State Sanatorium, 
VVallum Lake, Rhode laland.

Asturnas: nuo Providence—24 my
lios, nuo tVorcester—2C m., nuo
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Geraid Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth”

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai* 

iki 8 vai. vakaro

GAUSI, GRAŽILIETUVIU KOMITETAS
REMIA HYNES BALFO VAKARIENĖ

Spalio 22 dieną New 
Yorke inž. Brutenis Veitas 
susituokė su Irena Lušvte.I

landė, Chicagoje, Washingtone, New Yorke, Hartforde majoro John B 
ir kitur turėjo dideli pasisekimą. Juos girdė.lusieji išle- didatūrą Į miesto 
pinto skonio amerikiečiai aukštai vertino.

Gailėsimės, kas iš mūsų paliks jo neišgirdęs.
Primename, kad prie Jordan salės yra daug vietos 

ir mašinoms sustoti.

5 Apšildomi Kambariai
Trečiame aukšte su visais įrengi

mais, $50 menesiui. Kreiptis 328 
‘E’ Street, So. Bostone, pirmas auk
štas, ar skambinti AN S-5961

Bostono lietuviai vra su- Spalio 23 d Piliečių Dorchesterio Lietuvių Mo- 
komiteta remti Draugijos salėj buvo meti- teru Klubas ruošia Įdomią 

Hvnes kan- Balfo skyriaus vakarie- Hallovveen party ši šešta- 
pia;Or() nė. Jaunų ir senų svečių pn-dieni, spalio 29 d., 7 vai.

vietą naujam terminui.’ J virinto pilna salė. Buvo vak. Dorchesterio V U Pi-
0 asme- daug sveikinimų, jų tarpe liečiu Klube, 1810 Dorches- -----

r majoro Hvnes atstovo ter Avė., Dorchestery. ,
* . . Daugiau

bUS ValglU ir vo nuosavame 
Už Įdomiausiu - “elus- ‘s*“°Kume

komitetą Įeina net i 
nų. Komiteto garbės

Tel. A V 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 Uph^i's Corner 

DORCHESTER, MASS.

ii ILdJVlV -*• a J HUC CILCVV7 * VJ -Tk V V., JLX UI UiUČlUl \ .

mininku yra adv. J. J. 
galus, pirmininku A. J 
maksy, sekretorių A. Chap
likas ir iždininku Wm. Sku- į'10 • - «
drig balsą paduoti uz Hvnes. siems. Bus

Visi lietuvių klubai Bos- Rašytojas A. Gustaitis įžangos dovana. \ isus kvie- 
tone, South Bostono Pilie- linksmai nuteikė savo 3Čiame maloniai atsilankyti,
čių Draugija, Dorchesterio skaistaus juoko eilėraščiais, Rengėjos
ir Brightono klubai, indor- jaunutė L. Jakutytė

majoro Hvnes kandi- skambino pianu.
nors lietuvių taipe šeimininkės gardžiai pa- 
senatoriaus Po\\ ers vaišino. Iki vidunakčio sve

čiai vieni su

Darbščioms Moterims
progų jums uzuirou sa- 

oiznyje per apvalius 
jus. PraueK

... - - - uzuuroiauti tuoj pa.. Renčia monvi. mi: - paraginti eiti lapkn- kostiumus bus dalijamos angnsaui. savininkę -Virs.
d. balsuoti ir savo dovanos vaikams

(ji į- eismo viršininko William 
\a-A Rielly, kuris, aišku, nepa-gėrimų

Parengime

J. TAMULIONIS
DAINUOS BOSTONE ----------

----------- Lietuvių klubo pokylis
Sandaros Moterų Klubo Lietuvių Piliečių Klubo 

rengiamame metiniame metinis pokylis bus spalio V 
našlių bankete lapkričio 6 (Ost.) 29 d. 7 vai. vak. sa
ri. So. Bostono Piliečių vo name 41 Berkeley gat- ąavo 
Draugijos svetainėje šie- vėj. Įėjimas tik 25 centai. datūrą 
met dainuos dainininkas J. Visi nariai privalo dalyvau- vra įr’
Tamulionis iš mūsų kaimy- ti, nedalyvavusieji bus bau- č«nn;nk-,i k-nrie uoliai dir...................... » • /- , ... , .ninės Ne\v Hampshire vaJdžiami. ha už io’išrinSmaU maioro V“'U P3.2^”813 General 1-gonines w gydosi

Kaip kasmet, taip ir šis parengimas skirsis J ’ ! maJO,° šnekučiavo, antri šoko, tre- namuose. Kepyklos savi-
j . vietą. _ _ ti kampe esanti barą puolė, ninko Plevoko žmonai Car-

m,-Rinkiminė kova šią Vakarienės programai va-ney ligoninėj padalyta ope-
hiUUU vaįtę ’ ’ '

Šokius gros Peslia- jr

LAWRENCE, MASS. ir suaugu- Hra^treJ,' 
duodama ir

66 Trefton Dnve, Ea->t 
Maso. BK 2-3511-W 

(46)

pa-
Jie serga

A. Petkevičius grizo iš

tujos, 
šiemet

taip ir 
bus renpo vaisių 

našlių karaliene ir 
ralius, gros Keturių Karalių!narės.
kami

Sis parengimas 
nuo kitu tuo. kad

1... _________hd- gamina U<XI

ir bus kitokiuorkestras 
Įvairumų.

Visi lietuviai, o ne tiki 
našlės ir našliai širdingai Į Moterų 
kviečiami tame metiniame- 
bankete dalyvauti. Šeimi
ninkės jau susitelkė paga
minti skania vakarienę.

J. K.

ko orkestras.
Komitetas

klubo
susirinkimas

O Ivaškienes

kova šią sa- 
pasieke savo čiukurą 

abiejų kandidatų šaiinin-

BUTAS NUOMAI
So. Bostone, 187 Bowen St., tre

čiame aukšte, isniMmuojaraas 4-ių 
kambarių butas su vonia ir kt. pa
togumais. < 44)
K Kreiptis po 4 vai. vak. antram 
aukšte, 187 Bowen St.. So. Bostone.

Hilltop Kalakutų Farma
Tiesiai iš fanuos, geriausiai au

ginti balti olandiški kalakutai. Pa
šaukit BKockton 8-1696. A. J. Cook, 
630 No. Carey St., Brockton, Mass.
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FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas J. Alekna

- dovavo V. Vakauzas.

kai telkia visas jėgas rin
kimams laimėti.

Buvo susirinkę vilniečiai

įacija, ligone sveiksta na
muose. M. Mockapetris su
sirgo širdimi ir paguldytas 

La-Airis, vokietė mokosi
lietuviškai Carne-V ligoninėn. M.

Farduodamas Namas 
Karas

šešių kambarių naujas, 
metai statytas namas su 
žais ir dviem lotais žemes

ir

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

pėnienei padalyta operaci- rmngtone prie Silver ežero par
duodamas skubiai dėl šeiminin-

-------  Vilniaus Krašto Lietuvių
Sekmadieni, spalio 30 d. S-gos skyriaus nariai spalio 

5 vai. vak. Tautinės S-gos 22 d. susirinkime išklausė 
namu viršutinėj salėj Įvyks įnž. J. Vasio paskaitą “Vil- 
Pabaltijo Moterų Tarybos njus jr Vilniaus kraštas,” 
Lietuvių Moterų Klubo na-adv. A. Juknevičius pasida- 
rių susirinkimas. Paskaitą bno Toronte surengtos 

? skaitys S. Mantautienė. bus “Vilniaus dienos.’’ kurioje 
~77—. . . ’A. Baltušienės rankdarbių įr jįs dalyvavo, Įspūdžiais.

Ivaskienes tautinių parodėlė. meninę dalį at- Pavesta valdybai susiži- 
lapkncio a-6 jįks j. Adomavičienė. noti su kitomis organizaci- 

1 bau- Visos klubo narės kvie- jomis ir surengti Didžiojo 
čiamos dalyvauti. Norinčios Vilniaus Seimo minėjimą, 
i klubą Įsirašyti mielai lau- Susirinkimui pasibaigus.

pirmininkė Kulbonienė su-
Klubo Valdyba

šokėjai 
i New Yorka

Onos
šokių grupė 
dienomis pakviesta 
dies šokiu mokvkla (folk 
dance house) New Yorke 
parodyti lietuvių tautinius kiamos 
šokius. * sirinkusius pavaisino.

Dr. Gimbutienė apie 
lietuviu

LENKTYNIŲ 
l’ASKl TINĖ SAV.MTĖ

I

*

$50.000 
YANKEE HANlf.CAP

Trečiadieni, Spalio 28 d.
POSTO LAIKAS 1:15 

KASDIEN DVIGUBI UŽSIDARO 1:35

» as

NAUJAS ATIDARYMAS

Raynham Country Club
Ant Rožėno Kalnelio 

ĮVAIRŪS GĖRIMAI IR VALGIAI
šokiai kiekvieną penktadieni ir šeštadienį vakarais

101 kelias Bridgewater-Raynham Line

Kviečia visus pasilinksminti savininkai

Krank Rožėnas ir Povilas Lapenas

Bostono šeštadieninė mo-jaCariiey ligoninėje, 
kykla pradėjo darbą. Jau Linkime jiems gi eitai pa- coJn Karas.
mokosi 164 mokiniai, bet sveikti. Kasin. Wilmington,

- „ i - • : : ------------------------------- (paskutinis namas).dar pnimami mokiniai i
visas klases. Sveikina A. Liutkuvienė

įdomu pastebėti, kad pir- --------
majame skyriuje yra vie- Mūsų ilgametė rėmėja A.----------------------------------
nas airis ir vokietaitė, ku- Liutkuvienė, jau kopianti RADIO PROGRAMA
rie lietuviškai visai nemo- prie go metų amžiaus, ra- Lietuvių Rariio programa

bet tėvų skatinami nori šo esanti sveika ir dabar iš stoties WBMS, 1090 ki-

ko mirties ir parduodamas Lin- 
Kreiptis j Mrs. M.

Davis Rd. 
penktadie

niais, šeštadieniais ir sekmadie
niais visa diena, geriau iš ryto.
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A. J. NAMAKSY
REAL ĖSTATE & INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

West Roxbury, Mass.
Tel. FA 3-5515

ka,
įsmoKti, o mūsų naujųjų dirbanti Norwoode.
ateivių tarpe dar yra vaikų. ---------------------
Kurie lietuviškos mokyklos
nelanko. Ar tai ne gėda 
tokiems tėvams?!

Laiškas Jonui Gegžnui

A. Kisielius vadovauja
rinkimams

Jonui Gegžnui 
kas iš Lietuvos, 
ji atsiimti.

yra 
Prašome

Ukrainiečiu koncertas
kalbą Adolfas Kisielius (Kis- ----

sel». gyvenantis Dorcheste- Antradienį, 
radi- ’T- 17 Virginia gt., yra ko-8:30 vai. vak. 

pir-

lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.

, lieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 

jaiš_ Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis Į 

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So.
Tel. SO'8-0489.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrokcijo*

X-RAY Aparat*
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

Bostone. 
Ten gau-

spalio 25 d. 
Bostono siur
bus žinomo 

sho-

Emersono kolegijos
jo stotis (WERS FM) pir- ™iteto. kuris rūpinasi per- fonijos salėj 
madieniais, pradedant spa- 1 iiikti John B. Hvnes Bos-ukrainiečių banduristų 
lio 24 d., 7 vai. vak. duos tfjno majoru, pirmininkas. ro koncertas.
pasikalbėjimus apie Įvairias ^s.;vra Baigęs Bostono ko- --------------------------
kalbas (Living with lang- i(*-:'ą 1942 metais, ten bū- Bareikienė panemuniškė

namas ir “Keleivis.”
Steponas Minko*.

|
uages).

Lapkričio
ta stoti

damas buvo . pasižymėjęs 
7 d. 7 vai vak. futbolo žaidėjas. Tai ener- 

duos pasikalbėji- plūgas vyras,
Pasirodo, kad Mattapan 

todėl Hvnes mieste' gyvenantis Bareikis 
mą apie lietuvių kalbą. Kai- salininkai ji ir pasirinko yra kilęs nuo Giedraičių, o 
bės dr. Marija Gimbutienė, linkimų vajaus vadovu. jo žmona nuo Panemunės.

Serga adv. Kalinauskas

S. L. A. prezidentas adv. 
K. Kalinauskas jau pora sa
vaičių guli Carney ligoni- 
nvj. Linkime ligoniui grei
čiau pasveikti.

Dėl rakšties nedirba

P. Ausiejui i pirštą Įlindo 
maža rakštis, bet dėl jos 
Įvyko uždegimas ir jei ne 
penicilino vaistai, tai neži
nia kuo būtų pasibaigę. Au- 
siejus betgi negali dirbti 
ilgoka laika.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą. 
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex, 

the ‘‘Singing Sveethearts.”
Cas,. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl 

informacijų kreipkitės telefonu: Bridgewater 855.

NAMŲ SAVININKAMS

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Binge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam L>ei taisom stogus. 
Prašome kreiptis laišku j:

John Petrus 
206 Gold Street 
Randolph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
\V. Broadway, Room 4,

So. Boston. Mass.

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRLM 
598 E. Broadway 

So. Boston 27. Mass.

Tel. A N 8-1761 ir A N 8-2483

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS: 

Nuo 9 ryto iki vakaro.
uždarytas.Sercdomis—ofisas

417 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

VAISTAS “A2IVAr
t
Ir1— Vaistas nuo nudegimo 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdy 

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

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštoms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street 

South Boston 27, Mi




