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JAU TRETYSIS JCRŲ MILŽINAS

Nasser Atmeta Anglų-Prancuzu 
Siūlymą Jungt. Tautose

K/
Jungtinių Tautų Saugumo Taryba Svarsto Sueco Ginčą;

Egiptas Atmeta Anglų«Prancūzų Siūlymą; Toliau 
Ginčai Eis Slaptai,o Ksutu ir Derybos; Amerika 

Tarpininko Rolėje; Rusai už Egiptą.

Tretysis 60,000 tonų talpumo karo lėktuvnešis, pavadintas “Ranger” šiomis dieno
mis nuleistas į vandenį Newport News. Viu, laivų statymo jarde. Pirma jau pasta
tyti to dydžio du lėktuvnešiai “ForrestaF* ir “Saratoga”. Kiekvienas toks laivas 
kainuoja 200,000,000 dolerių.

Praeitą penktadienį J. T. o/wi n/in 
saugumo taiyba pradėjo -^,000 Vengrų^ 
svarstyti Sueco kanalo gin- Pagerbė Ttūįkn
čą. Anglija ir Prancūzija ______
bendrai pasiūlė rezoliuci- Vengrijos sostinėj spalio 
ją, kurioj reikalaujama Su- 6 d. buvo viešai išstatyti 
eco kanalą internacionali- kelių pačių bolševikų pa- 
zuoti. ŠĮ pirmadienj Egipto kartų žmonių lavonai. Tai 
atstovas tą anglų-pracūzų buvo Rajko, generolo Palf- 
pasiūlymą atmetė, nors ir fy, Dr. Szoeny ir A. Szalai 
be Egipto tas pasiūlymas lavonai, kuriuos vengrų ko- 
nebūtų praėjęs dėl Sovietų munistai prieš kelius metus 
veto. Maskva šiuo tarpu pa- pakorė, kaip Amerikos šni- 
ėmė Egiptą savo globon ir pus įr Tito agentus, 
nori tuo užtarimu sustiprin- po Stalino galo bolševi-.
ti savo itaką arabų Kraštuo- kai ‘‘sužinojo”, kad SprOC/imOS Atidengė PoZUOItės Blįla Bado Italų Socialistų
8e*......................... tieji buvo visai nekalti, kad r ~ • — •

Tolimesni ginčai saugu- jje “prisipažino” dėl žiau-
mo taryboj eis neviešai, o rju kankinimų ir todėl jų 
tikrenybėj laukiama, kad garbė atstatoma 
tarp Egipto ir Vakarų vals-

KEISIVI8

M 51-IEJI METAI

Demokratą Kandidatas Kalba

Apie Lenkijos Laisvę

Pulaski Dienos Iškilmėse Priminė Wilsono Paskelbtą 
Tautų Apsisprendimo Principą; Lenkija Turi At* .

gauti Savo Laisvą; Pavergtųjų Tautų Klausima* 
Skelbiasi Rinkimuose; Maskva Kryžkelėje.

Cmfc/tį Kontrabandą Bolševikams Akis Vienybė Dar Toli kairiojo spamo vadas a.
Be\ an buvo išrinktas parti-

Analu Darbiečiai Pavergtųjų tautų klausi- G • iz • i mas šiuo metu pasidarė la-Sustipnno Vienybę bai opus ir apie jį daug kal-
---------  bama. Amerikoj klausimas

Anglijos darbo partijoj kyla rinkimų kampanijoj, 
kovos tap dešiniojo ir kai- kur kandidatai j aukščiau- 
riojo partijos sparnų šiuo fcias vietas negali pro tą
tarpu aprimo ir partija vie- klausimą praeiti tylomis, 
ningai nioiiasi būsimiems! Demokratų partijos kan- 
nnkimams, kune nežinia Adatas A. E. Stevenson 
kada bus, bet jei vynausy- jiu pasisaltė. Jis spalio 7 d. 
be juos paskelbtų, dai bie- Jjew Yorke minint Kazimie- 
ciai tun nmto pagnndo ti- ro Puikino dienų kalbėjo 
kėtis juos laimėti. . parade žygiuojantiems len- 

Pereitą savaitę uzsibai-Į kams ir priminė prezidento 
gusioj 55-oj partijos konfe- Wilsono paskelbtą tautų ap- 

. i BIac2ipo°Lj?*est? pisprendimo principą, ku
riam Stevensonas sakėsi
esąs ištikimas. Jis sakė.

Praeitą ketvirtadienį vie- Poznanės “laisvės ir duo- Italijos socialistų partijos iždininku. Tai artimiau-, Amerika negali būti 
Pro viešai išstatytus pa-name sandėlyje Hamburge nos” riaušininku bylos tę-buvo pradėjusios derybas 818 vieta pne parti j’os vado j rami ir abejinga, kol milio-

tybių prasidės rimtos dery- kartųjų bolševikų lavonus i vyko stiprus sprogimas, siamos, bet kol kas į teismą dėl susivienijimo, bet pas- vietos jr laukiama, kad var-jnaĮ pavergtų žmonių pasau
kęs dėl ginčo išsprendimo. Budapešte pražygiavo 200 kuris suardė sandėlį, užmu- patraukto tik 21 asmuo, o kutir.iu laiku kyla abejonės, zytynės partijoj dabar ne- jyje ^ar neatgavo savo lai-
, Amerika pasisakė, kad tūkstančių vengrų, kurie pa-šė vieną žmogų ir 3 sužeidė, kalėjimuose teismo laukia ar prie vienybės galima bus bekels vidujines nesamai-jr teigę j gavo teritoriją,
gi saugumo taryboj rems reiškė pagarbą bolševikiško! Sprogimas įvyko sporto virš pusantro šimto areš-prieiti. kos ir nebesilpmns partijos. Kandidatas sakė. kad jis
anglų ir prancūzų pasiūly- (smurto aukoms ir kartu pa-įrankių sandėlyje. Bet po luotų darbininkų. Viena Nenni vedami socialistai,.. Partijos konferencija,
lymą, bet faktiškai Ameri- reiskė protestą prieš bude- sprogimo paaiškėjo, kad byla trijų jaunu darbinin-!kurie iki šiol bendradarbia- siais , p lr .daugu-
v<> tm> i:---- »—= — tanHt “sporto įrankių sande- kų, kaltinamų iŠ 'užmušimą Į vo su komunistais, savo sd- 3^as darbininkų unijų, pa-

lyje” buvo sukrauta daug politinės policijos kapralo,1 tartį su komunistais nutrau- sisakė aiškiau uz jvamas 
ginklų ir amunicijos. Gin- jau pasibaigė, sprendimas ;kė susitarimo būdu ir žada ••socialistines reformas ir nu

kalame ginče daugiau yra ! lieką vyriausybę, kuri ne 
linkten tarpininko rotę. tik Rajką, Palffy ir kitus

Anglijos ir Prancūzijos‘ ‘iti?ink“8’.’ 
spaudoje Amerikos politiką 'r,sa*.?ek,‘*'! zra®*iiĮ..o lo- 
Sueeo ginče yra griežtai kri- į“8 ‘“kstanaus pūde ir da-
Ūkuojama ii valstybės se- £®r. įar P?*’0. 
lerofnrini damma visnkili jokios kaltės.

JIS
bus ištikimas Lenkijos lai
svės reikalui. Ilgesnėj .kal
boj demokratų kandidatas 
A. E. Stevenson pabrėžė, 
jog generolo Kazimiero Pu-

V

ir po įvairiomis priedango- Poznanės bylos bado bol- Italų socialdemokratų par-J sakų nacianalizaciją 
mis gabenami į šiaurinę Af- ševikams akis. Kaltinamieji tija skaito, kad pirma sąl.v-
riką arabams. teisme iškelia žiaurias ju ga partijų suvienijimui yra

Ginklų šmugelninkas O. tardymo priemones policijoj nutraukimas bet kokio ben- 
Amerikai*' metami“ £ltini- KttS VT Kaip Užbaigė £h‘uetel' •savo Prek®s «a- ir ka!'tu pasakoja apie ne- dradarbiavimo tarp sociali-
mas yra tas, kad Amerika Km^im Karo? »'
is Anglijos ir Prancūzijos

kretoriui daroma visokių 
priekaištų. S v a r b iausias

Korejot Karą?
8311 Rinkimu"-kampanijoj re-

padaiyti neblogą biznj . . *. pubiikonai' dažnai giriasi,
Anglija jau kelia reikalą- kad jie davė kraštui taiką ir 

vimą. kad Amerika nustotų užbaigė Korėjos skerdynes, 
mokėti duokles už Sueco Demokratų kandidatas 
kanalu plaukiančius Ameri- A. E. Stevensonas dėl to re- 
kos laivus Egiptui ir mokė- publikonų pasigyrimo sako, 
tų juos kanalo naudotojų jog republikonai užmiršta

o_____  ________
askio mirtis Amerikos ne-

priklausomybės kare simbo
lizuoja lenkų tautos laisvės

Tito Tyli Apie Savo troškimą, kurį parodė ir 
Derubas su Rusais Poz,ianė? dagininku sūkiu-jnas pnes gavo sknaude-

kaip “sporto įrankius“, kar-i apie valdžios įstaigų nebo- Šiuo tarpu atrodo, kadi—./11^^?^0® diktatorius 
tais jis juos pakrikštydavo jimą žmonių reikalų, apie dervbos dėl vienybės busPlto turejo dgus pasitan-
“medžioklės įrankiais’

Islandija Nenori
dirbančiųjų žmonių skriau- ilgos ir valgu bus vaisin- 
das bolševikiškoj Lenkijoj, gos.

Vieno teisiamojo sesuo — •———
Amerikos Bazėseteismo sa!ėje sušuko: “1939 Peronui Davė 

metais mūsu tėvas žuvo gin-
---------  damas Lenkiją! Mūsu moti- Riebių Paskolų?

na buvo užmušta (nacių) --------
1942 metais! O dabar esą- Amerikos nnkimų kam- 

iškilo ginčas, kas

Islandijos vyriausybė ir
po pasitarimų su Amerika

draugijai: Anglija ir Pran-vi«ną aplinkybę, kuri prive-ir kitomis NATO valstybė- me baisjau nelęu pamjoj
cūzija iki šiol duokles mo- de pne taikos- tai Stalino mis, laikosi nuomones, kad kada” Teismo «alėi tie daugiau rėmė Argentinos 
kėjo senajai Sueco kanalo mirtis. Taika Korėjoj buvo Amerika turi ištraukti sa-įžodžiai didelio ori-diktatorių Peroną—republi
bendrovei. Amerikos atsa- sudalyta tokiomis sąlygą- yo karo pajėgas iš Islandi- Teismas pats ta ži- konai ar demokratai?
kymas į šitą anglų reikalą- mis, kokias Trumano admi- • ®L

jus.
1952 metų rinkiminėj ko- 

, .. voj republikonų partija piamus su rusų bolševikų va- Kalbėjo apie paverg-
įįls,.?rma pas .JapM?11tųjų tautų laisvę, bet šių 
Chrusciovas, o paskui jis|rinkimuose republiko- 
pats buvo nuvykęs j Jaltą naj jar ngra pagiggjęę nors 
tartis su rusais. - - . . «•

Praeitą savaitę Tito grį
žo iš Jaltos, bet apie savo 
deiybas su rusais plačiau 
nepraneša. Iš įvairių šalti-i

reikia laukti, kad ir repu
blikonų kandidatai tą klau
simą neapeis tylomis. 

Pavergtųjų tautų klausi-
‘mas dabar pradeda kilti ir 

S2 kad rUT iSarai Sovietijoj, kur atskiras sa- 
baU išS -Sl^- teMtinfe valstybės vis sava-

lankiau pradeda elgtis ir 
tas savarankumas pradeda 
kelti nemažai rūpesnio Ru
sijos diktatoriams. Ypač 
Lenkija rodo nemažai savi-

nius skirtumus”, bet tas ne 
visai pasisekę. Jugoslavijos 
spauda irgi užsimena apie 
ideologinius skirtumus, bet

jos teritorijos. Derybos dėl 
to reikalo dar bus tęsiamos, 
bet kiek jau paaiškėjo Is
landijos nusistatymas yra 
aiškus, amerikiečiai turi 
ištraukti savo- karo pajėgas 
iš to krašto.

Islandijos vriausybė sako, 
kad jos nusistatymas dėl 

jau į Amerikos karo bazės pa
yra paremtas

nistacija dar prieš 18 
mėnesių siūlę bolševikams, 
bet kol Stalinas buvo gyvas,

PABĖGO IŠ VILNIAUS bolševikai tas sąlygas at- 
LIETUVĖ PROFESORĖ metė ir tęsė kautynes, nors

--------- derybos ir buvo vedamos.
Bolševikai šiemet prade- p0 Stalino mirties bolše- 

jo išleisti turistus pasi važi- vikai nutarė baigti Korėjos
neit ix) Europą. Išleidžia, karą ir priėmė seniau jau;_______
žinoma, tik gerai išsijuotus Amerikos siūlomas sąlygas|naikinimo 
žmones, bet ir tarp tokių jr kur čia yra ypatingas re-{faktu, jog karo pavojus da- 
pasitaiko norinčių nuo bol- publikonų nuopelnas? — bar yra žymiai sumažęjęs.

Jokio antiamerikoniško ’ nu

vimą dar nėra žinomas.
no ii* ta žino visas kraštas Demokratai iškėlė kalti- 
bet dabar žmonės nebebijo mmą, kad republikonai bro- 
drėbti budeliams teisybę’ i Gavosi ir įėmė tą diktato- 
a.kis. * NM* Republikonai atsikirto,

Kol kas Poznanės teis- kad Trumano atimini
mai buvo didelė antibolše- »ra«j.i davė Peronui 100 
viki«ka nronacanda Todėl milionu doleriu paskolos, o _Awoao, nau mo via. wukalbamai kT i^ria^bė « tų pinigų Pelnas nema- ^ut‘"a‘ ».«»!•

nutrauks bvlu svarstyma. žai pasidėjęs į Šveicarijos 
______ ‘ _ bankus. . .

Teisybė yra ta, kad Tru
mano administracija bandė

apie juos ne daug ką paša-
koje ir pradeda duoti pa
vyzdį ir kitiems satelitams.

Kiek ilgai Maskva leis 
satelitams žaisti kad ir ri
bota laisve, yra visokių spė
liojimų.

MAINIERIAI LAIMĖJO 
UŽDARBIŲ PRIEDUS

Atrodo, kad Tito vis dar 
?ra galutinai grįžęs į bol

ševikišką cerkvę, ar gal tei
singiau pasakyti, pats nori 
būti bolševizmo vadu ir ne-* 
benori imti nurodymų iš 
Maskvos, ką skaityti teisin
ga, ką ne.

MAROKO ATGAUNA 
VISAS SAVO TEISES

Amerikos vyriausybė pra
nešė Marokui, kad ji atsi

KOMUN1STŲ SVEČIAI
LANKOSI PAS TITO pašalinti Perono diktatūrą, 

--------- bet kai tas nepavyko, taieevizmo valdžios pabėgti, klausia demokratai.
Rugsėjo pradžioje Stock- J“ prisPPe J**°QS 

holme pabėgo atvykęs su 
kitais turistais latvis archi-tektas Janis Kramens, o a{^’ faktas yrą,

28 d- * P“1' Padal'ė konams* ™dan!

Ji kaitų su keliais šimtais R°rej°j 
kitų turistų laivu “Pobeda” Jiem? V8.1(i?nt\.? J,e 
važiavo iš Odesos. Laivas 8811 1Tna 11 kreditą uz tai.

į Švedijos sostinę Stock- PIRMAS SPRENDIMAS 
holmą. čia ta lietuvė krei- „ „ „
pėsi į policiją prasydama Bolševikų teismas Pozna-duoti jai prieglaudosi teisę, ^je šį pirmadienį išnešė _ . . .

pjrmaji sprendimą prieš; sija tokį pasmerkimą gali da kreivai žiūrėti, kai kiti būvi išmokėti. Peronas buvo 
Daugiau apie ją šiuo tar- riaušininkus. Tiys jauni vetuoti ir visas tas ginčas bolševikiški kraštai vyksta nuverstas ir todėl paskolos

pu neskelbiama, tik sako- darbininkai pasmerkti ka-, pasibaigs tuščiomis kalbo- ieškoti įkvėpimo į eretikiš-jis nebegavo, 
ma- kad ji buvusi Vilniaus lėti nuo 4 iki 4 su puse me-mis.. , ką komunizmo šalį—Jugo- Santykiuose su Argenti-
universiteto geografijos mc- tų už dalyvavimą vieno po-. J. T. organizacijai kvoti- slaviją. Bet kol kas komu- nos diktatūra demokratai ir 
kytoja. Greit išgirsime apie litinio policininko užmuši- mų laikyti nebereikia, ji jų nistams dar nėra uždrausta republikonai buiro, kaip ka- 
ją daugiau. __ ___‘me. Ijau seniai neišlaikė. lankytis Jugoslavijoj *tilas ir pundas

sistatymo Islandijoj nesą. Dabartiniu laiku į Jugo- ’su Peronu buvo susitaikin 
•slaviją lankosi daug dele- ta. ICO milionu paskola Ar- 
gacijų iš įvairių komunisti- gentinai buvo duota, bet tie 
niu kraštų. Delegacijos at- pinigai buvo skiriami pa-

--------- įvyksta iš satelitinių kraštų dengimui Argentinos skolų
Egipto diktatorius Nas* ir įdomaujasi . kaip Jugo- Amerikos firmoms ir iš tų 

ser pranašauja, kad Jung- slavijos komunistai tvarkosi pinigų Peronas nieko nega
limų Tautų organizacija! be įvairių Maskvos patarė- Įėjo pavogti, nes juos gavo 
subyrės į šipulius, jeigu ji j jų, kurių kituose komunistų Amerikos firmos, 
pasmerks Egiptą už Sueco valdomuose kraštuose yra Republikonai tęsė Perono 
kanalo nusavinimą. Jeigu‘pilna. užgerinimo politiką ir Ei-
J. T. oiganizacija nepas-' Jugoslavijos diktatūra iš- senhouerio administracija 
merks Egipto, ji dėl to ne- siderejo iš Maskvos pripa- buvo susitarusi duoti Pero- 
bus stipresnė. Egipto pas- žinimą “savo” kelio “į soči- nui 60 milionu dolerių pas
merkti ji ir negali, nes Ru- alizmą”, bet Maskva prade- kolą. Bet pirm negu pinigai

EGIPTAS SAKO, KAD 
J. TAUTOS SUBYRĖS

Amerikos mainierių uni- 
a pereitą savaitę paskelbė, 
ad ji susiderėjo su kasyklų

sako nuo visokių ekstra te-1 savininkais dėl naujos dar- 
ritorialinių teisių suvienytoji bo sutarties ir laimėjo an
Maroko valstybėj.

Kadaise dar prieš pran
cūzų protektoratą, Amerika

glių kasėjams po 30 centų 
į valandą uždarbių priedą. 

Minieriai išsiderėjo ge-
buvo išgavusi iš Maroko sau1 resnius uždarbius ir visokių__ ____ r*________ Ivisokių privilegijų. Pavyz-kitokių priedų,, kaip tai ato- 
džiui Maroko teismas nega- stogų ir kitokius pagerini- 
Įėjo teisti amerikiečių, tą mus.
galėjo daryti tik konsuliari-j Angliakasiai savo dery- 
niai pačios Amerikos teis- bas su darbdaviais vedė 
mai Maroko teritorijoj. i paslapčiom ir tik tada pra- 

Atsisakymas nuo senų ir nešė visuomenei, kad sutar- 
atgyvenusių privilegijų pa- tis buvo pasirašyta. Kodėl 
lengvins Amerikai derybas toki paslaptis buvo daroma 
su Maroko dėl karo bazių iš derybų, mainieriai neaiš- 
išlaikymo tame krašte. kiną.
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Kapitalistu ’brolybė’ demokratija”, daboti žmo- pavaduotojų tautininkuose, įlinkais krikščionių blokas, 
gaus asmenybės gerbimo. Jau pasiiyžusiuose Vliką besiimdamas su laicistais? i 
saugoti demokratinio hu-griauti. O ką daręs pats Matyti, kad bendra fronti- 
manizmo tradicijas ir kiek- Kaminskas ir jo partija ninku su krikščionimis pra- Kas Savaite I

................ - ---------

kia Progos užnerti kilpą bolševikiškai diktatūrai. Lenino j vo Lietuvoje 
ir Stalino 
net ir pačius
armijos smoge auvieuį gupiui uepdiuusuj jęjtajp kalbama.

sirodys 
uostus 
mas
vargu ar tikėjo.

Kaip atrodo kapitalizmo vieningumas gy venime, da 
bar tuiime kitą pavyzdį su Sueco kanalu. Amerikos spau 
doj plačiai nugarsėjo neva tai Egipto sugalvotas planas 
Sueco ginčą išspręsti taikiai ir visiems priimtinu būdu.
Esą, Egiptas nori pasiūlyti Amerikos aliejaus ir laivinin
kystės “interesams” (kapitalistams) sudalyti privačią 
bendrovę su pusantro biliono dolerių kapitalo ir susitar
ti tai bendrovei su Egipto vyriausybe dėl Sueco kanalo 
gerinimo (gilinimo ir gal net iškasimo gretimo kanalo), 
kad ir didžiausieji jūių laivai galėtų kanalu plaukti ir 
turėtų visus modemiškiausius patogumus. Už Įdėta l’j

tiems segreguotą autobusų 
4,1 1 n.u Sistemą. Tai buvo aiškus
Alabamos apskiityje rasistų keršto aktas, todėl 
ck eiksikratai kuto retą naCiOnaĮinįs tarybos direk- 

ims saukti torfus generolag Hershey. 
Bornd) at- negro Fred Gray javinį

krikščioniu

dorybei, kad LKDS centro priblokšti vadistinio rėži-; Paskelbtame pranešime įrav‘ Pašaukė dėl to, ‘M., nęreikahngų kannei tar
. komitetas yra visuomet pa- mo negarbingu žlugimu, dė- sakoma, kad “konferencija j,saj vadovavo Montgome-
. siraošęs su juo ne tik josi demokratais ir pasirašė svarstė artimiausius laisvi- i , y negrams,

nybai . . . Taip padarę jie
kTSZ pasigyrė: matykit, mes ne- boikotuojan* p^pažįstam jokios segrega- 

cijos!
bendradarbiauti, bet ir vie- Vliko konstituciją, 1944 m. nimo uždavinius. Buvo išdi- 
nybėje gyventi. Gražus pri- vasario 16 d. deklaiaciją? skutuota tarptautinė politi-
minimas. Ir ar dai* ilgai rei- Kiti buvo “čėsai“. nė padėtis ir laisvinimo sa-'būtina pastovios taikos są- Nežinau, ką daro ar da

li* “Darbininkui” laikas lygos. Atsižvelgiant i tam lyga. * - - - — -kės laukti, kad tie sūnūs 
palaidūnai grižtų Į gimtąją būtų pripažinti laicistiniam tikras tendencijas, kurios 
pastogę. ................... ............................ *

rys nacionalinė taryba, Bet 
•Konferencija pritaria bullock taiyba jau įrodė,, 

Lietuvos bylą ka(Į diksikratams-rasistam/blokui kreditą už tai, kad pasireiškia tarptautinėj po- sumanymui
Pranešdamas apie sočiai- jo pastangomis jau Vokie- litikoj, konferencija numa- suaktyvinti keliant ją tarp- nei Jungtinių Valstybių 

demokratų suvažiavimą, tijoj, Wuerzburge, 1945 m. tė gyvą reikalą sustiprinti tautinėse institucijose ir konstitucija nei aukščiau- 
“Darbininkas” trumpai nu- išnyko iš deklaracijos A. ir išplėsti Lietuvos laisvini- konferencijose. Mūsų išei- siojo teismo sprendimai ne
pasakojo kas jame buvo Smetonos 1938 m, konstitu- mo darbą visuose kraštuose, vijos aktyvus dalyvavimas ra privalomi. Jie rasinės ne
dalyta ir neiškentė “nepri- ciia, pakeista Steigiamojo Visur, kur gyvena skaitlin- laisvinimo darbe laikomas apykantos apaštalai! Vis- 

biliono dolerių kapitalą dėkingas Egiptas, žinoma, neat-j griebęs” Kaminsko už tai, Seimo konstitucijos dvasia gesnė lietuvių išeivija, ji dideles reikšmės. dėlto jų “keisas” yra be-
sisakytų naujai bendrovei perleisti teisę rinkti kanale kad jis savo pranešime nu- ir tapo pariškinti Vliko už- turėtų stengtis laimėti savo “Konferencija kviečia do- viltis. ,

peikęs krikščionių demo- davinių ir siekimų demo- gyvenamojo krašto vyriau- sniai remti Lietuvos išlai- •
lėšomis.duokles.

Taika būtų išlaikyta, rusų Įtaka būtų sumažinta Vidui*i-: 
niuose Rytuose ir Amerikos kapitalai, nesutepti ‘koloni-i 
alizmo” raugu, išėstų anglu-prancūzų kapitalus iš opios: 
pasaulio vietos, kur visada galima laukti visokių nesma-' 
gumų dėl aliejaus ten gausumo ir dėl arabų kilančio na
cionalizmo. , i

Tiesa, mūsų sąjungininkai anglai ir Prancūzai pa
liktų bežiopsą, bet jiems taip gal ir reikia, nes anglai j 
perdaug jau kvepia kolonializmu, o prancūzai iš viso bė
ra tik kelintaeilė valstybė- kuri tik nesusipranta dar so- 
vo silpnumo įvertinti ir atitinkamai elgtis.

Ai* tas planas bus Įgyvendintas, niekas dar nežino. 
Gal ir* jo sumanytojai dar nėra tikri, kaip jiems seksis 
nutūpti prie Nilo ir paveldėti senųjų Sueco kanalo šeimi- • 
ninku pelnus ir prestižą, nekalbant jau apię svarbaus 
jūrų kelio kontrolę.

Panašiai buvo prieš porą metų išspręstas ir Irano 
aliejaus kasyklų nacionalizacijos ginčas. Iranas kasyklas 
ir Abadan didžiąją aliejaus valyklą nacionalizavo, bet 
nepajėgė nei aliejaus iškasti, nei jo valyti, nei turimą 
aliejų parduoti. Po 3 metų rėkavimų ir po poros perver
smų Iranas sutiko derėtis ii- derybose Amerikos alie
jaus kompanijos paėmė liūto dali iš Irano aliejaus ga
mybos, o anglai pasitenkino nežymia dalimL Anglai toki 
bizni vadina “Abadan treatment”, kai artimas giminė 
įsipeiša i turto valdytojus, o senajam valdytojui prikai
šioja “kolonializmą”.

Dabar Sueco ginčas pa švaistomas žinomoj ple
pėjimo mašinoj, vadinamoj Jungtinėmis Tautomis. Visi 
žino, kad JT organizacija Sueco ginčo negali išspręsti ir 
neišspręs, bet ^svarstymas“ to klausimo duoda- 
ieškoti taikaus ir, gal būt, iraniško sprendimo. Vakaių 
didžiosios valstybės to klausimo svarstyme rodo dideli 
nevieningumą. Jei anglai ir prancūzai kalba vieningai, 
tai Amerika eina savu keliu ir net nevengia iš piršto iš
laužti kolonializmą Sueco kanalo koncesijoj ir jo tvar
kyme, kaip jis buvo iki liepom 2<r d. i

Dabartiniu laiku Sovietų diktatūra pergyvena vidu
jinių imtynių laikotarpi. Kai Maskva atleido šiek tiek 
pavadžius ir davė daugiau laisvės savo vadinamiems sa
telitams, visuose rusų pavergtuose kraštuose prasidėjo1 
žmonių nerimavimas ir net nemaža dalis komunistų tuo-* 
se ki*aštuose siekia sumažinti Maskvos kišimąsi i jų kraš
tų vidaus reikalus. Tokiu momentu, jei Amerikoj būtų 
šiokio tokio noro Padėti pajungtoms tautoms išsivaduo
ti, rastųsi progų Sovietų išpurpusioj imperijoj vykstantį 
rūgimą išnaudoti pavergtųjų laisvės norai ir įyžtumui sti
printi. Užuot to, matome siauros grapės interesuose ve
damas varžytynes su mūsų sąjungininkais. Varžytynes 
nereikalingas, Vakaių vienybę silpninančias ir nukrei
piančias dėmesį nuo tikrojo pavojaus kraštui.

1.1

Apžvalga
“DARBININKAS” APIE 
SUVAŽIAVIMUS

“Darbininkas”, nė žo
džio nuo savęs neprideda-1

Darbininkas’ spalio 2 "“*> ‘>P*48^no H k®“’i 
d. numery patiekia žinių
apie vienu taiku vykusius MHtinių 'partijų
Lietuvių kukscmnių demo- d2lyvavim,PuetM’^vi-
kiatų sųjungoe konferenci- darž, Vliko vadovy- M Clevelande ir apie Lie- g® X. . yij. ?. 
tuvių socialdemokratų są- . J“. .8 **
jungos suvažiavimų Thomp-1° ižepaių orgamzacuų bei 
aou. Conn., rugsėjo pra. Vliko riminių. Kviečiama 
<Uiojo. visus “grįsti politinę veiklą

Gas Kitchen Heating Featuring
THE BURNER WITH THE BRAIN

Matchless Modemiški Gazo šildymo Pečiai
jungia šią dienų virinto Icagvumą sa šildy
mo patogumo, kuris taip malonus vėsiomis 
dienomis. Taip paranku irgi—nereik kuro 
vilkt ar kraut. Tai ir Pečius su Smegenimis.

Įsivaizdink, prašmatnūs padažai gerai 
išeina ir vos reik maišyt! Virtos daržovės 
išlaiko daržo šviežumą! Ir bet koks iš jūsų 
mėgiamų “sunkiųjų” receptų yra daug len
gviau paruošti. Karštį jaučiantis prietaisas 
pečiuje automatiškai pakelia ir nuleidžia

liepsną ir laiko jūsų puodą iš anksto -norimame karštyje. Puodai, ir skaurados pasidaro kontroliuojamo karščio katiliukai, čirškintuvai. sandvičių pašildytuvai.
Matchless Modemiški yra protingiausias 

virimas, puikiai atrodo—nes kuras yra spartus, lankstus, švarus, patikimas GA- ZAS! Ateikit pažiūrėt tų stebėtinų dalykų mūsų Rudens Pardavimo Festivaly. Pereik prie Matchless Moderniško ir Tamsta turėsi stebėtiną virimo partneri savo virtuvėj.
■
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nuirai- Washingtono žurnalas “U. 
S. News & World Report” 
Spalio 5 d. davė Įdomių

=a=x skaitlinių. Reikalas toks:

Bus daugiau metai, kaip 
Maskva veda kampaniją 
“už sugrįžimą Į tėvynę”, h* 
lietuvių kalba toks leidi
nėlis yra spausdinamas.

Per tuos metus Rusijos 
valdovai Jungtinėse Valsty
bėse sužvejojo vos 125 as
menis, kurie sugrįžo į ko
munistų 44rojų” ir tuo pat 
metu Jungtinės Valstybės 
davė prieglaudą 35,042 ko
munistų tremtiniams. Be to, 
50,470 pirmiau atvykę trem
tiniai gavo mūsų krašto pi
lietybę! : «

! Bet tai neviskas. Nuo to 
laiko, kada Vokietija buvo 
suskaldyta, iš komunistų 
valdomos rytų Vokietijos 
pabėgo į vakarų Vokietiją 
1,500,000 vokiečių!

Tai būdinga ir, sakysiu, 
labai juokinga. Biblija sa
ka, kad ponas Dievas iš sa
vo rojaus turėjo vyti tik 
vieną Adomą ir vieną levą. 
O iš komunistų rojaus pa
tys bėga milionai Adomų ir 
Ievų! b* daugiau: mūsų 
menki Adomai— Andruliai 
ir Prūseikos—• net vejami 
nedori tą rojų matyti . . .

Bimbiilri “prajovai”
Net po to, kada Matuso

vas buvo pasmerktas kalė
ti, komunistų spauda jį dar 
teisina. Rugsėjo 2 d. ‘Lai
svėje” skaitome:

“Matusovas sako: Aš 
melavau, kai 1952 metais

5

. : ,s ;

. ■

Pasiriak » tekią garsią vardą kaip: CALOBIC, GLBNW0OD, 
FLORKNCE, ROPBR, VNIVBRSAL

* Matcfcfoui MaėernMkan Čirškinimas Ite Mmą 
. gaanit tik sa Gan, pats aisMega irgi!

* Matcklesa Madarniakan Gacn Parimi—pats 

nž»Mega, karštį tvarka kantrai?* laikradia.

įtMuyla, Virimą 
Priatafoan—tinka vfoakioms virtavrm>.

tokias kaiR >204.10 
|a periami

B Boston Gas Co. 100 ArNegląa Street, Restee

liudijau prieš komunistus, 
i Valdžia sako: Tu liudijai 
teisingai. Ir už tai, kad sa
kai, jog melavai, dabar va
žiuosi kalėjiman! Niekas 

{dar nebuvo girdėjęs tokių 
prajovų”.

Šitaip kalba “draugas”
Bimba ir storai meluoja. 
Matusovas buvo pasmerk
tas ne už tai, ką jis sakė 
1952-53 metais, bet už tai, 
ką sakė 1955 metais. Tais 
metais Matusovas buvo pa
šauktas | teismą ir prisiekęs 
bandė apmeluoti federali
nės valdžios pareigūnus, 
būk jie Matusova vertę me
luoti. Jo melas buvo išaiš
kintas ir melagis pasmerk
tas kalėti.

“Prąjovų” reikia ieškoti 
kitur. Sakysime, kaip gai
lėjo atsitikti, kad Matuso
vas bandė *
Gal

šitaip pagarsėti? 
ras” Bimba žino,

kiek matkybdą"^ tas Ma-

e



Nr. 41, Spalio 10, 1056 ratsrng, so. sosto* Puslapis Treėtae

KAS NIEKO NEVEIKU 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, BASO

-TAS DUONOS NEPRAŠO

Philadelphijos padangėje
t * -

BROOKLYN, N. Y.

Jau pradedama
Atsikvėpus

i; metų amžiaus, dirbąs uni-
1 formų dirbtuvėje Weiman 

AtsiKvepus po vasaros.& li27 SL bu.
karščių ir ilgiems rudens \o labai sunkiai ir pavojin- 
vakarams atėjus, įimtai su- „aį apsirgęs. Paguldytas į sirūpinus. LB Philadelph.- «,t
i/va onvhnkoc AroIzivKti omo. _ _r * *jos apylinkės valdyba ėmė
si darbo ir jau paskutiniuo
ju metu turėjo keletą posė
džių. Iš tiesų, tai valdybai 
yra dėl ko susirūpinti: bai
giasi 1956-Ji metai, o su

gulėjo 41 dieną. Per tą lai
ką jam buvo padarytos dvi 
operacijos. Ligoninėje bu
vo lankomas giminių, drau
gų ir pažįstamų. Laimingai

g.»i „ievai, « iįgOnįnę jau paliko ir rug-
jais ir dabartines valdybos A 27 d vėl nradėjoveikla. Teks šaukti bendruo- Uj^ti Jlom’ dar nesijaučia 
menes narių visuotiną aw- vfcai sveikas>
™į» l)a“ektl matW „mėginsiu dirbti, nes pini- 
yaldybos darbų apyskaitą.^ ^iki Už 
ir nnkti naują valdybą. tūtų reikėję simokėti iš 

Pagal rugsėjo 14 d. ben-iVjgO $1150.80, bet amalga- 
druomenės valdybos nutari- meitų unijai sumokėjus $ 
raą rugsėjo 29 d. 7 vai. yąk/389 50> jam tereikėję “pri- 
sv AnAdnejaus parapijos dėtį” $761.30. Tai dideli 
salėje įvyko valdybos ir į- pįnįgaį; visi žinome — su- 
varnų organizacijų atstovų uupyti ilgai laiko užtrunka? 
posėdis 1957 m. \ asario; Dabar John Dermansky 
16 minėjimo reikalu. Yasa’ mielai prisimena visus jj .

NEATSARGUMO LIŪDNI VAISIAI

Automobilio vairuotojas Patrick McDonough iš Milwau- 
kee, Wis.? sukdamasi aat kampo 35 mylių greitumu, su

daužė savo mašinų, pats save sužeidė ir dar gavo už
mokėti $50 pabaudų už neatsargų važiavimų.

LSS 19 9lcp susirinkimas
LSS 19 kuopos susirinki

mas bus spalio 12 d. Atletų 
klubo patalpose (1332 Hal
sey St.). Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi nariai prašomi 
atvykti, nes reik daug svar
bių reikalų aptarti.

Sekr. A. Žilinskas. 

LAVVRENCE, MASS.

Worcesterio naujienos

tradicine ka-

Tautinės bažnyčios 
sukaktis

Spalio 14 d. bus minima 
Lietuvių tautinės bažnyčios 
40 metų sukaktis. Iškilmės 
prasidės naujai išpuoštos 
bažnyčios šventinimu. Tas 
apeigas atliks vysk. J. Les- 
niak apie 2 .vai. po pietų. 
Vėliau bus pamaldos ir 
vyskupo pamokslas.

3 vai. bažnytinėj salėj 
"bus iškilmingi pietūs, kurių 
metu kalbės vietos ir iš ki
tur atvykę veikėjai, dai-rio 16 minėjimui ir bend- jankiusius ir j0 ligoje jį už- "aujiais reikalais, kadangi čius pavaišins u«UKu„ bažnyčios choras pir-

ruomenes linkimams vyk- iant„ąius dirhtuvės bendra- JIe cia gauna teisimus pata- vute. _ . • ,dyUišrinktos dvi komisijos. Vbius, Ypač jis yra labai •» ,^-.čia veikia ir Po paskaitos įvyks Klubo njnJko j į Navadausko
Gruodžio 10 d. nutarta dėkingas amalgameitų uni- notoroto įstaiga. susirinkimas ir pasitarimas vadovaujamas
saukti visuotiną bendruo- jos dirbtUvės chairmanui, —. I. A.mer,kS?. >«tuv,« mdeninės parodos rengimo lietuviu tauti-
menes narių susirinkimą. Mr Wa)tel. Medzveckui už >nz‘nenų ir architektų są- reikalais. Kaip žinoma. hž bažnyčia ikuita 1916 m. 

kūno metu teks įsunkti jo parodyt, didelį nuošir-J^gos cenĮro valdybą is-Kultūras klubas kasmet su kun Mįckev‘įčiui vadovau- 
naują bendruomenes vai- d ir jj dažnai rinktieji inžinieriai jau pa- lietuviškais eksponatais da- jant Tais metais birželio
<JyM- . . . ligoninėje aplankant Be to, siskirste pareigomis: Pirmi- lyvaują tarptautinėje mu- į6 d buvo n į.kti pastatai

Žiunnt atgalios į nueitą unijistas Mr. Walter Medz- ninkas — prof. A. Jurskis, geje. Jau dabar yra laikas bažnyčiai įr klebonijai mie- 

bendruomeninio gyvenimo veekas tvarkė visus reikia-"“P1™’ — K- Rimkus, parodai ruoštis. Gražiai j-sto vidurvje, o kitais me- 

kelią vienų metų laikotar- mus formalumus unijos pa- ^"Sls sekretorius — K. Gas- rengtas lietuviškas pavili- nUpįrktas 20 akiu že-

pyje, tenka jau dabar paša- gaipaį gauti. Jau nepirmas įl-sis sekretonus— jonas atliks didelį reprezen- mės sklypas kapinėms, Rū
kyti, kad LB Philadeiphi- kartas, kai Walteris Medz- į. Stelmokas, iždininkas — tacini darbą. Kiekvienais rio dalis paskirta geguži-1 
jos apylinkės valdyba mū- Veckas pasireiškia draugų Birulis, ūkio reikalams — metais parodą aplanko de- nėms ir pavadįnla Lietuvių 
sų kolonijoje šiais metais jr pažįstamų nelaimėse kil- 2®^’ spauduo — simtys tūkstančių žmonių, tautiniu parku. Jame pašta-
paminėtinų darbų .nenuvei- niais artimo gelbėjimo dar- Elsbergis Naujai ,lsrinkLt°- Kuo nors pagelbėję parodos tyta graži ir atskirai
ta Gal ir noaaUin Kantriau Šios ALIAS CV būstinė bus rengėjams pasitaiuausite ne virtuvė. Visas dabar bažnv-kė. Gal ir negalėjo daugiau baiSi
nuveikti, nes veikimo sąly- ~ Philadelphijoje.
gos labai sunkios. Po die- Trumpo* žinutes — Prof. Jono Puzino sū-
no8 darbų fabrikuose nu- Per A. Dziko-Petraičio ir nūs Jonas Puzinas apsivedė 
vargus mažai telieka ener- Bendruomenės Balso radijo su Viltis Ramanauskaite, 
gijos visuomeninei veiklai, valandėles buvo pranešta: kuri tarnauja First National 
O tie, kurie turi lengvesnius Zigmas Jankauskas ir teis. Bank įstaigoje, Chesnut gat- 
darbus, visuomeninės veik- Jonas A. Stikliorius abu dir- vėje. Nuotakos tėvai jauna- 
lo8 vengia, , bą Lietuvių Banke — Liber- vedžiams iškėlė šaunią ves-

patys sau, bet mūsų tautai.
Klubo,, valdyba. 

NEW YORK, N. Y.

čiai priklausomas turtas 
^siekia per $200,000 ir jis 
priklauso lietuviams, lietu
viai gali su juo daryti ką 
nori, ne taip, kaip Romos 
Katalikų bažnyčių, kuriųAtvyko ii Europos

Spalio 3 d. atplaukė dar turto savininkai yra vysku-
Dėl žinomų nepalankių ty Federal Savings & Loan tuvių puotą, kurioje daly- ate^ais^kuriu^tarpe^vTa ^Per tą laiką be Mickevi-

aplinkybių šiais metais ne- Ass’n platina V. Sruogie- vavo viri 200 žmonių, jų .T-'T- čiaus šitai parapijai vra
galėjo įvykti planuota Lie- nės parašytą ir Tėvynės tarpe ir šios korespondenci-? L* hĮ WinnatJ ‘ sūnu dar tarnavę šie kunigai__ „ uuioto o,,f™,,o ' murina mimai su sunu . ?tuvių Dienos iškyla Babu- mylėtojų draugijos išleistą jos autorius 
los darže, “šefo” atvykimas Lietuvos Istoriją, kurią pa- 
į JAV ir jo kvietimo į Phi- tartina kiekvienam lietu- 
ladelphiją sumanymas taip viui įsigyti, ši vertint* kny- 
—t įnešė į valdybą ir į j g* J J-----—*

Kipras Tautkus.

BRIDGEPORT, CONN.

tinai sudeda nemažą sumą 
pinigų Comunity Chest rei
kalams. Iš jo fondo gauna 
pašalpų įvairios oganizaci- 
jos, tame skaičiuje ir tauti
nės — žydų, švedų, bet ne
matyti, kad iš jos būtų ga- 
busi betkuri lietuvių drau
giją.

“Worcesterio lietuvių ži
nios” pagrįstai kelia klausi
mą, kad ir mūsų organiza
cijos turėtų kreiptis į Com- 
munity Chest ir prašyti pa
šalpos. Juk tokios draugi
jos, kaip Labdaringa drau
gija, Senų žmonių pagal
bos draugija, skautai ir ki
tos neturi tiek lėšų, 
kiek jų veiklai būtų reika
linga.
-'Lietuvių mokykla pradėjo 

darbą

šeštadieninė lituanisti
kos mokykla rugsėjo 22 d. 
pradėjo darbą. Mokinių su
sirinko apie 70, bet jei visi 
tėvai būtu sąmoningi ir pa
reigingi lietuviai, tai lan
kančiu mokykla skaičius 
būtų kur kas didesnis. Gė
da tokiems tėvams, kurie 
savo vaikų neleidžia i lie
tuvišką mokyklą.

Šiemet mokykloje dirba 
J. Baškys (jis ir vedėjas), 
B. Sviklienė, B. Gludas, 
kun. J. Steponaitis ir L. 
Orantas.

Lietuvių kalbos kursai 
suaugusiems

Prie šeštadieninės mo
kyklos įsteigti ir lietuvių 
kalbos kursai suaugusiems, 
kurie nori išmokti lietuvių 
kalbos.

Susidarė 2 skyriai: vie
nas jau šiek tiek mokančių 

jr antras visai nemokančiu. 
Pirmąjį mokina J. Baškys, 
antrąjį L. Orantas.

Norintieji mokintis krei
piasi į J. Baški (4 Max\vell 
Crt, tel. PL 6-6126).

Šiuo wortesteriečių pa
vyzdžiu turėtų ir kitų vie
tovių visuomenininkai su
sidomėti ir jį sekti.
Nauja meno mėgėjų ratelio 

vadovybė

Meno mėgėjų ratelio 
rugsėjo 26 d. susirinkimas 
išrinko naują valdybą: 
pirm. S. Raudonis, sekr. I. 
Pumerytė, ižd. H. Endri- 
kaitis.

Ratelis susirūpinęs dėl 
choro vedėjo. Iki šiol jo 
chorai vadovavo muz. Z. 
Snarskis, bet Jis pareiškė 
nebegalįs vadovauti.

REIKIA LINOTIPININKO
Yra darbas spaustuvėj paty

rusiam linotipo operatoriui, ar
ba jaunam žmogui norinčiam 
mokytis dirbti prie linotipo.

Kreiptis į “Keleivio” ofisą 
636 E. Broaduay. So. Boston- 
rastu ar asmeniškai.

Vėl nauji kapai
Spalio 1 d. Notre Dainei 

kapuose palaidotas senas 
draugijų kūrėjas ir jų vei
kėjas Jokūbas Rauktys, su
laukęs virš 80 metų. Velio-' 
nis paliko liūdinčią žmoną 
Juzę, dukterį Juzę, konsu
lo dr. P. Daužvardžio žmo-; 
ną, ir 2 sunk: Jokūbą, ku
ris šiuo metu yra Londone? 
ir Algirdą, gyvenanti Los 
Angeles.

Į laidotuves buvo - atskri
dę abu sūnūs ir duktė, kuri 
ką tik iš Worcesterio buvo 
grįžusi į Chicago.

Tą pačią dieną į tuos pa
čius kapus buvo atlydėta 
ir Petronėlė Kriaučelienė, 
žinomo veikėjo A. Kriauče- 
]io žmona, 61 metų amžiaus. 
Velionė paliko vyrą Anta
ną, dukterį Aleną Lend- 
raitienę ir 2 sūnus: Anta
ną ir Edvardą.

Abejos laidotuvės buvo 
•iškilmingos, abejose daly
vavo daug žmonių, nes abi 
šeimos Worcestery gerai 
žinomos. ,

Mažeikų nelaimė
Spalio 1 d. “Keleivio” 

skaitytojams O. Mažeikai 
su žmona važiuojant pasi
painiojo ant kelio į mokyk
lą einantys vaikai. Jis stai
ga sustojo, bet ant jo už
lėkė iš užpakalio važiavęs 
sunkvežimis ir taip smar
kiai trenkė, kad Mažeikie-' 
nė turėjo vykti į ligoninę,' 
o Antano automobilis liko 
visai be vertės.

Suskambės varpai
Spalio mėnesį suskamės 

vestuviniai varpai Ritai 
Barnatavičiūtei ir Genovai
tei Kondratavičiūtei, kurios 
susituokia su lenkų tauty
bės vyrais. Geios sėkmės 
toms gražioms meigaitėms. 

Bus dzūkų šventė
Sandaros 16 kuopa tuoj 

po Naujųjų metų rangia kul
tūringą vakarą. Tai bus 
dzūkų šventė, nes dainuos, 
gros, žodžiu, visą progra
mą atliks dzūkai, kurių 
Worcestery yra gana daug. 

Kitos naujienos
— Inž. Benediktas Gri

galiūnas gfįžo iš ligoninės 
ir gydosi namuose. Linkiu 
greičiau pasveikti.

— Gražių lietuviukų be- 
nas buvo nuvykęs į, New 
Yorką dalyvauti vaižybose. 
Kelios mergaitės laimėjo 
pirmąsias dovanas, ypač pa
sižymėjo Barbora Metso- 
naitė.

— Aušros Vartų parapi
jos moterų socialinio klubo 
rugsėjo 3 d. rengtoji ge
gužinė puikiai pavyko.

J. Krasinskas.
Seniai keltinas reikalas
Vietos lietuviai neabeio-

t (vyksta į E. New Haven),! Stanislovas šleinis (mi-
Mykolas Mikėnas su žmona kaiP lr kun. Mickevi-i 
ir Karolis Dobrovolskis (vi- čius), Kazimieras Petrošius, 
si į Chicago), Hilde Enskat.Motiejus Valatka. Juozapas 

:(į E. Chicago, Ind.), Adam Brazys ir nuo 1938 metų 
Schlischat su žmona ir 3 kur*; Albinas Bakunas.

(į Indianopolis, Mes kviečiame lietuvius

na
bendruomenės narių tarpą 

‘didelį nedarnumą. Įsisiūba 
vusi partinė kova tarp ka 
ringųjų frontininkų ir nusi
gyvenusių tautininkų pada-l platinus, platintojams
re daug žalos bendruome- ».^kat,n”"“ drevėje Prieš beveik porą'water Beach, Me.į Marbo-;«*» paskatinimas

i. ordiai, V.»ti metų stieikavo 3 mėnesius'na Raslanaitė (į Bostoną), J”!1”?8 11 t°llau lankų nenu-
iki šti lietuviuos <* “sri*. i dart« tomis Mari» Petkus su 6 vaikais

jimui. Šios iš tiesų didžiai 
vertingos knygos platinimą 
reikėtų

Streikuojame

Bassick bendrovės darbi- vaikais
' 'Sninkai streikavo savaįtę ir Ind.), praras Butkus su ko «ąus«u dalyvauti taip

susitaik*. ižmona (į Baltimore), ““M sunkaus
-I olatinus, platintojams bu- UnderwOod ben- Kaišei su žmona (į Edge- aarbo untoktiea minėjime.

nes ugdymui mūsų koloni
joje. Bet visa tai jau liko 
praeityje. Dabar jau prade
dama susiprasti, kad lietu
vių bendruomenės galia 
glūdi nemeluotoje lietuvių 
vienybėje.

Tik nelaimėje pažinsi
daugą

M r. John Dermansky, 64 savaitę jį aplanko su įvai

knygos platinimas Phila-
delphijoje buvo via nesėk- sąlygomis.. .
ming4i » s&sm

Sunkiai pasiekiSSŽ^Lieti; Į™- ^sLireit
vių Bankas yra miesto vidų-' y .ĮV
ryje ir daug lietuvių kas|Bai^J1inkai noretų susinn 
covaifA ii nnlnnkn an ivai-i^b bet unijos \adai 

kia susirinkimo.

pasiū- (į Elizabeth, N. J.), Ger- 
hard Moritz (į Bayside, N. 
Y.), Stasys Tiškus su žmo
na ir 2 vaikais (į Edge- 
wood, N. J.), August Kal- 
wait su žmona ir 6 vaikais 
(į Chazy, N. Y.), Stasys 
Vaišvila (į Philadel phia ),

Komiteto narys J. N. 

PROVIDENCE, R. I.

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio” Kalendorių 1957 Ketams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, informacijų, eilių, 
patarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

Patartina kalendorių užsisakyti jau dabar. Kaip 
tik jis bus atspausdintas, jis tuoj bus pasiųstas užsi
sakiusiems.

Nežiūrint kad viskas brangsta, “Keleivio” ka
lendoriaus kaina nesikeičia. Ji buvo ir lieka 50 cen
tų. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

-KELEIVIS”

27, Mase.

nesau-

Susituokia Bendoraitytė
Banko tarnautoja Albina 

Bendoraitytė spalio 27 d. 
eusituoks su kitos tautos 
jaunuoliu. Laimingos jiems 
kloties.

Žmogus su ūsais. 

DETROIT, MICH.

Kultūros klubo susirinkimas
Spalio 14 d. 4 vai. po 

pietų, Tarptautinio Institu
to patalpose, lll Kirby 
Avė., (priešais meno muzė- 

įvyks labai svarbus
Kultūros klubo narių susi
rinkimas. Jame žurn. Vla
das Mingėla skaitys įdomią 
paskaitą apie kunigo Anta
no Miluko gyvenimą ir jo 
nuopelnus Lietuvių tautai. 
Kviečiame Detroito lietuvių 
visuomenę atvykti pasiklau
pti paskaitos. Įėjimas lais
vas ir rinkliavos nebus. 
Kultūros klubas visus sve-

Mirė V. Gcavičius
Rugsėjo 18 d. staigiai 

mirė Vincas Gecavičius, 
gimęs 1866 m. balandžio

Albert Lingertat su sūnų 5 d. Vinkšninių (Savulkos)
(į Longview, Wis.), Adolf'.............................. -
Seewald (į Cudahy, Wis.),
Pranas Budrys (į Rochest- 
er, N. Y.).

WATERBURY, CONN.

Mirė P. Motiečius
Rugsėjo 22 d. miesto li

goninėje mirė Petras Mo
tiečius, sulaukęs 73 metų 
amžiaus. Velionis buvo kuk
lus žmogus, mokantis su ki
tais žmonėmis sugyventi. 
Jis priklausė įvairioms 
draugijoms, buvo dosnus 
visiems svarbiems visuome
niniams reikalams.

I

kaime, Nedzingės parapijo
je, Vilniaus krašte. Provi
dence jis išgyveno 48 me
tus.

Velionis paliko 2 sūnų: 
Praną ir Šteiną Gacevi- 
čius. ,

Ilsėkis, kaimyne, ramiai 
Šios šalies žemėj, o Tavo 
sūnums reiškiu gilią užuo
jautą.

P. Pigagiūtė-Petraitienė. 

PHELPS, W1S.

Mirė A. Peslikas
Rugsėjo 14 d. savo na

muose mirė senas “Kelei- 
Jis buvo didelis pažan- vio” skaitytojas Antanas 

giosios spaudos mėgėjas ir Peslikas, palikęs liūdinčią 
rėmėjas. Artimas bičiulis ir žmoną Ievą, šešius vaikus, 
bendradarbis jis buvo ir pusbrolį Aleksą Misiūną J 
“Keleivio”. Jo ilgai pasiges Chicago je ir daug draugų. | 
ne tik vietos draugijos, bet Palaidotas vietos kapinėse 
ir kitos, kurios jo buvo re-tarp mūsų gražių šiaurės 
miamos. medžių

Ilsėkis ramybėje! j lsėkis ramiai!
Kaimynas

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Readrite Mudarniiką Lietuviilcą Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, Worce«ter, Mass.

Per musų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui 
tu į Lietuvą ir į visus U. S. S. R kraitus. Mes užlaikome X 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- J 

fon, streptomycin. vaiidolo ir nuo reumato < 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie- * 
kia Lietuvą į 10 dienų, o j Sibirą ima 22 < 
dienas oro paltu. Visi siuntėjai per mu- « 
mis gauna garantiją iš rusų valdžios.
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKA
•hanaacy vatotMa savininkas

Ir NMary PaMk ........
>aessssaaaaaaaaaaaaaaaaeeeeėė** ssassssssn sssssaaa

j
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Kaip jas vertinti? 1“
Mielai duosime vietos ir jau daug kartų daugiau ža- Amerikos m edicinos

kitaip manantiems pasisakyti dėjo ir mažiau įvykdė. draugijos žurnalas išspaus*
rinkimų klausimu. i . dino žinomo chirurgo drJ

Red. Vienos nuomones visi tuo C|aude ku.
„ M. , - . klausimu nebusime, nes rašoma, kaip elektros
S. Michelsonas “Relei-vienems rodysis, kad demo- sumažinto evvvbė

vio Nr. 38 rato -Kaip ver-kratai mažiau liko skolingi, £"*"1
tinti partijų platformas”, kitiems, kad republikonai krf Kliuvo miręs Duse^ra-i 

! Jis sako, kad tų platformų geriau savo skolas mokėjo. landos pusę 3
tikslas yia niekas kitas,, . Až mažas žmogus. žiū- Minžt^ tvi>
kaip tik gaudyt rinkikų bak nu, kun ta dviejų partijų tiko ^nlies smfigis.J Dl. 
sus, kad jos yra vienas ap- daugiau padare tam pil- g, mėffino « 7Įp.a;vinti 
gaudinėjimas, kad jos netu- kam, eiliniam žmogui, ku- dirbtiniu 81 kvėpavimu ir. 
n jokios vertės ir mūsų pa-ne ir Amerikoje sudaro l5„i„us+4»w„J0^10® \eires ii musų pa-^ « auiciinujv »uud«u bet ne_,
stangoms išlaisvinti Lietu-didžiausią tautos dalj. As, lbėjo jr jis nutarė k d H.i 
vą. pasiskaitęs istorijos ir pasi- *-J į - korįnarine i

Tą straipsnį pasiskaitęs rėmęs savo patynmu, zi- m,į* K^o”an,}?i
gali prieiti išvadą, kad '™: "»£ kad demokratams vai- gumanė dar pįm4giny du3o. 
kimų dieną nėra ko eitidant buvo panaikintas vai- ti pipktluni ^mutri Pn n<>nk. balsuoti. Iš tiknjjų, juk jei kų darbas, pradėtas draudi- S±

—Nu, Maiki, kaip tu ro- viskas yra gaminama pel- 
kuoji, kas bus Amerikos nui: pelnas gi gaunasi iš to, 
nekst prezidentas? kad gaminiai parduodami

—Pamatysime po rinki- brangiau, negu jų pagami

RODO SUŽEISTĄ RANKĄ

Pietų Korėjos viceprezidentas John Chang , jam bai
gus sakyti sostinėje kalbų, buvo kulka sužeistas. Jam 
peršauta ranka. Pasikėsintojas suimtas ir bus teisia
mas. Pasikėsinimo priežastis politinė.

Laiškas iš Berlynov - C M- h i dėta visuomeninė nam^ sta’ vo sąmone pradėoka b£'
Nežinau, as S. Michelso- tyba ir t. t. Aš žinau, kad \°. s*”1™1*’ P^ejo kaibe-

Kas kituose tik bloga gana tvirtokas šulas. Skan- 
skaižus tokia išvada* Sį- U lS dldzioslos deP>esiJ0». ko nebeatsilnena> kaį kuv0 mato, tam akių gydytojas dalas siekia apie 15 mil. 
Sog; ’ j žodžiu, aš žinau, kad dieną prieš širdies smūgį nepadės, nes jo širdy vėl- litrų spirito, įšmugeliuoto į

Aš nesu tokios blogos nors demokratų tarpe ir smūgio dieną. jnio Varputys nustelbia žmo- v. sektorius ir Vokietiją. Ir
nuomonės apie tas platfor- J™ dideli« mažo žmogaus šitas atsitikimas lūko- nykesnius daigus Kvaila dar viena Socialdemokratų
mas ir maniu, kad lapkri- priešininkų, bet jų tarpe mas labai svarbia Dr. Beck >>utų teigti jog Vakaruose partija išlaiko v. sektonuo-

a j ____vra daueiau. netru renubli- vra tikras, kad elektros visa gera. Tik Stalinas ki- se informacijos centrą ru-no 6 d visi”" turime savo yra daugiau, negu republi- yra tikras, kad elektros vlsa >era- Tik Stalinas ki- se informacijos centrą
teises išnaudoti ir eiti bal- fonuose, ir tokių, kurie ne- smūgiu galima pagelbėti tuose matė bloga, bloga ki- sų zonos gyventojams. Pnes
suoti. pamiršta, kad ir mažas devyniems iš dešimties ligo- temato ir jo sosto pa- šią įstaigą vienas stalius iš-

Visiems sąmonintiems ni- žmogus yra žmogus ir kad nių, kuinų širdis staiga su- veldėtojai, bet tai paliksim sinuomavo autui gaiažą.
4 i? kO reik ir juo pasirūpinti. stojo dėl kraujo stokos— psichologams, knmmalpsi- Na, kas čia tokio, rodos,

<*u *s xi___  i__ i jij_ii_ vi ,________ i__ • a_____ i_____i i___ phftinffflms iv r»«ir»hiatvams \r4ct4t c,i loiL-n ha/lot-Riuiliečiams nėra paslaptis 
partijos savo rinkiminėse Aš žinau, kad didelio bi- koronarinei trombozei įvy- choiogams ir psichiatrams, bet vistik su laiku bedarbiui
platformose pažada dau- ?nio šalininkai, jei numes kus. Žinoma jei tos bus A Rytu Berlynas irgi Sįį“ Jiti^kamJ?*^

S^’la"m«J7vritdrti. Itet da svieto akių, tai tuo pa- Gydytojai dabar laužo S 'lįt ‘S ‘os1s«s*don>«J°;. Paaiškėjo,
. - i ♦ v • čiu šimteriopai atlvtins tur- palvas kaiti surasti tokius h . . ’ . . .. kad stalius masinas gavo ištuo nėra kuo stebėtis. Kurgi y.lu ^mienopai auygins iui gaivas, Kaip surasti tokius sektonų gyventojai jiems «Pvtn.jan<s i
rasi toki nirkli kuris savo tingiesiems, to dėl as jiems vaistus, kuriuose įsvirkstus 5vkstfM ninimi neturi 1 •. sekt.onaus gestapo su j-preke pliktu Bet Tantfos įgaliu savo reikalų pati- širdies smūgio ištiktam kū- Si apdare an rektoriaus teisytais ventiletoriuose fo- 
piekę peiKtų. Dėtis antros g ralima nalaikvti • atidai e ant sektoriaus to aparataįs fotografuoti
puses nesame sutikę nema- Kew- ?.u?’ . J* *LaUma paI.aiKyu sienų krautuvę ir užraše, besilankančius yonosirvven-
nančio bankrutuoti pirk- Aš dairausi ir stengiuosi įl. sustabdytos gyvybes pa- kad parduodama neklau- t - Bus bvla • 
lio5 kuris girtu be saiko sa- sužinoti kain tralvoia kiti jame niekas ne* sus paso. Ir pradėjo plaukti 1 J A
vo prekes. maži žmonės* ir'matou, kad ®lKeis?l- f,aua Ps“aRe žmonės. Tekstilės iš čeko-  * ’

Rimtas pirklys žino, kad organizuoti darbininkai pa- k?mai Jaiko tokiems ligo- siOvakijos, radijo aparatai,
ilgai be gėdos apgaudinėti sisakė už demokratu kan- Jliąms 1 J1#®??1* nugaben- fot0, žiūronai, patefonų
pirkėją nėra galima. Jei vi- didatus—Stevensoną ir Ke- b t.en elektros plokštelės, rašomos masi

nimas kainuoja. Čia ir tė
jau dabar no- vui turėtų būti aišku, kad 

darbininkai negali išpirkti 
tėve, dar sun- visko, ką jie pagamina, jei- 

ku būtų pasakyti. gu neuždirba tiek, už kiek
—O už ką tu, Maiki, mi- jų padaryti daiktai parduo- 

slini balsuoti? Girdėjau, darni. O kuomet kapitolis- 
kad tu jau į republikonus iš- tai negali visų gaminių par
virtai, ar ne teisybė? duoti su pelnu, jie sumažina

—Ne, tėve, aš niekur ne- arba ir visai sustabdo ga- 
išvirtau. mybą. Žmonės tada neten-

—Lukaut, Maik. nepada- ^a darbo ir prasideda de-
ryk misteiko! Balsuok už presija, kuri Amerikoje _ ..................................
generolo partiją, tai yra už kartojasi, maždaug, kas de- bės, tai tam tikra dalis tik- -ČIO generalinė taryba, 
republikonus. šimti Paskutinis toks rai pasijus apgauti ir nustos milžiniška automobilių pra- n ~ TTZ

—Bet tėvas esi demokra- sunkmetis prasidėjo repu- ten ėję pirkti. monės unija, mašinistų ir rūSdUllO lietllVllį
tu šalininkas. blikonui Hooveriui prezi-

" J_TPS vaike seniau aš dentaujant. Žmonės, kurie .. ..........................
vis už demokratus votuoda- toki^ dalykų nesupranta, ba
vau, ale dabar Zacirka ma- tuomet kaltino Hooverį; se
ne perkalbėjo. Sako, ką tu Pančiu prezidentu jie įšnn-

mų, tėve.
—Bet aš

riu žinoti. 
—Dabar,

Redakcija atsako
si tos apgaulės ir nepaste- fauverį. Tą padarė AFL- sn}ūgių. Medicinos mokslas nėlės. Pakeitus pinigą — Covina.
hė« tai tam tikra dalie tik- f'tn tebedaro stebuklus. pusė kainos! Vakaru pusėj lamstai

kc
_ _ _____ _ ____ ______ir Senam

„ontrolės pradėjo žymėtis Skaitytojui is Floridus ne
sustojusių Įsipirkti automo- patinka, kad “Keleivis ra-

Įsikabinai i asilo par- ko demokratą Rooseveltą.cia įsiKarunai i____ r_. .
tijos* uodegą! Ką ji tau Eet pne Roosevelto depre- 
duos? Jeigu ji laimėtų, sa- ®ija. pasidarė dar gilesnė, 
ko, tai pinigų vertė taip nu- t žsidarė visi bankai. Be
smuktų, kad už stiklą alaus darbių skaičius pasiekė net 
aš turėčiau mokėti kvoterį. 18,000,000. Pramonė atsi- 
Gal dar užeitų ir depresija. ga»o tik tada, kai Amerika 
kaip buvo prie Ruzevelto. buvo Įtraukto karan. Aš, tė- 
prie republikonų, sako, žmo- ve« manau, kad šiandien 
nėms regli Amerika! Visi stovim jau pne kitos 
perka naujas auzas, aimo- depresijos slenksčio. Ar tė- 
bilus, televyžas ir kitokius vas balsuosi už republiko- 
išmislus. Žmonės dar nie- ar už demokratus, tas 
kada neturėto tokių geru skirtumo nepadarys. Kol 
laikų, kaip dabar, sako Za- pramonė bu.* privatinėse 
cirką. Jo saliūnas irgi nie- rankose, kurioms rūpi tik- 
kad neturėdavo tiek koštu- tai savo pelnas, o ne visuo- 

kiek dabar, ba pas menės gerovė, tol depresi
jų neišvengsim.

menų.
visus pilni kišeniai pinigų. 
Todėl iis nori, kad ir aš

Man rodosi, kad ir rim- r^^^anoralinė tar-
„avtiirtc k,,,.;^ . Ta pau generaline tary-• !

Žinynas reikalingas biliw n“me™^ Faktinai vi- ^.Suecas, o ne Sueias. An
sas V. Berlynas sudaro pa- Slai ii’ amerikiečiai ir taria 
sienio muito zoną, bet au- Suezas, todėl jie taip ir ra-

toli į ateitį, panašiai daro. Tnilio,nu nariu kad 5^^ Tai, rodos, aiškus klausi- tomobiliai iš Vakarų per- šo. Anglų kalbos spauda, 
Jos gali pažadėti kiek dau- ... „ republikonai tepalaikė —k klt.os tautos jų tu- košjami muito kontrolės pavyzdžiui, rašo Paris, o 
giau negu pajėgia įvykdyti, onraniz£otu darbininku rei- f1. l\al.n^- .žiar®k?.te’ am.e.rl* punktuose išvažiuojant. mes rašome Paryžius, jie 
bet be saiko ilgai žadėti ir g demokratu tik kl®ciai.tun tokj žinyną kie- Taip ir pradėjo skabyti vie- rašo Moscow, o mes rašo-
pažadų nevykdyti, nedrįs. vf« įš kvienal profesijai. Mums ną po kita Tačiau viena me tariame Maskva. Lie-P«xz.«*uų nojiuiju, nedrįs. 10 «~natnrin fvpik vki iš na po kho. račiau viena «uc 11 ūmameTegu daug rinkikų gali tuos įietiniu valstiiu> tebuve ne- Pakanka įuretl bel£ nen5’ dieną pasienio kontrolė su- tuviai ir Suecą
pažadus pamilsti, bet bus darbininkijos rei- k?nai??e .butV sut?lktos zi- laiko yieną ponuką su au. o ne su “z”, todėl taip ge-
ir tokių, kurie juos atsimins kaia|L J nios> liečiančios visame pa- tomobilium ir kontraban- riau ir rašyti. .
ir pamatę, kad jie nėra vyk-. Atstovu rūmuose naian. ^uly išsimėčiusius lietu- da> patikrina, ogi — V. Vo- Ar ”jet” lėktuvus gerai
domi, nusisuks ir kitą kar- - . unii‘ būto 168 de-VU^’, • kietijos šeimų reikalams vadinti “sprausminiais” ga-
tą savo balsus atiduos ki- Tokio “Žinyno” antroji ministerio^

toria su “c”

- “• mokratoi ir 59 nepalankūs laid7d ’̂i kad^Ufe “lokk^’ tad!
» 2o‘TXhu K5 ų sutelkto..?ię 100 .bendra- SkTSS „^a be S bTir techniT žinovai i,
i nepalanKių l/O. _ finrhhl V#rin» viotnvėsp. 4a,i ,r»-a r,,n<r44a»C

tą
tiems.

Sakysime, 1952 metų
kimuose republikonai su m kad
Ęisenhowenu kaltino demo- ; darbini^kai žino 
kratus uz nuolaidas komu-

darbių įvairiose vietovėse. jmčių. 
“Žinyno” paruošimo dar- Toliau

ir
jis jau yra prigijęs.

zuuu u«n ūmumai įtinu savu v__ v.-.*.., «oia»nn-,r4« Vakaių Berlyne
. . • - JA- reikalus ir atidžiai seka, L 4^UvS^ S-J5 bsvaigieji gėralai pusiau pi- NŪUJI leidimai

tautos laisvinti. O ką jie da^ ,kol?niX fšėmus alų! Tuo norima už- ASSEMBLY OF CAPTIVE
tuo požiūriu paoarė? „įkirsti kelią spirito šmuge- EUROPEAN NATIONS.
nieko. Ar manote, kad si- P'"1 į*-jams, ir jei gavusieji lais- liui iš zonos : vaka Tai 175 puslapių leidi-ito^ki^Y^Ytu- itoš tuojau -j kur j{ vistiek

Lių kraštų kilmės žmonės, as imu Sahon « nuomon0- Lietuviai p rofesionalai;Visokiais’ ^ana|aisJ' plukdo
kurio vra «in kražto nilie.> Aš L-r,J (advokatai, inžinieriai.balsuočiau už generolų Ei- jiajk?ekah'Pu ^neki'NeraU1 "U'’‘e-. ĄšĮmanau, kad Amerikos (?dy?*Įat^’...!."™le™!,’:JE‘ zona- Neseniai vienų 

senhouen, tuo labiau, kad įad 1 abidvi '
ir as pats generolas. ' 1 Jpartijo;

būtų vienodos. Visgi viena 
—Netikėk, tėve, kad turėtų būti geresnė, negu 

šiaudien Amerikoje yra toks kita.
rojus, kaip Zacirkai atrodo, j —Svarbiausias jų tikslas, 
Tiesa, kad šiuo tarpu> dar-;tėve, via tos pats. Abidvi
bai eina gerai ir darbinin- j bengiasi ginti ir išlaikyti
L’ii tikai fnm nie?’*kų unijos turi iškovojusios 
aukštus uždarbius. Bet ne 
visi tokias algas gauna. Yra 
milionai žmonių, kurie Be

darbi ninku išnaudojimo 
santvarką. Abiem rūpi tik 
pelnas ir milionai. Ir stam
biausi tų partijų šulai yra

pauna jokių algų ir kenčia j milionieriai; o jeigu kurie 
didelį skurdą. Pagaliau H'įtokiajs dar nėra, tai sten- 
tie, kurie perka naujus na-, gj^j būti. Šituo žvilgsniu, 
mus, automobilius ir tele-'

tokie jau lai-vizijas, nėra toKie jau 
mingi. kaip iš tolo žiūrint 
atrodo. Jie paskendę skolo
se

tėve, skirtumo tarp jų visai 
nėra.

—Bet aš, vaike, ne mili- 
onierius. ir nesitikiu tokios

iki kaklo. Ir tegul tik ]ajmės susilaukti. Tai paša- 
prasideda depresija, tegul i kyk, ką a£ turėčiau daryti?
tik jie netenka gerai apmo-' 
karnų darbų, jie labai gi ei- —Jei tėvas mokėtum ra
tai galės netekti ir namų ir syti, patarčiau įrašyti baisa- 
automobilių, kurių turi pri- vimo blankon socialistų 
sipirkę skolon. kandidatą į prezidentus;

—Ar tu mislini, kad de- bet kadangi rašjli nemoki, 
presija tikrai ateis? ,toi geriausia nieko nedary-

—Depresija, tėve, yra ne-'ti.
išvengiamas kapitalistinės —Olrait, Maik. aš ture- 

santvarkos reiškinys, nes siu apie tai parnislvti j

nys, kuriame trumpai iš
dėstyto Pavergtųjų tautų 
organizacijos tikslai, jos 
nuveiktieji nuo 1945 m. 
rugsėjo 20 d. darbai ir 
platus jos 1955 m. vasa
rio ir į-ugsėjo mėnesių se
sijų aprašymas—kalbų ir

balsus atiduos demokra--tiją. Bet iki šiol tokios nė- o taip pat ir jų negavusieji|tasjs yra iabaj aukštos va
toms, nors ir republikonai ra. Tą reik priimti dėmesin; prašomi atsiliepti. Visuo-]kanj Berlyno senato parei- - ___ ___ , -

1 skatinti, kiek galima grei- menininkai prašomi rašyti gynas jr krikščionių demo- ginčų santraukos ir pri
čiau, prie to eit?, o tuo tor- apie savo organizacijas. ! kratų partijos ne eilinis, bet imtos rezoliucijos, 
pu rinktis tą i/iirtiją ir tuos Be to, Žinyno išleidimas

į savo platformą įrašė, kad 
jie sieks išlaisvinti paverg
tus kraštus, jų skaičiuje ir 
Lietuvą.

Jei nebūtų laisvos spau
dos, žodžio laisvės, būtų 
kas kito. O kai gali rašyti ir 
kalbėti ką nori, tai ir lai
mėjusios partijos veiksmus 
galima nagrinėti, juos ly
ginti su duotais pažadais ir 
daiyti išvadas, kaip elgtis 
kitą kartą, ar beremti tą 
partiją, kuri daugiausia

žmones, iš khirių galima hus palengvintas, jei atsiras 
šiek tiek daugiau tikėtis ir didesnis skaičius jį iš ank- 
kuriuos renkasi organizuo- st° užsisakiusių. Iš anksto 
tų darbininkų žvmi dau- užsisakiusieji jį gaus už ke- 
guma. tuns dolerius paprastais ir

Taip eigtis mane verčia ir ua penkis kietais apdarais, 
mano suprastas Lietuvos ??nias ir užsakymus siųsti 
reikalas. Mūsų senosios tė- šiuo adrwu: Mr. A. Simutis 
vynės išlaisvinimas daug 82nd St., New York
pareis nuo Amerikos pla- 24, N. Y.
čiųjų sluoksnių nusistotu

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

žadėjo, o mažiausia savo įmo ir jų pastangų, o ne nuo CLEVELAND, OHIO
pažadus įvykdė. J General Motors ir panašių --------

Šiame krašte šiuo metu ponų. Aš žinau, kad Ameri- Naujas gydytojas 
turime dvi didžiąsias par- kos darbininkas neis krau
tijas, kurių viena rinkimus 
laimi. Tai demokratai ir re
publikonai. Abi jos prieš 
rinkimus dosnios. Mūsų, tai

v *• <•. i - * - i Teisė praktikuoti gavo
jo lieti tik dėl Lietuvos is- dar vjenas lietuvis gydyto-

yra rinkikų pareiga, prieš i tada greičiau negu kitas 
pasirenkant kuriai jų ati-|kas išgirs ir supras mūsų 
duoti savo balsą, atsigręžti. pagalbos šauksmą, 
i praeiti ir pažiūrėti, kuri jų ČilragietH

vadavimo, bet jis gramsis jas-Andrius BridžiS. Dr. 
kaip liūtas, kai jo krašto Bridžius Lietuvoje buvo ži- 
reikalai vers tą daryti ir nomas akil|

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum

pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu

lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava

dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal

bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėjų, pas kurpių, pas dak
tarų, lošiant Kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis ražomas lietuviž- 
kai ir angliškai. Ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaižkinta Uetuviž- 
kaL

Kalaa 7* Centai

Gera svetimu kalbą itarakti, 
bet eėds savos gerai nemokėti,

Užsisakant adresorti:
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mase.
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Ii Kauno j Palangą brangesnės kaip Kaune.
“Darbininke” išsnausdinJ ir amerikiniW ananasų 
namininke isspausdin- konservų, dėžutė 12 rub-

tas “*žinomo lietuvių kultu-'H 
ko ir ekonomisto” ke- 1

Jis keliavęs rugsėjo pra- Gerina Kelius
džioje. Kelionė atsiėjusi 40 Bolševikų spaudoje rašo- 
rublių. Jis, matyti, tuo ke- ma, kad iki 1960 metų 81% 
liu buvo keliavęs prieš 5 kelių būsią asfaltuoti. Per 
metus, todėl lygina dabarti-tą penkmeti numatyta išas- 
tiius vaizdus su anuomet faituoti apie 1,400 kilo- 
matytais. esą matyt daugiau metių.
gyvulių, nemaža kukurūzų §įUo metu asfaltuojamas 
laukų, kurie dėl šaltų nak- žemaičių plentas tarp Kryž- 
tų daug kur sunkiai augą. i Rainio ir Rietavo. Kauno- 

Karo sugriauti Raseiniai, ! Jurbarko ruože iki Vilkijos 
Gargždai atstatomi. Kiai-geliąs asfaltuotas. Dzūkuo- 
Pėdos krašte tebesą žymūs' . asfaltuojama Kauno-
karo meto sunaikinimai,: Birstono-Druskimnkų plep- 
bet jau daug laukų apdir-! Pa^ Pircupių-Bob-
bama, statoma trobesiu, i * . busimojo
{matyti nemaža gyvulių.!p niaus-Druskminkų kelio 
Pats Klaipėdos miestas ge- jdahs.
rokai atstatytas, jame pri- Svarstė Mizaro* kūrinius
važiavę daug žmonių iš ki- Lietuvoje bolševikai išlei- 
tų respublikų, todėl jis tu-įdo kelis £ Mizaros veika. 
įąs visai kitokį atspalvi ne- Vilniaus radijas prane- 
gū Kaunas. _ , šė, kad Mizaros tėviškėj

Kelias nuo Klaipeoos iki ’ouvo “rajoninės bibliote- 
Palangos asfalto. Pakelėse kos suorganizuotas Mizaros 
retai kur pamatysi pastatą, kūrjnjų aptarimas”. Iš Pie- 
vis Karo pėdsakai—apka- Amerikos grįžęs A. Vai
sai, bunkeriai. įvuckas papasakojęs apie

Palangos svarbiausios Mizaros kūiybą ir iš ten 
gatvės asfaltuotos, Basana- pat grįžęs J. Melbasys apie 
vičiaus gatvė net iki pat “lietuvių emigrantų vargus 
tilto. Vilos atremontuotos, užsieny, kurių tūkstančiai
Tiškevičiaus ------ .............................
Dailininkų
lės kalnas 
tas.

ARKIVYSKUPAS ir DIKTATORIUS

Nušautojo Nikaragvos diktatoriaus Somozoe sūnus per
ima tėvo įpėdinystę, o arkivyskupas ims iš jo priesai
ką būti padoriu prezidentu. Abu žino, ksd ta priesai
ka yra tik dėl svieto akių, bet vaidina komediją.

Ir įdomu, kad visi šie jo 
pulti asmens buvo partie
čiai, komunistų spaudos 
bendradarbiai ir, išskyrus 
dr. S. Matulaitį, visi kiti pa
čių komunistų buvo nugala
bytu Dabar iš jų Zigmas

Kas pavaduos automobilius?
Senovės laikais žmonės si didelių nedateklių ir to- 

daugiausiai keliaudavo van- dėl lapkričio 15 d. uždaro 
denimis. Ežerai, upės ir jū- savo biznį..

Aleksa Angarietis‘ “reabili. ros buvo patogiausi susisie- , . , nasil?auti
tuoUs”, o S. Matulaitis po k'mokeliaiWri.ka,mųbuso Keokuk, Ioul: G»les- 
10 metų katorgos buvo pa- stų ir žvainų valstybių. Kn- , ,,, . LaPolte ind .tast1' 1 “““■ atssrta z“ė™-’ S

i- x- ir- įioiijomne įoi-i.oia o ,,<» 1 oo i oe, Aiich. ii apie oO kituosePagaliaus tie Vinco kap- liaudamas laivais. O uz 138 Amw.ikn<. kur
suko puldinėjimai, tas kni- metų pilgrioai atplaukė ir . . metus laiko visur bu
simasis po kitų veikimą išlipo ant, akmens, kur nūn į • bajkxA;ft1o
taip įkyrėjo, kad Lietuvos yra Plymouth, Mass., mie- *- RankrotJ * «iuoja lauk
komDartiios c k rado bū- steliK Bet jie ten neapsisto- , bankl0 a; >JuoJa . Kompanijos c. k. įaao ou- » busu< ne uk mazuoge mie.
tinu viešai pasisakyti. Tas jo, o keliavo toliau į šiaurę, t i t • nradeda
LKP c. k. pasisakymas bu- apsistojo ir įsikūrė Salem, . kį . didnįes£jJ? cki- 
vo 1926 m. įdėtas į Lietu- kur ir dabar dar galima į • \at’onai Cit?’Lines 

(vos komunistų partijos žur- matyti, kaip jie ten pradė- . J kui-i ’aotarnama savo 
; ualą “Komunistas“ Nr. 4. jo gyventi. Anų laikų laivai ^da
; Nutarimas užima net 24 plaukiodavo vėjo varomi, mažinti “J Datarnavimus 
puslapius. Jis pavadintas tokios kelionės ilgai truk- . ., . ;domįljS duomenis
‘T^ės ir ekonominės eteve.ir būdavo labai pavo-

kapitalizmo stabilizacijos miestu Amerikoje neteko
'klausimas ir musų partijos naki tapo išrasta ganne h 4 natamavimo Pprpi- taktika”. mašina, tai greit ji buvo ')Usų patarnavimo. Feiei-

xt- , x • ivinVarfo įoivont vom-tj tais metais busais keliavoNėra reikalo tą nutarimą įkinkyta laivams varyti. Su- .,
slionės 
o 1946

teks, jei suminėsime štai mis. Seniau kelionė upėmis vim^ ba’° bilionų. 
ką: buvo sunki, nes veik v*sas Lansing, Michigan val-

upes gaubia kalnai ir me- stijos sostinė, turi 100,000 
“prg: V. Kapsuko taktika dziai ir vėJo jėgos negalima gyventojų. Kai ten sustos 

partijai buvo žalinga, ir jo buvo naudoti laivams vary- busai vaikščioję, daugeliui 
kova su partijos linija ti- ti. Tiesa, pavandeniu lai- žmonių bus nepatogumų,

Kovotojai už tarybų valdžią
Tokiu pavadinimu dabar Gi “Varpas” nieko bendro 

pradėjo Vilniaus radijas neturėjo su “Iskra” ir var- 
pranešimus. Žinoma, kokia gu kada nors V. Kudirka
ten bebūtų, bet praeiti rei- “Iskrą” skaitė. Bendrai _ _ _ __ _____, r__________
kia pažinti. Pažinti tokią, Lietuvoj “Iskros” niekas ne-1 krai padarė nemaža žalos vaį prikrauti prekių leng- ar net ir tikros bėdos. P»- 
kokia ji buvo, o ne pavaiz- žinojo. Jei kas skaitė užsie-mūsų partijai”. vai plaukia,, bet prieš vau-vyzdžiui J. L. Tucker, 69

kūrėjus,, tenka prisiminti m. spalio-lapkričio mėn. <<A. J, ’ , .................dabartiniai vergai dainuo-Jis-norėdamas palaikyti gy-
kokiais jie buvo. Tik tokie komunistų “Priekalo” Nr. , Sį Kapsuko susipainioji- ja senovės vergų prakaito vybę, turi dirbti, bet kaip

n t n » v i • j pavaizduoti jų vilkimo pra- raštį gaudavo dr. Bagdonas kuonoblogiausioj šviesoj tą dažniausiai apsigyvendavo gina du mažučius, dir
Mokslų akademijos vilo- M,rc dr’ *>• laUat"^eIP*a! eitį, nes visa grista melu, -Bagdonavičius, taip pat mūsų partijos liniją, kurios paupiuose ir prie ežerų, kur las Drop Fordge Co., nakti-

je už kambarį 2 žmonėm Šių metų rugsėjo 19 d. klasta, smurtu, ir toji praei- šiais metais miręs, kaip ir nustatyme V. Kapsukas ne- dygo sodybos, kaimai, o vė- mis valo grindis; Madelai-
tis, kaip tik komunistai mė- dr. S. Matulaitis. Abudu bu- dalyvavo . . .”. bau išaugo ir didmiesčiai, ne Hamilton, 40 metų am-
gina ją pavaizduoti, visu vę kokį laiką varpininkai, niek- neprįdėsi. Vi- Suridektaio būdai ir kilno- žiaus, dirba Fisher Body,
piestu atsistoja prieš juos paskui vienas ir kitas įsi- gur kuj. yjncuj Kapsukui ųmosi priemonės visuomet5 įsigyti automobiliui išteklių 
pačius. Seniau jų garbintos jungė į socialdemokratų po- neįvykdavo kitiems už- žmonėms buvo didžiausias neturi. Kaip joms pasiekti 
asmenybės, dabarties svie- grindžio veikimą. Dar. pnes- akįy £įa įr prasi- galvosūkis. Besidauginant darbavietę? Tokių pavyž*';
soj nublunka, pro visus spaudos atgavimą, kapsuo-.dįdavo visokios io “kuria--gyventojams, ir augant !džių vra tūkstančiai. - 
pigius prasiveržia tamsūs « w zatiavykttosęjaū veto ;jn<)S„ painiav.o^ įnčai ne? miestams vandens keliai ne-j Inte..z-itv Lines Co 
sesehai. Sitam Stalinas tik- shptai socialdemokrate!, jp^nmL Jis ®eržėsi vi. galėjo patefakinti , žmonių „ini^rP„n "kąra X 
ras pavyzdys. O komunistų bet V. Kapsuko ten nebu- sur V imuosi jei nesisc. reikalavimus, tada garinė į' mnaniia nlea^ dl
praeiti® W pąctų nenorima vo, nes jis 1 soc aldemo- kg 1 1 kosj niekin0 mašina tapo įkinkyta saus- Kde n<^ tik
palikti be diavyrių Tokius kratų judėjimų vėliau te,. tik^ kad jam pasi. žemio susisiekimu, ir visus fe’emef nuo mylios ii
sunku surasti, tenka juos suraukė. sekė mirti laiku ir mirti na- Pažangesnius kraštus, o kai- nuXliu $47
lotiems kuilį. Vmeui Kapsukui, jo nuo- a n j jmj Rit tu ir Amerikos žemyną, lyg “ S,,7įS

Štai lietuviškai kaibantie- pelnus ,rašoma laikraštuko, jfe djį n’nius voratinklis padengė gete- ir kasmet Ue
ji komunistai nusitvėrė nu- mokiniams skirto ‘ Drau-č A ik kftas ,fkj žinkelių tinklas, o vėliau: “jZ^iai^u-a
i*usį Vincą Kapsuką ir da- go’ leidimas. To laikraste- J- din’ žinios” ir miestų gatvėse atsirado nu°bvOuai auga*

itikėję mokėti 4 rublius, Komi respublikoj, prie Ar 
nes sezonas jau buvęs pa- changeisko mirė ar. Broni- 
sibaigęs. Maisto kainos slovas Tallat-Kelpša.

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTCTIS, KODfiL AS NETIKIU I DIEVĄ, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji-[. «!»» arjrumentų, kurie visiems
mas apie nepaprastą žemaiti, kuris; n»v«ov n .v»i-. . u- j i i i , ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkra rodau? nuostabių dalykų padare, tik, manag j5 Kalvarijos pra-
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo. ejties. Kietais viršeliais, 467 pusla- 
padaryti. 237 psl. Kaina ...... $3. piai, kaina .24

! PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 
I.ENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG-; žas> novelių rinkinys, 155 psl. 

LĮSK AI. Geriausias vadovėlis pra-! • ,. -n
dedantiems angliškai mokytis; duoda;na,na ........................................ ąi.ou.
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.j TAVO KELIAS į SOCIALIZMĄ.
Kaina ....................................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpas

i socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNYGa, M. Mi- DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

ehelsonienės parašyta; 250 įvairių
____ a_. an.v ____ 1 _ «1 OIreceptų, 132 pusi. Kaina ....|1.25

PRADAI. Populiari ir naudinga 
knyga šių dienų klausimams aupras-

KAS BUS, KAS NEBUS, BET žE-Jti. Kaina ........................................ 60c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. PaMAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-

Sis įdomus aprašymas, kaip Jonis 
ažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
fauną nusikraustė ir Napoleoną re

gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
nas. Kaina ......................................10c
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA.

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai-

CEZARIS, Mirko Jcsuliė’o romanas,!'•«••••••••••••••••••••• •
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. 1'IKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

188 puslapiai, kaina .......................22 RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz-

CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Antroji dalis,

211 psl. Kaina ........................... $2.

CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 psl. Kaina ........................ $2.

MILŽINO PAUNKSME. Balio Smo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusk, didelis formatas, gera 
popiera. Kaina ............................$2.50

KON-TIKI. Thor Ilcycrdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusk Kaina... .$3.75

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
240 pusk Kaina............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio

svarbiausias veikalas, išvertė M
Miškinis. 290 pusk Knina... .$3J25 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. V«ladkos parašyta knyga, 250
pusi. Kaine ...........................$2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai,
įmina .........................,......................50e
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 |>a- 
veikslų, 225 pusk, gerame, popieryje.
Kaina ..............................................$6 00
A K1SS IN THE DAHK. J. Jazmi 

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai 
160 pusk Kaina kietais viršeliais 22,
minkštais viršeliais ...................21.00
lietuvių Kalbos gramatika.

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. 
Kainai .... . $ l. 00
JUOZAS

mo istorija ir valdymo praktika. La 
Lai daug medžiagos. 96 puslapiai
kaina ......................  SOe
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1320 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOl^ 

SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kama ...........25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvširiuo- 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kama $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Anelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina .........................23.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai
sako mokslas. Kaina ....................25c
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina .26c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka ii pirmųjų krikščio 
nybės laikų Romoje, Palestinoje i» 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
premiją. Kaina .............................|2J6
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... 21.50. 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais virieliais. Kaina ................ 23.
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl Kaina .... 22.20. 
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-JUZAS STALINAS, arba kaip; ir aiškiai parodo, kaip kei 
Kaukazo razbaininkas buvo pasicia- suomenėa santvarka ir kodėl 

tąs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu;
KELEIVIS

<36 East Broadtray So. Boeton 27,

dirba At

Zvluskegoh, gyventojų 70- 
000, People’s Transport Co. 

1 nutarė savo 25 busus sulai-

bai- j, visiems nori jpn-st! lio tikrais sumanytojais J Tik 8d b sužinojome tramvajų tinklai., 
palaimmtuoju, jaunimui pa- buvo dr. Jurgis šaulys, ne-k d ..komunist aJrtijos išsyk miestų gatvėmis 
vyzdžiu statyti, lietuvių tau- priklausomoj Lietuvoj dl- . ........  • tramvaius vilkdavo arkliai.

J. Vlka.
v y 1 CKl v lodl 2 Ivcl v ca 1 ą V111 i• « « • • < • 1 •
Bepigu, nes Tarvbu’Lietu- m^sleivių terpe, jokio
voj spauda tvirtu aįiinasriu Į,eds?.k0 nepalikęs Retai ---------------------------------

- n d v,i P3’ "td &ef
Štai rugsėjo 11 d. vii- Pranešama, kad Vincas •y. M

niaus radijas pranešė, kad i Kapsukas Amerikoje reda-' lUCKOS Jt€fC(<IU£O sugaišti ir privargti, 
Vincas Kapsukas už slaptos j gavęs “Naująją Gadynę” ir

Me., iki oan rrancisco, va--reikalai vis eina blogyn, 
lifoiuijoj. j Detroit City Coach Lines

Tais gatvėkariais susi-'aptarnauja 7 priemiesčius, 
siekti reikėdavo daug laiko;negali gauti kvalifikuotų 

betgi i busams van otuoju, nes ne- 
žmonės jais visvien važiuo- turi iš ko tiek mokėti ,kiek

spaudos skaitymą buvo iš-! “Kovą”. Atrodo lyg jis bū-; Bolševikai leidžia daug davo, nes buvo pigiau. Jau'darbininkai g^una automo- 
mestas iš Mintaujos gimna-itų buvęs tų laikraščių nuo- pinigų propogandai grįžti į mūsų laikais iš Lawrence,! bilių pramonėj. Gazo kai- 
zijos. O iš tikrųjų jis buvo latiniu redaktorium, gal net sovietišką rojų. Berlyne vei- Mass., už 10 centų galėjai'nos pakilo nuo 11 iki 18 
pašalintas iš Seinų kunigu leidėju ‘Naujosios Gadynės’ kia generolo Michailovo nuvažiuoti į Bostoną, o su j centų galionui, 45 vietų bu- 
seminarijos. Paskui jis at-i leidėju buvo Lietuvių soči- komitetas, kuris visokiais 50 centų galėjai pas'ekti ir'pas seniau kainuodavo $14.

000, dabar kainuoja $18,- 
000, keleivių skaičius nu
krito nuo 23 milionų važia-

vyko Mintaujon pasiruošti i alistų sąjunga ir pirmuosius būdais* tą propagandą ve- New Yorką. 
stoti bene į šeštą gimnazijos to laikraščio tris numerius da. Jo leidžiamą laikraštu- Greitesniam ir patoges 
klasę. Deja, nesisekė. Tuo redagavo dr. Pijus Grigai- ką gauna daug kas ir čia niam susisiekimui vėliau at 
ir užsibaigė visas jo mok-.tis. Pradedant ketvirtu nu- gyvenančių lietuvių. Tų vi- sirado autobusai, kurie ve- vimų iki 10 milionų. Kainos 
slas. Mintaujoj būdamas!meriu redakcijos darbą “nu- sų pastangų vaisiai yra la- žiojo ir dar vežioja žmones kyla, pajamos mažėja— 
pradėjo rašyti eilutes ir čia savino” Vincas Kapsukas bai menki, o Amerikoje ta nevien iš miesto į miestą, bankrotas neišvengiamas, 
lydėjo nesėkmė — poetu; be dr. P. Grigaičio žinios, kampanija visai sužlugo., bet taip jau ir po miestą. Kas turi automobilį, t»m 
nepasidarė. ‘Vinco Kapsuko to laikraš- Valstybės departamentas Gatvėkariai neatlaikė kon- kol kas nėra bėdos dėl va

žiavimo, bet jau turi ligva- 
Iiai rūpesčio, kur nuvažia-

pasiaare. Į Vinco Kapsuko to laikraš- Valstybės departamentas Gatvėkariai neatlaikė kon-
Toliau Vilniaus radio čio redagavimas užsibaigė praneša, kad iš čia į Sovie- knrcncijos ir subankrutavo, 

pranešėjo pasakyta,
’incas Kapsukas jau 190:

kad su 1917 m. Nr.4. Toliau jį tų valdomus kraštus per o jų vietą užėmė auti 
902 redagavo K. Vidikas. 1917 metus tesugrįžo vos 125 as- o prekėms gabenti s

autobusai,
sunkve- vus pasidėti, kur apsistoti.

nebuvo Lenino pakraipos ir omunistų gretose O tuo tarpu i>er tuos pa- Lansing. Mich., gyvento- trane, a jai pavadavo ark-
Vincas Kapsukas tikriau- veikdamas V. Kapsukas ne- čius metus į Ameriką atvy- jai, kurie neturi savo auto- liūs. busai tramvajus, auto
rini tni< mptni< <i;ir rniio vimn viciotnc no irt i rt irtai įtrt lrn OTW1 mrtKilill arba MAtllvi iėtrtL. riok.iv

Yorke daroma* kai- 
mokslinis tyrimą*, ku- 

pvlių pie
ta vertinama
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Moterų Skyrius

Motinom džiaugsmas
Medicinos mokslas šutei- žodžiu, šiandien jau ne 

kė motinoms dar vieną bekelia abejonių, kad dr.' 
džiaugsmą: jis nugalėjo Salk skiepai yra tikras vais- 
polio (vaikų paralyžiaus) tas polio ligąi gydyti ir jai 
ligą, kuri pavojingiausia už akių užbėgti, nes kur tik 
buvo vaikams, daug vaikų plačiu mastu buvo pradėta 
j kapus nuvalydavo, o kitus skiepyti, visur prasidėjusi i 
padalydavo visą gyvenimą epidemija sumažėjo, 
invalidais. Jūras ašarų mo- Nebe reikalo ilgametis į 
tinos yra praliejusios, be- Chicagos miesto sveikatos: 
žiūrėdamos j savo gražius skyriaus pirmininkas dr. 
vaikučius, tapusius paliegė- Burdesen pasakė, kad sė
liais visam amžiui. Dr Salk niau susirgusius polio tega-i 
aavo išrastais skiepais nu- Įėjome nuvežti į ligoninę ir* 
šluostė tas ašaias h* pašali- melstis, o šiandieną mes tu
no priežastį joms atsirasti, rime tikrą priemonę jiems

Teisybė, dar tik vieneri gydyti, tai yra skiepyti, 
metai tepraėjo, kaip tie Iki šiol polio skiepai nėra,' 
skiepai plačiu mastu pa- privalomi, jais skiepijami į 
vaitoti, bet jų veikimo vai- tik tie, kurie patys ai* kuriųj 
šiai jau nebekelia abejonių, tėvai prašo. Daug kas bijo-

VARŽOSI DĖL JOS AR DĖL MIUONŲ?

Penkių metų mergaitė Robin Sher neteko tėvų ir se
sutės automobilio nelaimėj. Ji liko našlaitė su daug mi- 
lionų dolerių turto. Dabar dėl mergaitės globojimo kilo 
ginčai tarp jos senelių, dėdžių ir tetų. Visi nori naš
laitę ir jos milionus paimti į savo geraširdę globų.

OEMESIO! I

Skaitytojai, kurie keičia
te adresą, pranoiriami apie 
tai BŪTINAI nurodykite 
ar aavo senąjį adresą. Be 
seno adreso negalima pada-1 
ryti adr. pakeitimo.

Administracija.

ANDRIUS VALUCKAS

10-12 obuolių 
cinamono žiupsnelį.

j temperatūra pakyla iki 75 
' (Holšteino) ir SO (Jersey), 
o laikant tas karves 105Š laipsnių temperatūn.je, jos

Iki dr. Salk skiepų išra-jo skiepyti, ypač, kai dalis pr atidėk. Dabar gerai išplak X’,'”
dimo mūsų krašte polio liga skiepų pernai pasirodė ne- sviestą su cukrumi ir kiau- , K Lmėtrsta abie-
vidutiniškai (1950 - 1954 tinkamai pagaminti. Dabar šinių tryniais. (Baltymus • ’fll tQ,JL
metais) susirgdavo 22,935 tos baimės nebėra ir kai vi- atidėk į šalį). Po truputį "
žmonės, daugiausiai vaikai, si vaikai bus polio ligosi dėk į tą košę išvirtus ryžius Vištos daugiausiai deda, 
Peniai, kada buvo pavarto- skiepais įskiepyti 3 kartus, ir maišyk. Išplak baltymus kai temperatūra yra 55 
ta šiek tiek Salk skiepų, pamiršime ir tą ligą, kaip į kietas putas ir, tap pat laipsniai ir oras turi apie 
sirgo 20,147, šiemet jau tik pamiršome raupus ir kitas: įmaišydama, pridėk. Dabar 70 G drėgmės. Tempera- 
10J26 žmonės. Skaičiai pa- ligas, kurios seniau žmones ištepk foimą sviestu, išbars- turai nukritus iki 40 laip- 
duodami visur nuo sausio kankino ir į kapus nelaiku tyk duonos džiūvėsiais ir snių, vištų dėslumas mažė-
iki rugsėjo 15 d., kada ta varo.
liga daugiausiai 
seiga.

dėk sluogsnį tos tešlos ir ja,, o pakilus iki 95 laip-
žmonės Motinoms tas suteiks dau- sluogsnį obuolių nuluptų ir snių, vištos beveik visai nu-

Šiemet polio epidemija 
daugiausia siautė 14 val
stijų. Jose polio susirgimų 
buvo 7,450, taigi tris ket
virtadaliai viso krašto su-

giausia džiaugsmo.
J. V-gas

SEIMININKĖM

jc?4 vym i to linro
rupimu v<*

supiaustytų į riekele. Da- stoja dėti kiaušinius 
i bok, kad užtektų tešlos už- 
įdėti ant viršaus. Kepk va- .
'landa laiko vidutinio karš- ~ i • , -
čio pečiuje (350 laipsnių).

Obuolius galima „avi- » mimm,.
rmtl. tada naharstvti cuk- - ,

i,. ziAfi ; nes KUies nėra unKamos, • i rumi 11 cinamonu n clcti i > i > •. i. rei* kad dau? genau tinka len-

Žemės ūkio departamen- 
ūkininkus tirti

Naujausios knygos

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo, {domiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 

į dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.
| NEMUNO SŪNŪS antroji da
lis, 426 psl. ...... .$4.00.

Tose 14 valstijų apie 13 VT . . . .. .«
su viršum vaikų iki 15 me- Nuimk nuo kepenų pie- tešlą. Tuomet Pudingą rei- . . - , ,
tų amžiaus buto įskiepyti v«; nuplauk ir pamerk pora* \ ti trumpiau. Bet de- f ?. P3^' ? kursęlygos 
nore vieną kartą. Iš jų polio valandų saldžiame piene. d t O‘buoiius leidžia, net laikines pala-
susirgo 1058, arba vienas'. Skauradoje istupink
susirgimas iš 12,500, o tuo «>uks^ sv,esto’ P?g?lr?lnk 
tarpu tarp skiepų negavusių'J***. svogūnų sudek smo- 
susirgo vienas iš 2,600. ’ .teliais supjaustytas kePenas,

Iš pusantro miliono vai- PPdek, P°™ ^dikų pi- 
kų, kurie buvo įskiepyti 3^- drtjskos, sahero kote- 
kirtus. paraližuotų (polio Ą " bengus, sutink ant 
liga vra dviejų rūšių, vienus bdpnos ugnies. Jeigu, |du- 
ligonius suparaližuoja, ki-sakute, kraujas nęsiro- 
tus ne) buvo tik 7, tai yrado- tai ženklas, kad kepe-

stipresnis skonis ir kvapas. Pines-________________
i

Paloauniai ir karves Moterys aistringai mėgsta
_______ matematiką. Jos dalina savo

Mokslininkai suranda vis am2il) .į P»<'v*»«"a
nauju priemonių kairių pie- savo rab» ka"* P’“1'*“1“'“ 
ningumui ir svorio prieau. 'Tro ,r pndeda pento. me- 

® tus prie savo drauges amžiaus.gliui padidinti
.uo a.^7 v- v«a . tv u i Paskutiniuoju metu pa-
40 kartų mažiau negu tarp nos S^^vos. Dabar kepe- tirta, kad Salvijai, būdami 
neskiepytų vaikų. nas. '?™k'. •>“ sudek j . s ^ . .

Dar įdomu pjymėti, kad P^hudi, gi skauradon j-
iš minėtų l.OSŠsusirgimųPdk porą saukstųvyno, pu-
tar}) įskiepytųjų buvo 446 in^ ouįjono I priaugo kasdien vienu sva-
paralyžiaus lūšies ir 612 išmaišyk ir|ini daugiau negu kiti galvi-
neparalvžiaus. Paralyžium V2Yinn^,.^e1^?s^ kurie neturėjo vėdina-
«Irirgo vienas iš 6,300, ku-5*P*L sie£V girnos palapinės.
rie buvo gavę vieną sldeją,‘į^“« t„5^i -».u£L. !. Kiti mokslininkai tyrė,

kokios {takos turi dusas,

nuo saulės apsaugotoj pala
pinėj, kurioj buvo pastaty
ta 42 colių vėduoklė (fan),

stalan su«
vienas iš’61,700, kurie bu-i bujyiM ir žalėsiais '
vo gavę 2 skiepu, ir tik vie-L. tepant lepenąs, neaeK vėsinimas, vandens pa- 
nas iš 226,000, kuiie buvo '*» P^U druskos. Ttkka. 
gavę 3 skiepus !** beve,k kaUvos- gabma

Galima da/priminti Chi- ^barstyti druskos.
cagos duomenis, kurioj šie
met polio liga labai siau
tė. Čia polio viso labo buvo' 
1,070 susirgimų, iš jų tarp' 
įskiepytų vaikų 203 pavaly
ti nio tipo. Iš tų 203 vieną 
skiepą tebuvo gavę 150, du 
skiepu 53 ir nebuvo nė vie
no, kuris būtų gavęs 3 skie
pus.

Pudingas ii ryžių ir 
obuolių

Paimti:
svaro ryžių 

1 kvortą pieno 
5 kiaušinius 
2-3 šaukštus cukraus 
1 šaukštą sviesto 
10 migdolų (almonds)

SENIS ATSIPRAŠO

Iš Kolumbijos atvykęs į New Yorką Javier Pereira 
sakosi esąs 167 metu. bet 
jis dar turi jaunas idėjas 
ir norėjo pabučiuoti vieną 
laikra.it inikę Kai ši nesi
davė, jie susipyko, o pas
kui Metu/alis atsiprašo.

•šildymas, vielinės tvoros 
vietoj aklinų, kad vėjas 
galėtų prieiti. Visa tai vei
kė teigiamai, bet ypač svar
bu pasirodė pavėsis ir vė
duoklė, kuri sukelia 3.7 my
lių per valandą vėjelį. Ten 
galvijų svoris kasdien pri
augo 2.32 svarų, o kur vė
duoklių nebuvo, ten galvi
jai priaugo tik 1.29 svarų 
per dieną.

Karvės, kurios buvo gir
domos 65 laipsnių vandeniu 
vietoje 90 laipsnių, kasdien 
priaugo pusę svaro daugiau; 
kur buvo vielinė tvora, kar
vės priaugo trečdaliu svaro 
daugiau negu ten, kur bu
vo aklina tvora.

Daugiau priaugo ir tos 
karvės, kurios buvo laiko
mos atšaldytoj kūtėj (air- 
-cooled) prie 50 laipsnių, 
negu laikomos lauke. Bet 
kurios buvo ištisus metus 
kūtėje 80 laipsnių tempe
ratūroje, tos priaugo ma
žiau negu laikomos lauke.

Mokslininkai dabar sa
ko, kad ypač melžiamas 
karves reik labiau saugoti 
nuo šilto oro, negu nuo šal
to. Patirta, kad Jersey veis
lės karvės pieningumas be
veik nesumažėja iki 25 
laipsnių, o Holšteino vei
slės net ir iki 5 laipsnių, bet 
žymiai sumažėja pieno, kai

DANTYS, Ju Priežiūra. Svei- 
! kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina . $4.09

BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civili
škas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams................ ...... $3.00.

ŽEMĖ DJ5GA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io P* ’^j, prie Italijos sie
nos. i-a čalis 453 psl. . - .$4.50.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina........... $2.50.

jūrininko šindbad nuo
tykiai. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina.................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

"Keleivis”
636 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mas*.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, m Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė "Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius "tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
"Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti Nuo adresu:

KELEIVIS636 E. Broadvray So. Boston 27, Mam.

Stalino nužudymas
(Tęsinys)

Be to, man žinoma, kad įis bereikalo žudė ir sunai
kino daug kariuomenės vien todėl, kad gramozdiškai 
vykdė mano įsakymus, nesugebėdamas prisiderinti prie 
vietos sąlygų. Medžiaga jau surinkta ir bus lengva įro
dyti, pagalios jis pats prisipažins, kiek sovietiškų karei
vių dėl jo kaltės žuvo ar paliko invalidais . . . Bet su tais 
kariškiais teks elgtis atsargiai, pamažu, jie turės palauk
ti eilės. Keista, kad jie iki šiol nesugebėjo suprasti, jog 
jie turi būt dėkingi vien Stalinui ir jo genijui . . .

Voroiiiovas ... senas anglų šnipas, kaip nekartą nu
rodė geras jo draugas maršalas Cudiony. Galėtų būti ge
ras seržantiškas maršalas, bet užsimanė bendrauti su Sta
lino neprieteliais, perdaug didžiuojasi seno bolševiko var
du ir pradeda užsimiršti kas jį iškėlė, pradeda įsivaiz
duoti tikruoju maršalu esąs—nedėkingas chamas, štai 
kas jis yra !... Teks parodyti jam savo vietą ir kartu duo
ti pamoką kitiems.

Mikojanas . . . tas suktesnis už graiką ir žydą kartu 
paėmus, komedijantas, turės atsakyti už amžinus trūku
mus kasdieninio reikalingumo pramonės gaminių srityje, 
už tų gaminių blogą kokybę, už išaikvojimus, blogą pas
kirstę mą ir kitus nenormalumus, kuriems reikia atleidimo 
ožio publikai patenkinti. Kleve suimti spekuliantai davė 
geių parodymų, jo vardas atžymėtas ir daug kaitų pati
krintas. Stalinas dar kaitą pastatė tašką prie raudonu 
pieštuku nupaišyto vilko, kuriam jis pasistengė, pagal 
savo sugebėjimą, nupaišyti klastingas akis. Žinoma, su 
juo turės išnykti visi jo ministerijos draugai . . .

Beria . . . teks palikti iki vyriausybė ir partija, taip 
pat kariuomenė, bus išvalyta. Tuomet jis būtinai turės nu
sinešti visas valymo paslaptis į kapus, pačią saugiausią 
vietą, iš kur jos joks istorikas neišknis . . . Tikras saugu
mietis turi sugebėti matyti, jaust ir užuost kotrrevoliucio- 
nierius, jiems net nespėjus pagalvoti apie sąmokslą . . . 
Gydytojai suimti, taip, jie nugydė daug geių žmonių, bet 
jie tebuvo įrankis kitų rankose, kas nors turėjo jiems 
įsakyti, pasinaudoti jais savo reikalams, savo planams,, o 
Beria apie tai tyli, matyt, ką nois slepia . .. Pagalios, 
koks jo i evoliucinis budrumas, kad leido Staliną apsupti 
visiškai nepatikimais ir įtartinais tipais, valdžios ištroš
kusių vilkų gauja, nuo kurių tenka jam pačiam gintis? ... 
Ne. toks žmogelis turi eiti velniop ...

Stalinas įsipylė vodkos stiklą ir vienu ypu jį išlenkė, 
užsikandęs riebios silkės gabalu. Maloni šilima nuėjo per 
kūną, jis užsitraukė dūmą, ištiesė batus ir primerkęs akis 
užsisvajojo. Prieš jį pasirodė, tarsi gyvi, senai likviduoti 
seni bolševikai . . . Leninas, Trockis, Bucharinas, Zinov- 
jevas, Kamenevas, Rykovas, Postyšev, Voznesenski ir 
kiti, buvę revoliucijos titanai, milžinai ir galiūnai, bet jis 
juos sutvarkė. Dabartiniai jo varžovai tėra nykštukai ir 
su jais vargas bus mažesnis . .. Tarsi maršo paradui išsi
rikiavę praeina šešėliai buvusių aukštų kariškių: Tucha- 
čevski, Frunžė, BI iucher, šimtai generolų, tūkstančiai ka
rininkų ir kareivių ... Su saldžia šypsena, pasigardžia
vimu bei pasididžiavimu jis mato nužudytus slaptos po
licijos kadrus—Menžinsky, Jagoda, Ježov ir kiti, pasekę 
savo aukas šešėlių karalystėn ,. . Prie tos malonios lita
nijos jis bandė prijungti dabartinių sąrašo narių atkurtus 
sąmonėje šešėlius, bet muzika pasikeitė, kompozitorius 
pradėjo skambinti linksmesnius Chopin dalykėlius ir iš
vaikė tuos malonius šešėlius. Stalinas įsiuto, jis buvo su
trukdytas savo puikiausiose ktuybinėse svajonėse, greit 
pagriebė revolverį ir nuėjęs į gretimą kambarį nušovė 
muziką. Tas nuvirto ant pianino, pasigirdo kelių paspau
stų klavišų padriki akordai ir viskas nutilo. Stalinas pa
šaukė sargybos viršininką ir įsakė išmest lavoną į sąšla
vyną ... ,

(Bus daugiau)

Mamytė labai dėkinga
N

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai "Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir sako:

"Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų *Ke- 
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
Ubai patinka <KaWvV — 
ačiū, dukrelė, ačiū”...

Sesės-dukrelėa, kodai jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius "Keleivis” kaa savaitę lankys jūsų ma-
ytes per ėielua metus! Jos bus dėkingos, kaip
*a dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:Kėleirit

PAGALIAU JAM LHDO SUGRJtTI

m;
yra

Afritoj AwHJ°" yra Buaaa«wal* Monija. Jas
karaliukas KkaaM įatti«i«> į riMą aaglf ir ją 
atsisakąs avo visą savo karaMką teisią. Jis gyveno Aa- 
gHjoj ir tik dabar, kai jis soslkako Mumis, sagių val
džia leido jais grįžti naao gapraata gilieėls be teisią 
giįžti į sostą, kar) jh Ukeaiad j aMIą.

laikra.it
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Jaunimas į katorgą
ve

KELETVT3, SO. BOSTON Poslapis Septiniai
Balio Matulionio sūnus, 
šiemet čia priimta ir Danu
tė Natkevičiūtė - Navikau- 
skienė iš Windsor, Ont. Ji 

Šiandien jau niekam nėra tai pažiūrėkite, kame yra studijuoja dantų mokslą. . 
paslaptis, kad komunistai mano čia minėtos vietos.1 Navikauskienė dantų 
priverstinai veža jaunimą į štai, norėdami patekti i No- mokslą pradėjo studijuoti' 
Sibirą. To jie ir patys nesle-riiską, geležinkeliu važiuo- Lietuvoje, o karo metu ji,1 
pia, tik lengvatikiams pu- site iki Krasnojarsko, ir ten baigė Hamburge, bet jos di- 
čia j akis dūmus sakydami, Jenisiejaus upe 2000 kilo- plomas čia nebuvo pripa-. 
kad tas jaunimas ten vyk- metrų (toks atstumas yra žintas ir ji- turėjo laikyti' 
sta savanoriškai. Pačių ko- nuo Bostono iki Miami, ekzaminus. Ji išlaikė j tre-' 
munistų žodžiais, ten šie- Fla.) iki jos žiočių—Dudin- čią kursą ir tuo būdu po 2 
met jau pasiųsta daugiau kos miesto ii* iš ten į šoną metų antrą kartą baigs 
ne pusė miliono jounuolių dar kelias dešimtis mylių. į dantų mokslus.
(abiejų lyčių), jų tarpe yra Norilske 9 mėnesius tę-| Malonu, kad vis daugiau 
ii‘ iš Lietuvos. siasi šiaurės žiema: baisios lietuvių siekia aukštojo

Iš pačių komunistų spau- pūgos ir amžina naktis. Čia1 mokslo nors ir sunkiomis 
dos matyti, kad tas jauni- temperatūra niekados nėra sąlygomis. ,
mas siunčiamas j tas vie- aukštesnė 30 laipsnių že-\ Korap.
tas, kurios jau seniai turi miau nulio.

GERIAU SĖDĖTI NEGU GRĮŽTI
TV U U U.

Ruvųe vienus padugnių vadų Frank CosteUe yra nutei
stas sėdėti 5 metus ui mokesčių sukčiavimą ir be to 
jam grėsė deportacija j jo gimtąją Italiją. Bet depor
tacijos bylą jis teisme laimėjo, bet kalėjimo bausmę 
reikės atsėdėti.

Gėli, ■ytetoja.
Svečias

, Paieškau savo brolių ir seserų: Ka- 
: zimiero Kačinsko, Roko Kačinsko ir

lankydamasis pas JEa<ii2sJtaitės‘. JleJ metus gyveno Bostone. Jie patys ar
i garsųjį anglų rašytoją Bernard juos žinantieji, atsiliepkite adresu:
Shaw pastebėjo, kad rašytojo 

i namuose niekur nesimato 
i lių.

gė-J
Martinas Kačinskas 
P. O. Box 50:; .
Miliinocket, Maine

labai blogą vardą. Tai vis Kiek arčiau yra Kolima Paliko 
vietos, kui* jau seniai yra (visai arti pne siaurės ra-

Wlj fiOOjMO

Į Goljrotas Albinas paieško savo jri- 
kad* brolio Golgoto Juozo, anlu-

, .. , ... ... _ . • čiau gyveno Grand Rapids, Mich.,JUS esate didelis gelių mege-tjo sūnaus Golgoto Gedimino ir se-
! jas sako' svečias. | sers Onos Golgotaitės-Jaseliūnienės.
‘ _ . ", 'Jie patys ar juos žinantieji atsiliep-I —Taip, as esu — atsake kitę adresu:
; ... . . „ • . - . . Albinas Golgotas1 Shaw-—--P taip pat mėgstu J Ailbalių. km., Bartninkų paštas 
! ir vaikus. Bet aš nenupiaustau I Vilkaviškio rajonas, Lietuvos TSR
jiems galvų, nesudedu i puodą Petronė Grigaičiutė-Jončienė Lietu-
ir neapstatau jais savo kamba-' v®j®. ‘ęško savo dviejų brolių, jų pa- 

skutimai adresai bovo: Jonas Gri
nų. gaitis, 1506 So. 2nd St., Philadel-

_____________________________ phia Pa. ir Mikas Babrauskas, 1418
. Oregon St., Čleveland, Ohio. Jie pa- 

Katallkų bažnyčios ausi-| tys ar juos žinantieji adsiliepkite
nė išpažinti. įvesto tik 1216 tde^Xs:Jončienž> I4 Vilniaus

i metais. 1 Kalvarija, Lietuvos STR, L’SSR ar-
=------------------------- ■ ■- ----- — . ab: L. Virbickas, 6 Waverly St.,

Išauemuojam. kambariai ! Worcester, Mass. (43

—Aš buvau nuomonės,

Išnuomuojami kambariai po 1, pa 2 
ir po 3. Geroje vietoje, netoli fabri
kų. Yra elektra, gazas, vanduo. Pra
šom kreiptis:

!
įkuitos priverčiamojo dar- to). Kokia baisi ir ta vieta,! TT«nraptta savaite miras 
bo stovyklos, arba kitaip galima suprasti žinodami diktatorius gZ
sakant, kur buvo siunčia- šitokį taktą. Žiauriajam ca- nerolassA. Soaoza, kurjfa- 
»m sovieto vergai. Tai so- nu Nikalojui ūmajam Perez keturiais' šū.
vietines katorgos vietos. (jis valde Rusiją 18-5-1855 vjajs sužaidė, paliko turto kad viskas priklausys nuo grijos, Čekoslovakijos ir Mm!(raui,

Iki šiol ten buvo siunčia- metais, taigi prieš virš šim-

Vacį. Joniką 
22 Christian St., 
Philadelphia 47, Pa.

Paieškau Vaitkevičiaus ir Bingelio 
iš Heilbronn. Vokietijoj, ir Portuna- 
co Varpucinsko. Jie patys ar juos 
žinantieji atsiliepkite adresu:

V. Brilling 
U nterbrunner Str., 85 
Gauting, Germany

..... . , ... . , . .. apie 200 milionu dolerių, to, kiek Nikaragvoj yra ra- Lenkijos žmonėms neteks ......mi suaugę, e.dabar pnreike to metų).valdininkai pasiu- ' kytojo Perez nuotaikos pi-savo patalpų perdaug ku- "tUS”.«i5SSS:
ir paauguolių, vos kelioli- le siųsti katorgininkus j Ko-, Daugiau ne 20 metų So- liečiu. Perez žuvo diktato- renti, nes trūksta kuro.
kos metų jaunuolių. hmos sntį. Caras pareika- ®aldė palivarką rių nudėjęs, bet jo dvasia' Vengrijoje jau dabar su-
arti^šiauTOs Ito K £°sriti£ Sta”? K —Nil“nWvĮ !r P1^ «a< k ^a “*«• jmažinta ^u&ių skaičius
5™. taures rato, (pavyz tos snties Klimatą ir lutas g k įįa norejO< t0 <mla< ™dn kad net šešiais šimtais, sustab-
džiui, Kolima), o-kitosjau gyvenimo sąlygas. Kada tam dė, turžjo S dyti beveik visi tolimesinų
toli siaurės ašigalio srityje, žiauriam carui tos sąlygos d į j kasvklu ir (“aato™l yra pel- J autobusai daiw vaipavyzdžiui, Norilsk. įbuvo praneštos, jis ant pra- J bet jis yra kartais ir

Komunistai si
vesti geležinkelį - norėdamas uaryu seiunin- «Makin<r«c niliotic’' iam «i
rej, jau siaurės ašigalio sri- negalima versti žmonių gy- biznį turėjai pel„u da- „ara kMs talk£? idb! a i. i u- 
tyje, nuo Ob upes žiočių venti . ifintis su “tautos vadu” So- var^s KetHna^.KulKa^ 1 P11 ; Čekoslovakijos vynausy-
(Salechardo miesto) iki; Chruščiovas ir kiti dabar- moza v^.„1ir. JĮ ten, kur ze-,bė paskelbė, kad anglių iš- Jonas Vališauskas, sūnus Juozo, pa-
Va\ KTxv»31ob- TjlL nl.ibn ! i ;. ln7 i 1 ir i’’ O tuo tarpu krašte siautė miški turtai nėra reikalingi"! kasta daug dešimtų tūk- nutės Mažeikaitės-Butautienės, Juš

ka) pro Nonlsk | Jakutską mielasirdingesm , jie varo pasibaisėtinas vargas ten n i • *• čtancių tonų mažiau, negu , tinos Mažeikaitės-Gutauskienės, Liu-
ant Lenos upės, kur ta ii-ten dirbti net vaikus, o Sta- BUS SUJlkl Žiema Ireikalinga, nes trokšta an- ”
raja susijungs su kita, nu-; lino Kruvinojo laikais Koli- teneaoja kįtj vaikšto -------- JglidkaSių. t | J. Vališauskas
matyta pravesti geležinke-, ma buvo milžiniškas vergų b - dį trečdaįiai gyvento- Sunki bus ši žiema kraš- 
lio liniją per Kolimą iki Be- stovyklų centras. 1

mašinom. Rašyti:
R F D 3,
Mrs. Brigita Nasvitis 
Edinboro, Pa. <41

Marcelė Kelertienė iš Lietuvos pa
ieško savo vyro sesers Maitos Do- 
micnės. anksčiau gyveno 439 W ilso n 
Avė., Brooklyn, N. Y. Ji pati ar jų 
žinantieji atsiliepkite adresu:

C. Sable 
1516 17th Avė.,
Rockford, III. <41

PAIEŠKOJIMAI

2903 Podge Avė., 
>Sioux City, Iowa

Paieškau Vinco Proškaus-.Praškevi- 
čiaus iš Alytaus aps., Stakliškių 
parap.. Pakrovų kaimo. Atvyko į 
Ameriką 1913-1915 metais, apsigy
veno So. Bostone. Paieško pusbro
lis Juozas Proškus. Jis pats ar jj 
žinantieji atsiliepkite adresu:

J. Prėskus
7114 So. Maplewood,
Chicago 29, III. <42

ringo sąsiaurio, kuris Sibirą 
skiria nuo Aliaskos.

Tai pačioj tolimiausioj
šiaurėj tiesiamai geležinke-' ______
lio linijai sovietiško rojaus k i
kūrėjai reikalauja ne tik,

R. M.

■ ■ A. ■ RP A. V OruuarAA, n.o.

! jų nemoka nei rašyti nei tams už geležinės uždangos. 
! skaityti, vidutinis metinis Vasara, buvo šalta, lietinga, 
i vieno žmogaus uždarbis didelė derliaus dalis pi*ažus. 
' aa <ika Todėl duonelės bus dar ma

Lenkijoje, kuri anglis iš-: 
veždavo ir dabar dar išve
ža j užsienį, imtasi priemo-

Lakūnų Plentas Nr. 42 
Aleksotas-Kaunus, 
Lietuvos T. S. R. <43

Paieškau Stanislovo Jurgaičio iš Sa- 
vilionių kaimo, Merkinės vals., Aly- 

Į tous anskr. Prieš keletą metų Jur- 
Kas apie jį ži-

į veldėjo jo sūnūs, Kune pa-
A., x , .. . _ ' dėjo tėvui vogti ir lobti. Bet -- --------- ,suaugusių veigų ,tikrų ar te- čia nuo pernai metų me- arJgenerolo vaiRai bus sunku gauti

:nūį kad su anglimis būtų

aidėjo jo sūnūs, kune pa- valgęs, tuo daugiau silimosi . natvarkvma. kad iaunii He'*en Baranowsk*reikalingas, bet ir jos net Patvarkymą, kad jauni, 45 MoritI P1^
ės bi

Paieškau Petro Taniučio, kilusio iš 
Šiaulių. Gyveno kadaise Pittsburghe, 
Pa. Jis pats ur jį žinantieji prašotu 
atsiliepti adresu:

A. Atnbrozevich 
P. O. Box 142
Ileiidersonville, Pa. <42

Paieškau pašvitiniečių (Šiaulių aps.) 
Vinco Papeliučkos, Petro Indrilio ir 
kitų. Jie patys ar žinantieji api« 
juos rašykite:

Julius Morkus (Morkevičius)
410 South Euclid Avė. 
Pasadena 5, Calif. <41

patvarkymą, Kad jauni, 45 Moriu Place 
žmonės, kurie eina dirbti į ■ Fairfieid, conn.

riamų bolševikų priešų, bet dicinos mokslus studijuoja ;d* ^c*ajd‘Jį Nikaratr7a"na- r kasyklas, yra atl«i-į Jaįllv^nię,gJjuMS!i^svX7“ajte
ir nekaltų paauguolių. Algis. Matulionis, plačiai N. gfT't^o pa1^XT*ši». ,au z,nu1’ kad Ve"<dziami nuo karo

Jei kas tunte žemėlapį, Anglijoje žinomo gydytojo gien niekjį n€žino. Atrodo,-----  ------- ------------------------------ —adresu
>866083088000800088088

Mokslas - Literatūra - Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iė meilės, kiti iš pįktumo 

ŠLIUPTARNIAI—652-jų didelio formato puslapių knyga, 
kurioj daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos 
dalykų ir daug Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių 
dr. šliupo darbų dėl lietuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. 
Puikiose kietuose viršeliuose, o kaina tik . . . .$300
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina . • . . $3.00
ŠIRDIES RŪMAI—romanas, kuris ir jam ir jai labai nuo
širdžiai pasako: vasarą juk vaikščiojate tarp žalių medžių 
bei žydinčių gėlių ir džiaugiatės jų grožiu, o rudenį, žiemą 
ir pavasarį vaikščiokite širdies rūmuose ir džiaukitės žo
džio, meilės ir kraujo šiluma. Iliustruota, 449 psl. kaina $4.00 
SAULĖS RŪSTYBĖ—romanas, kuris kiekvienam, -nai sa
kyte sako: skaitai mane, nes myli, o nemylėti negali, kada 
mane .skaitai- 311 psl., kaina..................................$3.00
VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 
2, ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik 
M .00, Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

Dr- Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St„ Chicago 8, UI.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENOEĄ LIETUVYBĖS «ARB4 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broHsla ir sesėmis bendram lie
tuvybės iflaikyino darbui Ir kovai ui gražią Lietu- 

vos ateiti.
UBTUVYBtS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario lė-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas vieloms naujai 
įstojantiems. Phstnaudokite proga.

APDRAUDA Suishrienijtma Lietuvių Amenkoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta sa

jaraa Ir jasų Mraal nelaimėje,
SLA VHBLA Ir jo tftskt M praeityje nuveikti dar- 

bai Ir paniekti nuopelnai apraiyti atskiruoee teka
muose, kariuos gausit toojaa nemokamai, jei pa- 
nėyatts SLA Sekretoriui:

Mt M. X VINIKAS
York 1, N. Y.

NAUJOS BOMBOS

Jos yra 15 pėdų ilgio, 
paleisti atlenk 3 
Virėaje bomba 
paleisti. VMaryje ji palei
džiama. Apačioje matome, 
kaip ji lekia į virių, pa
siekdama 1,900 aiyHų grei
tį per valandų. 10,999 pė
dų anUtyje pirmoji joa

antrų raketinio mo
toro pustumėjimą ir Uvy. 
<to greitį iki 3£90 mylių 
per valandų. Bomba gali 
pakilti iki M mylių ir ra
dijo
ti

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus
EKSPRESU—SIUNTINIAI APDRAUSTI 
Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai.

Medžiagos - audeklai, avalynė ir vaistai. Pigios kainos. 
Muitai apmokami čia. Veikia jau 10 metų.

Sylvan Trading Co.
200 SECOND AVE. NEW YORK 3, N. Y.

(Tarp 12 ir 13 Street*) Telefonas: GRamerry 7-56SI
Atidaryta kasdien nan 9 vai. ryto iki C vai. vak. šešt. nuo 9 iki 4 v.

We ship on License of Globė Travel Service. •

!į NEW ERA

LYTIES GARSINIMASI n‘9- .ąm n m?—a.--- a. 5.—

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry-

- . ,A -t I

j' IšDIRBfcJ A S SKELBIA 
|| kad vanduo gali būti labai pavo.

jin^as pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Sham
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. NEW ERA mi
šinys padarytas su gėriai” i u co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens į pakau
šį, o moterims užlaiko garbanas 
(curls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite 32.09 ni 8 aa. LU. ba
telį. Kanadoje 32.25.

. FR. lilTAUTAS 
'332 “Sd.'Teari

žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 
Romas kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144. Kaina tik
tai 1.50. Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: 

T. J. Kučinskas 740 W. 34th St., Chicago 16, IIL

Patikimiausia įstaigą siųsti siantiaias į SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ. LIETUVON. LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 
ir į kįtos kraštas, apmokaat ėia maitą ir kori garantuoja 
pristatymų, ui daugelį metų žintma firaut PARCELS TO 
RUSSIA. Ine. (turinti SSSR leidia^jį įgaliuoU INTURIST. 
Maskvoje, rinkti muitus ėia, vietoje.

Praktiškai galima silpti viską:—nauji ir dėvėti drabužiai, valgo
mieji pi'oduktai. įvairūs vaistai:—Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir 
kiti, oro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų.
NAUJIENA: Dabar galiama siųsti "ANTI-POLIO SERUM”

Mes garantuojame pristatymą, o taip pat gavimą adresato parašu 
patvirtinto pakvitavimo.

Siunčiame siuvamas mašinas, akordijonus, rašomas mašinėles įvai
riomis kalbomis. MCSŲ DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA. htc.
1530 BEDFORD AVE, BROOKLYN t«, N. Y. 

(Už kampe buvusios vietas). Telefonai:
INgersol 7-9445, INgerool 7-7272.

įstaiga yra pirmame aukšte. Apylinkėje pakankamai vietos pasta
tyti automobilius, (staiga atidaryta kasdien ir sekmadiiniais nuo

9 ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniai* nuo 9 iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI I8SIUNCIAMI KASDIEN

SU’NtlMAI I VISUS EUROPOS KRAftTUS
UNITED PACKAGE BXPRESS CO.

305 MARKET ST. (arti P. R. R. itetfen). NEWARK, N. J. 
Trlef.: M A rimt J-2277

Skabiai išsiunčiame maisto produktus, audeklus, naujas ir 
dėvėta* drapanas, vaistus ir t. t. 

lėlike 8 savaičių siuntiniai paaMua paskyrimo vietą.
Oro paštu pasiekia gavėją per 7—10 dienų.

Siuntėjas gaus gartjn parašu patvirtintą pakvitavimą. 
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI 

Viai persiuntime mefcesėiai ir unitai apninkami čia 
Gavėjas nieke neturi mekėti.

Atnešu ar atnientų iį skelbiau sutaupysite 92.90

PLAŠĖ ZOL£
Plašė ara Asuklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cal- 
cium, Silicon, Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $3.00. Medleva Žie
vės yra geriausia gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo 
ir skaistume. Svaras $2.00.

ALEKANDER’S CO. ■ 
414 BROADWAY

So. Boston 27, Mass.

Greit Persiančiam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 

greit pasiunčiam pinigui Lietuvos žmonėms su garantija. Už 
Amerikos dolerį Lietuvo; žmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 
kainuoja $1-95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per

Trans-Atlantic Cable .pinigai nuema per 36 valandas, bet per
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

j Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės į mus, 
atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER, MASS.

MES ATLIEKAM . 
VISOKIUS SPAU L

t

Jei tamstoms

IS IIARBVS

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAUKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIUSTŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” spaustoji padarys lamstoma viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita apaostuvd. Praiome kreiptis iiuo adreso: 

"KBLBIViar
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Globos dr. Kapočius, 
Dainuos dr. Antanėlis

Bu* seniai laukta* banketas Iileidžia A. Gustaičio 
kūriniu*

Istoniškio rašytojo humoris- Kviečia į armijos rezervą 
|to Antano Gustaičio kuri- 94-osios pėstininkų rezer-Į

T. A • , v - , , (kūriniu* J to Antano Gustaičio kuri-, 94-osios pėstininkų rezer-
Lietuvių darbininkų drau-, New Yorke esanti leidy-:»>W rinkinj “Anapus teisy-vo divizijos vadas, gen. ma- 

-Gabija” išleidžia bo-'bės”. toras PalĮadino ..praneša.

Dr. B. Matulionį*

Pabaltiečių draugijai 
jau suėjo 15 metų

gijos
banketas bus spalio 28 d. L. 
piliečių draugijos salėj, 368 
W. Broadway, So. Bostone.' 
Pradžia 5 vai. vak. Pats lai-' 
kas jau pradėti ruoštis tam i 
taip jau seniai lauktam 
banketui.

Amerikos pabaltiečių Spalio 21 d. Piliečių 
draugijai < Paltie American draugijos salėj Balfo ren-
Society) šie metai yra su- giamą pokylį globos dr. An- Brinko plėšikai nuteisti 
kaktuviniai. nes draugija thony Kapočius- dainuos ---------

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 

Kultūrinė Radio Programa
WBMS, 1*90 UUrycIes 
BOSTON 15. MASS.

' Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. po pietų metu

VEDCJAS—P- VIŠČINIS 
31 BUNKER AVĖ. 

BROCKTON 4, MASS.
TeL Broekton 8.1159-R

sukakę 15 metų 
Per ta laikų draugija yra . .

daug nuveikusi. Ji ne tik M,re M- KuPns 
davė progos iš Pabaltijo ki
lus
ku:
jų Įpėdiniams savo tarpe
bendrauti, bet ji prisidėjo i* L kmergės aps., Gel-mės. 
ir prie paverstųjų Pabalti- '’onnj parapijos. Tatorisktų ---------------------------
io vaistvbiu 'bylos kėlimo kalm0' ->• w °bu™ .J\s ls’ , . ....

gyveno oO metu. Tai buvo LDD 21 kp. susirinkimasjo
Amerikos 

Šiemet
visuomenei.
draugija sumanėz seniausias to miestelio lie-

ir iau pradėjo vvkinti labai tuV?\. . .
sveikintina reikalą. Ji ren- „ Vėlioms bu\<

kad divizija išplečiama iki 
j 13,000 vyrų ir kad joje yra 
! vietų tiek jau tarnavusiems 
Į kariuomenėje, tiek netarna- 
: vusiems, bet norintiems įsi
jungti į kariuomenės atsar-, 

'gos eiles ir stovėti savo: 
(krašto apsaugos tarnyboje.* 
i Atlyginimas mokamas už 
j 48 apmokymo dienas ir va- 
■sara lankant lauko stovy-: 
klą. !

Į Štabo ir dauguma techni
kos dalių nariai renkasi ke-, 
:tvirtadienių vakarais Bos-

Vidaus, specialiai *to*8« ir 
dies line. Prttme kak kuri*

aUiiku.
r«M. a.

Artumas: nuo Providenea 34 «J- 
lio#, am

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: aas t « d 

ir aas 1 « •
546 BROADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

n r isiekusieii nosėdininkai . . _duries) visus 8 plėšikus t===----------------------—------------- tone Ai-my Base -ame auk-

ra?k^nam SS* 1

J MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS ciadienių vakarais. Visi su-i 
PAKIETUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU, sidomėję gali ateiti pasižiū-' 

ČIA APMOKĖTU MUITU irėtl ir aPslsPrestl> kokią da-
Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau- •lį ir specialybę pasirinkti.
ių ar senų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų/ Kas lietuviams yra rūta,: 

Mes turime didelį pasirinkimų gerų grynos vilnos medžiagų |at turkam* tulpė__ tautine
vyrų ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge- j ______ ’

Q r 7 a • -V * ’ ' riausiy Amerikos ir Anglijos audyklų. 1 Lietuviška knyga ir laikraž-J
bpauo ' d-_Q>Ko pirmasis^ joo% vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra- tis — mūsų geriausi kelrodžiai.:

Tai. AV 2-4*3*

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir *-S
Nedėiiomia ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti UplMta’# Ceraar 

DORCHESTER, MASS.

o pažangus tį rudenį LDD 21 kuopos bU£jui tamsios spalvos 3(4 jardų ilgumo galima pirkti už $12. -------
gia 3 Pabaltijo menininku kuomet geiOs nai tų susirinkimas, kuriame u- ^1575 jr Uį $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu- pardu
koncertus. Jie duoda pro- nuotaikos, to dėl visų me- priimta vasarą rengtos ge ■rarau

I

tartasi mo ar apsiausto pirkiniu.
metus guzmes apyskaita, uuukh Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla- 

JP£1O38.-k! tumo. mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime didelį
kam
progos susipažinti —------ . _ ,
kultūriniais laimėjimais. gyvenant) Dorchesteryj

Pirmasis koncertas buvo Ilsėkis, Mykolai, šios sa

gos plačiau pasirodvti jau- ganias. Jk.
mems kylantiems memnin- PeieiV. • ....... x.- . , , .. , . --------- ____________________________________ _

o kitos tautos turi . \ elionis _ paliko liūdinčią tinio pokylio, draugijos lei- pasirinkimą visokiu medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams: 
s susipažinti su mūsų zmon« ir sūnų J,u02ą K.UP‘- dziamo Darbo žurnalo ir. ir kitokicms drabužiants. |

kitais reikalais.
Po susirinkimo buvo ma-

rugsėjo 28 d. estų smulki, lies žemelėj. Jo liūdinčiai 1 ūrfu ' į. į
ninkes Caraien Pni, kuns žmonai ir sunui reiškiu gi- ____ ________________ :
turėjo didelį pasisekimą. Ir lią užuojautą.
vietos amerikiečių spauda A. F. Petkevičius
apie jį labai šiltai atsiliepė ---------------------------
vertindama s m u i kininkę
Prii didele, subrendusia me- Mi, Bo,tono
nimnke.

Antras koncertas bus va
sario 8 d. lietuvio, jauno, bet

Laisvės diena atei*

Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-
Ateikite ir Pažiūrėkite 

TEXTILE OUTLET
L. & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 Kneeland Street, Boston 11, Mass.

Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

universitete

Enęrgineros O.

Parduodu įrankius
odų batsiuvio (shoeniaker’s) 

mašinas ir kitus įrankius. Kreiptis 
iki 6 va!, vakaro į:

J. Zinkevičius 
410 Eourth St.,
So. Boston. Mass. (41

Išnuomuojamas Kutas
Išnuomuojamas butas iš 4 kambarių 

, seniem arba jauniem žmonėm be 
. vaikų. Kreiptis antram aukšte:
’ 11 Springer St.

So. Boston 27, Mass. (41

į LIETUVIAI,

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir CMranas 
Vartoja vėliausio# konstrukcijos

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-3 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MA88.

; Gyvenantieji Roslindale, VVest
Spalio 7 d. Kultūros klu- _k , T- TTT ' ~~ Roxbury, Noruood, Dorchester,

bas pradėjo savo kas mė- DrobuZUl Pakietai LietUVOU SU Garantija ar kltose vietovėse, visais na- 
nesį daromus susirinkimus? Mūsų vaistinė turi įgaliojomę siųsti drapanas į Lietuvą su mŲ pardavimo ar pirkimo rei- 
Šių metų klubo pirm. K. Amerikoje apmokėtu muito ir so garantija, kad siuntiniai tikrai kalals prašomi skambinti Vyt. Į 

Ivaškie- Mockus, pradėdamas susi- ««eis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus STELMOKUI, REALTOR. Bus 
kad klu- rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją. i patarnauta mandagiaijau plačiai žinomo daini- vadovaujamiems tau- rinkimą, pasakė^ . . z .- . - -- • • t i r n va

nmko \ aclovo \enkaicio, įjnjų šokiu šokėjams nėra bas yra kultūrininkų klubas Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas Įskaitytas). Jame yra: zmmgai. Telefonai. IA 3-2016
o balandžio a d,- bus latvio noįJio nef vasara nei žie- bet kuriems rūpi Ir bendri 4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui arba AX 8-0605._________ (—)
čelisto Ingus Nahms kon- Vasara jie dažnai naši- politikos klausimai, to dėl 42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų ~ RADjo PROGRAMA
certąs Nėra abejonių, kad rodvdavo mūsų parengi- šiandien yra pakviestas Uė-j* adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui- irotrrama
ir tie koncertai turės pasi- mu‘se rudeniui atėius iie tuvos laisvės komiteto pirm. ;sl»lva pilka, ruda ar mėlyna. Lietuvių Kadio programa
sekimą. 5oka amerikiečiu mokvklo- Vaclovas Sidzikauskas pasi-! Palietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil-įis stoties WBMS, 1090 ki-

Šiuo metu draugijos pir- " ‘ ‘ dalinti mintimis šių dienų non,aTn kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spaivos, su pa- lociklų, veikia sekmadie-
mininku yra žinomas estų K cnai;o 94 d dalvvaus politikos opiaisiais klausi- mušaUis ir kitais priedais. niais nuo 12 iki 12:30 vai.
muzikas Endel Kalam. ri- gOstono universiteto" ren- niais. , i Pak»etas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. iieną. Perduodamos lietu-
ce])irmininkais latvis E. Spi--mos. įventės nro2TarnOįe V. Sidzikauskas apžvelgė PIatul”°’ tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; vigkOs dainos, muzika ir
gulis ir lietuvis L. Svelnis. __________________ Vakarti su komunistiškais f Jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 i Magdutės Pasaka.

Rylais tebeeinančias grtim- J^dai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli- fii j reikaiais kreiptis i
tynęs, nuo. kurių pasekmių^’_ ______ ____ ____________ Buitie Florists gėlių if do!

__ vanų krautuvę, 502 East
Vytautas Skrinska, Savininkas

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Teisių patarėju yra adv.
A. Šalna, direktorių tan- Kataliku suvažiavimas
boję iš lietuvių yra K. Bar- ---------
mus- B. Cleveland, dr. F. Lietuvių R. katalikų fe- kalbėtojas pažymėjo, kad 
Galinis, F. Grendalytė ir deraciįos 50 veikimo sukak- iki šiol Vakaruose nebuvo

narei* ir Lietuvos likimas Si«skite Pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums: pareis ir Lietuvos mamas. |[)EAt PHARMACY „ KELLY WORCESTEK> MASS.

inž.V. Izbickas.
ir deracijos 50 veikimo sukak- jki šiol Vakaruose nebuvo 

čiai paminėti suvažiavimas aiškios politikos, bet jis ma-

komunizmas sujungtomis 
nė. patarėju—prel. P. Jūras, raton viešbuty. Pamaldos demokratinių vakartį jėgo-

Spalio 27 d. Tarptautinio tomis dienomis rytais Šv. mįs bus sunaikintas, tada
instituto patalpose bus pir- Petro bažnyčioj, o sekma- ateis laisvės diena ir pa-'
masis šio įudens draugijos dieni 2:30 vai. Bostono ka- vergtoms tautoms,
susirinkimas. Adv. A. Šal- tedroje.
na kalbės apie Pabaltiečių šeštadienio vakare dide- 
d raugi ją kaip vienybės sim- lis pokylis Sheraton viešbu- 
boli (ženklai. tv.

Berm j;
C.s:.7nc.-»

PATRICK J. (sonn,) McDoncugh 
President

Gembleriai Ne yemhleriuoja
Ir .lūs neturėtumei žaisti, kur reikalas eina apie 

APDRAUDĄ ir NEJUDOMĄ NUOSAVYBĘ

Mes pranešame atidarymą mūsų naujo Nejudomos Nuo
savybės (Real Estate) Skyriaus 559 East Broadway, So. 
Boston, ir siūlome Suffolk kauntės gyventojams dabar 
I*> vienu st.»gi:

Nejudamos Nuosavybės (Re- • Patarnavimą automobilių 
ai Estate) specialistus kurie savininkams 
žino S<» Bostoną. Ilorchėste- • Apdraudą nuo ugnies ir 
rj n R<>xbiir> vagių

• Pigią morgičių apsaugą
Kalbame l.lEfl VlšKAI ir lenkiškai—Jus negembleriuo- 
jate. kai pasitikite t'endell Bermanu dėl gero namo par- 
<ia\: : > i. dėl nebrangios apdraudos apsaugos.

F
«• I M>KI I 

Rrn#flw# v
BFRMAN AGENCY

Pašauk ANdrew H-507K

Kalbėtojas papasakojo 
kas datoma mūsų politinių 
veiksnių—Vliko, Alto, pa
siuntinių ir bendrai visų pa
vergtųjų tautų atstovų, kad 
jų kraštų laisvės klausimas 
būtų gyvas Vakarų didžių
jų ir mažųjų valstybių vai-į 
rtiotojų ir visuomenės tarpe.! 
Jis kvietė visus būti aktin-1 
gesniais, vieningesniais ko- 
voie dėl Lietuvos laisvės.

Pranešimą susirinkusieji 
išklausė su dideliu susido
mėjimu ir kėlė pranešėjui 
visokių klausimų, į kuriuos 
jis atsakė.

Poetas Santvaras savo 5 
perskaitytais kūriniais susi
rinkusius vėl sugrąžino į 
klubo tikrąsias vėžes—į 
kultūrinį pasaulį. Tą link
mę turėjo pratęsti ir S. Lie
pas, bet jis tą dieną nesi
jautė gerai, to dėl dainuoti 
negalėjo.

Arbatėlės metu dr. M. 
Gimbutienė papasakojo sa
vo įspūdžius iš Penktojo 
tarptautinio a n t r opologų 
kongreso, kuris rugsėjo 
pradžioje buvo Philadel- 
phijoj ir kuriame ji veikliai 
dalyvavo—skaitė paskaitą 
apie kultūros pasikeitimus 
Europoje 2000 metų prieš 
Kristų.

Susirinkimas buvo daug. 
1 gausesnis uetu papraslai
*

Išėjo iš Spaudos
VINCO KRĖVĖS raitų pirmoji knygų

Ją sudaro skaitytojų mėgstamieji dalykai: ŠIAUDINĖJ 
PASTOGĖJ, ŽENTAS ir RAGANIUS. Knyga turi 400 pus
lapių, įrišta kietais kolenkoro viršeliais. Kaina . . $5 50.
Gaunama LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS LEIDYKLOJE 

265 C Street, South Boston 27, Mass. 
knygynuose ir pas knygų platintojus.

Visas raštų rinkinys, 6-7 tomai, už $25.00 
tam. kas juos užsisakys dabar ir atsiųs $5.00 rankpinigių. 
Jie įskaitomi už paskutinį tomą, o už pirmas penkias kny
gas reikės mokėti tik po $4.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvuotas, su visomis upėmis, 
ežerais, kaimais, miestais ir miesteliais—puiki priemonė 
tėvynės pažinimo mokslui.
Sieninis, suvyniojamas $4.50; Sulankstomas knygelėj $3.50 
Ar mokiniai juo aprūpinti?

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA ------
Leidykla dar turi keletą pilnų komplektų, I—VIII tomai- 
Užsakymai priimami.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS Administracija

Siunčiaih Kaista Lietuvon su Garantija

Broadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponą* Minko*.
Jtt»g»«l*H**<****f*«l

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į *

Prano Lembertą
REALTOR

17 l'pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
Šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.
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NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus '
11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
TeL: JA4-4576

Mūsų vaistini yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- 
kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
iž anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bos pristatytas 
tam. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1% sv. bekono, 1% sv. 
jautienos. 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių,
3 sv. cukraus ir H sv- šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių, 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus ir% sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
adresa Muitai į paminėtas kainas frakuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCBSTER, MASS.'iTel. AN 8-1761 ir AN 8-2483 

Vytautas Skrinska, Savininkas J ^#0O^jQąttB9BnonnBBOBnuBBk

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BR0NIS KONTRIM 
Justice of the Peace- CoeMaMe 

598 E. Broadway
So. Roston 27, Mass.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE « INSVBANCB

409 W. Broadvray
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STRERT 

Wea* Roabary,
TeL FA 3-5515

KETVIRTIS A CO.
—JEWELERS—

Laikrodžiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADVVAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

•38 East ’ Breaduray 
Saeth Bwtoa 37, Mas*.

Telefonas AN 8-4148
Bmjamin Moore Maleves 

Popittos Sien
SUklas

Visokie Reikmenya 
»e

Visokie

VAISTAS "AZIVA”

-Vaistai bu* kojų niežėjL 
lr

kiekvieną numerį
gal, takte ar

Adresuokit:


