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Daug Spėliojimų Dėl 
Maršalo Žukovo Pašalinimo

Maršalas Žukovas Išlėkė iš Karo Ministerio Vietos; Ne
žinia, ar Lėks Aukštyn, ar Gal Staiga Žemyn; Vis

kas Rodo, Kad Nikita Maršalą Apgavo; Karin
gas Chruščiovas ar Neruošia Avantiūros?

Sovietų Sputnikas 
Bėga, Bet Jau Tyliai

“Sputniku” vadinamas ru- J 
sų dirbtinis ‘‘mėnulis”, le-! 
kiodamas aplink žemės ka-! 
muolį kuri laiką barškėjo, 
elektriniais signalais. Bet' 
aplėkęs apling žemę 326 •

šeštadieni spalio 26 d. 
iš Maskvos atėjo trumpa ži
nia, kad maršalas Žukovas 
“paliuosuojamas” nuo kraš
to gynimo ministerio parei
gu ir kad i tą vietą skiria
mas maišalas Malinovskis.

Po šito pranešimo iš Ma
skvos negauta daugiau ži
nių apie maršalo Žukovo li
kimą, eina tik spėliojimai, kartus jis nutilo. Maskva

Spėliojama daug. Vieni aiškina, kad jo batreja išsi- Į 
linksta manyti, kad Chru- eikvojo ir jis bėga toliau ap-! 
šeiovas padarė dar vieną link žemę Patylom- Jis da' 
perversmą ir atsikratė nuo bar apibėga aplink žemę- 
maršalo Žukovo, kaip jis jau per 95 minutes.

ŽUVO ASTUONIOS DEŠIMTYS VIENAS ASMUO

Turkijoje netoli Graikijos rubežiaus garsusis Simplon rytų ekspresas susidūrė su ki

tu traukiniu. Trys vagonai sudegė. 81 asmuo užmuštas, apie 200 sužeista.

Jungtinių Tautų Seime 
Kalbama Apie Turkus ir Sirijų
Sirijos ir Turkijos Dirbtiniu Būdu Išpustas Ginčas Apta

riamas JT Seimo; Turkai Sako,Kad Maskva su Si
rijos Pagalba Nori Užbaidyti Taikųjį Pasaulį;

Sirija Atmetė S. Arabų Tarpininkavimą.

Šią savaitę JT seimas vėl 
. Y . i ėmėsi svarstyti Sirijos skun-

ApSUKO Jam Lr(llVU dą dėl tariamo jai gresian-
--------- čio pavojaus iš Turkijos ir

Amerikos. Kol kas Sirijos 
kalbėtojas jokio pavojaus 
nenurodė, o rasų atstovas

Vodka ir Mergos

neseniai atsikratė nuo Mo
lotovo, Malenkovi ir Kaga 
novičiaus. Bet tai 
vienas spėjimas ir 
ma kodėl tarp maišalo Žu-

Niekas dar nežino, kiek 
ilgai “Sputnik” bėgios ap- 

yra tik bnk žemę. Kai kurie mok- 
nežino- slininkai betgi jau spėja,, 

kad gruodžio mėnesi jis pa-

Kaip Buvo Nušautas Ką Čia Dabar Sutarė Kiek Amerikoje 
Albert Anastasia Anglijos Vadovas \ Tįkr^

kovo ir Nikitos Chruščiovo sieks kiek tuštesnę atmusfe- 
ivvko politinis išsiskyrimas. ir tada beskubėdamas su- 
Prieš .vialenkovą, Molotovą nyks i dulkes, kaip meteorai 
ir Kaganovičių Žukovas ir sunyksta pasiekę atmosfe- 
Nikita buvo vieningi, o pa- rą.
skui jų keliai išsiskyrė. Bet ----------------------------
kodėl? Ar tai buvo tik as- Švedijoj SugriltVO
menų varžytynės dė‘ Koalicijos Valdžia
dztos ir apsukresnis Chru- __ ____
šeiovas pirmas pagavo mai-( IRį šiol Švedijos vyriau- 
šalą už kalnieriaus ir išmetė Sybę buvo sudaryta koalici- 
jį lauk iš valdžios, ar gal jos pagrindu iš socialdemo- 
buyo tarp jų skirtumų ir dėl kratų ir valstiečių ūkininkų.

Amerikos ainiuos seržan
tas Rhodes papasakojo tei
sme, kaip rasai mergomis ir 
degtine apsuko jam galvą tlk kartojo sav® P^P3*130" 

dos kaltinimus be jokių įro
dymų. Kodėl rusai tą daro, 
tai yra didžiausia mįslė,

ir ten jam esant nišai jį už- k?ri°s Vaka"l ya^tybių di- 
verbavo savo tarnybon. plomatai sakosi negali su-

Dabar seržantai Rhodes PrastL Kai ku??e rusll Plkt? 
liudijo teisme Sovietų šni- propagandą nsa su įvykiais 
po Abelio byloje ir ten pasi- Maskvos vynausybės virsū-
pasakojo, kaip jis buvo rasų nese • • ; 
sugundytas būti savo šalies Turkija, kuri dėl rasų ir 
išdaviku. Sirijos šūkavimų d ma-

Seržanto Rhodes istorija žai tesijaudina, rusų propa- 
mpi’oii o-irt-ivimu ir sa- ganda anie gresianti karą, 

vo pareigos užmiršimo isto- vadina bandymu užbaidyti

ir įtraukė jį į savo šnipų tin 
klą. Rhodes tarnavo Ameri
kos ambasadoje Maskvoje
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Albert Anastasia, 
mas gengsteris 
dys, kuris per 
mą esąs užmušęs
me> !>enkta<l;fnį sV'Hes prezidentu apie vi-, d Tokju ne.
spal.0 2o d. buvo nušautas sokrus reikalus. visam‘e mas.
New Yorke Sheraton vieš-- Anglų vadu. vykstant na- -6ų B < mi!ionieriu ta;.pe 
bucio kirpykloj. Jam bese- mo buvo paskelbta, kad An- . , , . k- - , * ■
dint kirpėjo kėdėj du mas- glija ir Amerika sutarė sti- “^ri po kelkJimtus mdio

žino- Pereitų _savaitę Anglijos j žurnala5 ..Fol tune

vra tardomas ir teisia- U ir kitas laisvųjų šalių ka
riškas sąjungas. Turkai ma-

__ no, kad išlaikymas ir sti-

kuoti vyrai įėjo į vidų, prie- printi karišką sąjungą tarp 
jo prie jo kėdės ir paleido į. tų kraštų ir ypač derinti sa- 
jį keliolika šūvių ir pabėgo, j vo mokslininkų darbą, kad:

.... .. prinimas kariškų sąjungų
/ Darbininkų LniJOS tyra geriausias atsakymas į

biiioną'dole- Ubai Rimtai ValoStl'™} W<Hnhnię. 
riu. o kiti tik po 100 milio- --------- ' Saudi Arabijos
:nų ar net visą karalius

A. Anastasia vienas iš ginklavimosi lenktynėse So- 
.šešių italų brolių ateivių pa- vietai neimtų pirmauti.

Yra spėliojančių, kad ministerių kabineto išėjo, Į garsėjo tuo, kad jis buvo Taip pat sutarta stiprinti 
maršalas Žukovas gaus auk- nes nenorėjo sutikti su soči- prieš 30 metų pagailėjusios NATO kariška sąjunga iri

šalies politikos? Bet spalio 26 d. ūkininkai iš
Darbininkų unijos per sa- i *).uvo pasisiūlęs tarpininkau-

Šalia rimtu milionierių, vo APF—CIO organizaciją d t3,’P Turkijos ir Sirijos 
dėl esamų nesusipratimų iš
lyginimo. Turkija sutiko su 
tuo tarpininkavimu, bet Si
rija jį atmetė, nors Sirijos 
prezidentas buvo sutikęs, 

nirmininkn Atrado, kad Maskva savo 
avedė Sirijoj instraktavo ne- 
refor- silėisti į jokias derybas su 

tvarkyme. Turkiją, nes tada nebebūtų 
Įrašams ko šūkauti.

i nu ar net mažiau.

kurie “verti” po 75 ar dau- paskelbė griežtą kovą rake- 
giau milionų. yra ir “prole- tieriams ir visokiems suk- 
tariškų” milionierių, kurių čiams unijose ir pirmoj gal-štesne vietą, bet taip ma- aldemokratų siūlomu sena- 

nančių nėra daug. Daugu- tvės pensijų įstatymu. Koa- 
mas Sovietų gyvenimo ste- licija dėl to sugriuvo. Nau-

gengsterių organizacijos va- laukiama, kad gruodžio mė- 
dinamos “Murdei 
liausiąs budelis

L ♦ ; ’ vato i ♦ u- !turtai vra mažesni negu 75 voj nutarė suspenduoti di-- “udZ vSai suvoks Su£ imilionai d* vežik« "Ž tak kad
s Ba yz uj , žurnalas “Fortune” skel-ji išrinko savo pirmininku

tas ranomumsių įaiKrascių ko- įanner. aiiooo, Kan sociai- 
respondentai iš Maskvos demokratai sudarys mažu- 
praneša, kad maišalas Žu- mos vyriausybę ir paskui, 
kovas gaus kitą svarbų dar- negavę parlamente pritari- 
bą, bet tuo ir baigiasi tų ko- mo, skelbs naujus rinkimus. 
ras,>ondentų žinojimas. f ----------------------------

Visi spėliojimai apie pa- KAINOS KYLA, NIEKAS 
sikeitimus Sovietų Rusijos NEŽINO KODĖL 
diktatūros viršūnėje siejasi i D. . .
su spėliojimais dėl Sovietų b Euro-
Rusijos tolimesnės politi- Am?"k?Je ,®ukaKcal-
kos. Paskutiniu laiku ^.0^ dėl v.s d.dejanc.os bran-
tu Rusijos politika vra labai !?e"7bes’1 kuna* . neslmato 
karinga, atrodo lyg Mask- J°k'?l?d°- "<>•* biznyje jau 
vos diktatoriai ieškotų prie-ll’'as,deJ°.a,?kuS.a^TS- 
kabiu ir progos parodyti

ku JI isgeioejo nuo 
tros kėdės.

eieh- r.isenno\ver vyks 
ryžiaus derybas. rius, bet tai būtų ilga istori

ja čia aprašyti.

progos
savo karišką galybę. Kai 
kas net spėja, kad maiša
las Žukovas gal buvo prie
šingas šitokiai kara provo
kavimo politikai ir todėl Ni
kita jį išmetė iš valdžios.

Visokie spėliojimai 
Žukovo likimą rodo, kad 
Maskvos paslaptys yra labai! 
gerai saugomos, nes niekas] 
net nespėjo kad Žukovas j
grius nuo karo ministerio! 126,000 JAPONŲ DIRBA 
kėdės ir niekas tikrai neži- AMERIKOS KARIAMS 

kąno. Ką maišalo 
pranašauja.

Spėliojimai dėl

SKANDINAVIJOS SAI-YS
Prancūzai Negali į muitų uniją

Surasti Premjero . . —cl- ,. ..
Prancūzija vis dar be vy- vą}stybės —Švedija, Norve- 

riausybės! Šios savaitės pir- clJa’ Suomija ir Danija su- 
madienį parlamentas atme-'J31^ l^31^. sujungti savo 
tė socialisto G. Mollet kan- kraštus į Meną muitų uniją, 
didatūra ir prezidentas vėl Maždaug 80' c prekylios 
“ieško premjero”. tarp tų kraštų vyktų be jo-

Prancūzų parlamentariz- k’ti muitų. Keturios vyriau- 
mo liga yra gausumas parti- syuės dabar svarsto eksjier- 

Po antro pasaulinio karo jų ir faktas, kad šalia kitų išruoštą planą. Apie 
veik visą laiką kainos kilo, partijų parlamente yra sti- Skandinavijos muitų uniją 

prios fašistų ir komunistų ka^ama jau apie 10 metų. 
frakcijos, kurios į jokį par- MINIA PANIKOJE

o kartu ir biznis ėjo pirmyn, 
bet dabar biznis atsiusta, o 
kainos įsibėgėjusios vis dar 
kopia į viršų.

Tas reiškinys rūpi ir bi-
, znieriams ir vyriausybėms ir 
i darbininkams. Dėl nuolati
nio kainų kilimo nerimsta 
ir vartotojai. Kas kainų kili
mo priežastį išaiškins?

griuvimas

lamentarinę koaliciją netin
ka ir kaip akmuo kabo ant 
kiekvienos vyriausybės kak-

TODĖL DAUG AUKŲ

Saigone, pietinio Anamo
kio. Prancūzai supranta, sodinėje vienoje parodoje 
kad vien krizėmis gyventi kdo Panika minioje, žmonės 

ėmė bėgti per tiltą, kuris 
įlūžo. Iš viso dėl panikos ir 
minios mėtvmosi 49 žmonės

yra pavojinga, bet gyvena.

DAUGIAU DĖMESIO

Vežikų unija galėtų lik
ti bendrame darbininkų ju- 

, ~ 7 “ . dėjime, jei Hoffa pasišalin-
Sovieliį Šnipas Abel tų iš pirmininko vietos ir jei

Atrastas Kaltas b«>! pravesto? kit» refor- 
_______ mos pagal ADr—CIO ko-

_ . , misijos nurodymus.
Pereitos savaites gale pa- .y • , •.sibaigė Sovietu Rusijos šni- ',''1 k,.t.<?!. “"'J“ Kav,0 ,s 

po Rudolfo I. Abel byla. Jis ĄDF-CIO jspcj.nų sutvar-
C . , n ~ _ • kvti savo darbą, jei nenoriatrastas kaltas ir jam gresia , J- • būti suspenduotos,didele bausme. 1

Sovietųšnipas Abel yra 
Rusijos šnipų pulkininkas ir GetlCr. ProkworOS
čia jis buvo atvykęs šnipinė
ti visokių kariškų ir pramo
nės paslapčių. Jis gyveno 
čia slaptai pasivadinęs kito
kia pavarde ir rekrutavo 
agentus dirbti Maskvos nau
dai.

Broicnell Pasitraukė
Generalinis p rokuroras 

Herbert Brownell pereitos 
savaitės gale pasitraukė iš 
savo vietos ir grįžta į priva

R. I. Abel yra vienas iš čią advokato praktiką, 
stambesnių Sovietų šnipų, H. Brovvnell betgi nepasi- 
kuris pakliuvo į policijos na- traukia iš politikos ir visai 
gus. Teisėjas gal dar šią sa- galima, kad jis bus kandi- 
vaitę paskirs jam bausmę, datas į New Yorko gubema- 

----- toi iaus vietą, arba į kokį ki-GRYNAJAM MOKSLUI bavo sumindyti, o viiš šim-
------r to žmonių buvo nugabenta i KINAI DIDELIS ta svarbu urėdų. Kalbama

Science Foun- ligonines. Daug sužeistų pa-| JAPONŲ VARŽOVAS nct, kad 1960 meteis jisga- 
Ii būti kandidatu ir į prezi-

Amerikos
dation” įspėjo vyriausybę, tys draugų ir kitų padedami 
kad ji remtų grynąjį mok- nuvyko namo Japonjios ūkio žinovaiAmerikos kariuomenė iki 

Žukovo'šiol samdė Japonijoj įvai-jir nesitenkintų tik rėmimu Nelaimė, kiek atrodo įvy- -*ako, jog Japonijai gresia dento vietą.

mos Maskvos diktatūros po- kos kariuomenės mažinimo bet yra pagrindas bet ko-tūkstančius žmonių be jo- pramonė jau ieško sau rin-jas gen. prokuroro pareigo- kūmų, bet gyventojai ta. po
litikos. Tas yra svarbu. Į Ja,Minijoj kios mokslo pažangos. kio pagrindo. Ikų ir jų suranda. se. J 11'ai pn re. _

JT seimas svarsto “gin
čą”, dėl kurio niekas nėra 
tikras, dėl ko jis eina. Ru
sai šaukia apie karo pavojų, 
bet Vakaruose niekas į tokį 
pavojų lyg ir netiki, ar bent 
niekas nėra tikras, ko ru
sai siekia.

TURKIJOS RINKIMUS 
LAIMĖJO DEMOKRATAI

Sekmadienį Turkijoj gy
ventojai rinko šalies parla
mentą ir rinkimus laimėjo 
valdančioji demokratų par
tija. Ji pravedė į parlamen
tą 424 atstovus, stipriausio
ji opozicijos partija—repu- 
blikonai pravedė 170 atsto
vų ir 8 atstovai bus nuo 
dviejų smulkiųjų partijų.

Rinkimai Turkijoj spran
de vidaus politikos klausi
mus, nes dėl užsienių politi
kos visi turkai yra vieningi.

Turkijos rinkimai buvo 
pusėtinai laisvi, nors opozi
cijos žmonės skundžiasi dėl 
jiems daiytų kliūčių vesti 
jų rnkiminę propagandą.

Turkija vykdo plačią ša-
G e n e r alinio prokuroro 

, „ užėmė preziden- 
paskirtas Wm. P. Rogers,1 industrializacijos politi- 

Brounell padėję-’M »' kelia visokių sun-
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Europos rytai-trecioji jėga ? !
Newyorkiškio “Times“ korespondentas Harrison E.

Salisbuiy iškėlė minti, kad Amerika turėtų siekti iš Eu
ropos Rytų padaryti “trečią jėgą“ tarp komunistiniu 
Rytų ir kapitalistinių Vakarų. Rusų daugiau ar mažiau 
pavergtose Europos kraštuose gyvena apie 100 milionų ! 
žmonių. Jei tuos kraštus galima būtų padarvti tikrai neu
tralius tarp Rytų ir Vakarų, tai tada nei Sovietų Rusija, 
nei juo labiau taikūs Vakarai negalėtų galvoti apie karą.
Reikėtų tik menko daikto, kad rusų Įtaka rytinėj Euro
poj šiek tiek sumažėtų, o Amerikos Įtaka šiek tiek padi- ■ 
dėtų ir didžiausia mūsų laikų problema—Sovietų tąsymą
si* su Amerika—būtų išspręsta labai pigiu būdu.

Nevvyorkiškio dienraščio korespondentas pastebėjo 
rytinėj Europoj dideli nepriklausomybės norą ir kartu di
delę tų kraštų ūkišką priklausomybę nuo Sovietų Rusi
jos. Su ūkiška pagalba Amerika galėtų lytinės Europos 
kraštus padalyti daugiau nepriklausomus nuo Maskvos, 
bet kartu jų nekurstant prie sukilimų ir panašių išstojimų, 
todėl neduodant nė rusams progos Į tų kraštų vidaus po
litiką kištis. Sustiprėję ūkiškai Europos Rytų kraštai pa
sidarytų vis labiau nepriklausomi nuo Rusijos, o su didė
jančia nepriklausomybe jie galėtų užimti vis neutrališke- 
snę poziciją taip Sovietų ir Amerikos. Tai būtų lyg savo 
rūšies “trečioji

Idėja labai
<io. kad taip vadinama “vadavimo“ politika gėdingai su- Fereitą savaitę unijų cen- dalydavo ir atskirų unijų nariai norės už savo nesva
smuko ir nuskendo kraujuje Budapešto gatvėse. Dabar- tras. ADF— CIO vykdomoji “autonomija” pateisindavo nūs vadus eiti i kovą prieš prirašyti ar raštų paruošti, pripažino, kad dėl tarnauto*
tinė Amerikos politika Euro;>os Rytuose yra ne politika, tanba nutarė, kad didžiulė viską . . . .švarias unijas? Kodėl tos Paskui liga aplankė raidžių jų noro jungtis į uniją,. fir-
bet laukimas . kad gal kas nors ivvks . . . Laukimas tas vežikų unija tebūnie su- Tiesa, suskilusiam uniji-1 unijos nariai turėtų stovėti rinkėją, kuris neparaostus ma padarė eilę klaidų ir jų
nieko neduoda. Net pasinaudoti progomis nėra nei noro. ^enduota! vežį- niam judėjimui sunkiau bu- už savo vadus, kurie jų ki- rastus turėtų atlieti metale, tarpe buvo^ pasamdymas
nei supratimo. Kai lenkai kreipėsi pagalbos, su įais buvo kų uni-10s nar.lų S1U° natan' vo valytis nuo visokių ne- senes valo, visiems unijos o P^kui pnejo

1 1 1 • mu pastatomi uz bendrojo tikusiu gaivalų. Juk

TAIP ATRODO AZIJOS SLOGO.'*

Azijos slogų sukelia mažučiai gyvūnėliai virusai. Papras
ta akimi jų negalima matyti. Westinghouse firma čia pa
rodo juos 22U.OOO kartu padidintus. Jie atrodo, kaip va
tus gabaliukai.

priedanga unijos vadams vi
sokioms šunybėms daiyti!

Nutarimas sus penduoti 
didžiulę vežikų uniją, pačią 
didžiausią visame krašte ir, 
ekonominiu atžvilgiu, pačią

l!

Kas savaite
Reta Išpažinti*įtakingiausia, ar neturi su- Azijos

n^„V±Jnn^,^Vy darW' Azijos karštligė ar stačiai Senato komisija, kuri dar 
bot no ir trumpai “flu” yra tik sta- tik vakar aiškino visokias bX”m^uliS^aJkoI * skaitai negeroves unijose, dabar

viri nariai nusistatytu remti sPaudoje. Ką ji reiškia, jei pašaukė liudyti kelius stam-
T iv in ^obiki^.miine kur ir šimtai tūkstančių ser- bius darbdaviu* ir paprašė
vadovybėje/ piktos kovos »a-l?ata 'aikscioj. sau jų pasiatskinti. kaip. J e ko- 
tarp uniju būtų neišvengia- veikas ir i statistikų dar vojo pnes unijas.kokiųko
mos. Toki vieninga vežikųPak''uvp.; ... .... ,VOS emeM to*
unija rastu sau sąjunginin- .,sal as 7.a'. al I)acj?m
ku ir kitu uni iu tarno Pa tenka susipažinti su ta liga Kai kunos stambios fir- 
vvzdžiui liekas nežino ar akis ’ akL Kai karštis Per" mos davė Morniy atsakymų, 
angliakasiu unijos vadai J sirita Per 100 ir prisiartina Pavyzdžiui, Bostono Sears 
J ttLZlų čeHkų ii- I»- ><» lai!>- pra-iRoebuck didelė firma, per

‘Flu*

dedi ir aiškias mintis pai- savo vicepirmininką Mr. 
rajj unijų centrą. Jei prie ??ot’ riedėti.
angliakasių dar pridėti lai- ... . , . . , , ...vakrovius, didelę stalių ir *lau '>anas® •' ma2«ot?- ne’ dymo etepertus kad padėtų

____________ dailydžių uniją ir dar ‘ ke- au '>adon»2mo^' . a,k?lb*‘ tarnaut“JVs d“!? i
Unihi aouvalvmo „iitai.. t’ec,e,acli08 Plležak-Vje buv0 lias mažesnes, tai galima Blogiausia, kad tokia ne-Piskybos tai nautojų uniją. 
Unijų psivalymo reikalas Green aoje Hmta ansivalv- CQ,i įsivaizdinti ta kačių reikalinga ir staigi liga a p- Dėlto firma piadejo nepa- 

’ ’ * ' ris mūsų redakcijos teisinamą, nereikalingą ir
paustuvės darbininkus, negražią” kovą prieš unijos 

ausia susirgo redakto- šalininkus tarnautojų tarpe, 
nebėra kam laikraščio Finuos vicepirmininkas

IŠ DARBININKŲ GYVENIMO

neišeitų j kovą prieš bend- Pora dienų Tudor paaiškino, kad firma 
šitaip pašventęs jautėsi dau- buvo pasamdžiusi unijų ar-

o paskui priėjo mano eilė Nathan Schefennano finuos 
bct nariams nešlovę daro ir vi- Atsigulti pasilsėti . Alan įs paveikti tarnautojus, kad 

darbininku judėjimo ribų. koks viešai iškeltas skanda- sus vežikus (šoferius, san- didelės bėdos tenka arba jie nesidėtų i uniją. Fiima 
.. v . n t Tiesa, vežikų unija gali dar jas A. D. Federacijos uni jo- dėlių darbininkus ir pan.) redaktorių arba raidžių rin- pripažįsta, kad.padaryta ne-
cius. Dnbji lenkui pia^o pajzul >os# oet ai sulauk?* pasilikti bendrame judėjime unijoje būtu labai pla- perstato kraštui, kaip ko- ^^jH kartais pavaduoti. Bet mažai klaidu, kad tainauto- 
jos? žurnalisto pasiūlytoji politika, po tos ubagystės, ko- j j sutinka pasalinti savo čiai nuskambėies visose kius raketierius ar visuome* pavaduoti abu kariu po tri- jai bu\o ujami, diskumi-

----- ------------ mtnguojami ir vi-
kalo.

atviras prisipažini- 
klaidos yra retas 

mai tas tur būt
paustuvėj pasitaiko nere- nepakenks, nes įi sakosi 

tai, bet, pagal jsigyvenruų gaVO politika jau pakeitusi, 
paprotį, kai ateina spausdi- O ta firma, kuri bandė

nams. kad 100 milionų žmonių Rytu Europoje gali suda- .v’ ^any dabar labai judėjimo reikalas ir į jokius -Jei nariai j kitų unijų narius užmį,^t jr palošti laikraš- tui- Nathan Scheferman ve- 
. rimtai žiūri i unijų apsivaly- kompromisus dėl to jis nei- žiūrės kaip Į savo draugus, ti išsiuntimui. Atsikalbinėti daiiia via ta nati kuri ve- 

mą ir nemano to reikalo ii- na. Todėl ir vežikų unijos jokių kovų nebus. Bet jeigu n‘ rerHaue- tegalima. ” " ' ’ ’

derimasi ilgiausią laiką, iki buvo išstenėta trečdalis jų 
prašomos pagalbos ir tai dalis už visai riebius nuošim-

tiek pat gudrūs manė iškirsti triksą, jei parėkaus rinki- ‘ tame klausime pasirodė ne
n-Įuosį. apie tn pačiu šimto milionų žmonių “įšvadavmą”. Suvienytas darbininku ju- (?reen= Jam unijų švaritmas Ar kils unijų tarpe kova, 
o dabar ateina žurnalistas ir pasako ponams politikie- dėjimas, kurio priešaky sto- yra pimiaeilis darbininkų priklauso nuo unijų narių.

ryti skiitumą tarp karo ir taikos. Bet šitokio daikto ne
žinojo vadai, kurių lankose yra šalies saugumas?

Milžiniškas valymas
Lenkijos komunistų va- skirti tuos. kurie i partiją 

das. AYladvslav Gumulka. atėjo dėl duonos kąsnio, ar
įauKti maišaties. 

Amerikoje yra unijų.
juos pasieeks. Nenorėtume vien ir vis i savo kišenę, 

ku- apvilti mūsų skaitvtoju, ku- . . .....
yra ištikimi laikraščiui,'^****a**a Likviduota*

Gengsteriai New Yorke 
prašysime atleisti. likvidavo pagarsėjus; likvi-

Staigi keliu bendradarbių datorių Umberto Anastasia,

. . . .. - t> - j-i i i la^ų. kada jokios atsa- valdyti”
jau metai laiko kaip grižo dėl tarnybos. Pažadėk, kad komybės nereikėjo nešti ir Kol kas lenkų komunistų rios yra kiek panašios i mo- rie
prie valdžios. Per tą laiką už išstojimą įs partijos nie- visomjs privilegijomis gali- pariija atrodo gana keistas narc’hijas. Jų vadai yra ren- bet įeigu kiek suvėlintume,
\\ . Gomulka jokiu būdu ne- kas nebus baudžiamas, atsi- ma ^UV() naUfiotjs. Vž tokią padaras, štai vienas pavyz- kami, bet visi iš anksto žino. Itai prašysi
pajėgė iš komunistų parii- >a^ nek m Uek savanorių ap- ideališką biurokratų parazi- dys: Gomulkos valymosi kas bus išrinktas. Ar galima
jos padalyti susiklausančią, leisti tą ne\aldančią ir \i- tu tvarką lenkiški stalinie- šluol
vieningą organizaciją, ku- f=am kraštui Įgrysusią orga- ~ai ir Jabar povoja. Jie,
ri padėtų Gomuikai kraštą nizacija. Tik reikia, kad ^ur neVengia pakišti nesenai nutarė pašalinti iš tu John J. Lewis savo pir-Lt; aj. ^vei-šti bėda ant Ii- Anastasia buvo nušautasvaldyti. Jau metai laiko, kai žmones butu tikn. jog jiems koją Gomulkai ir jie tikisi, darbo viena direk. ^ininRu? Q toRių moa> p^^ja to toki^ S^o? 2-ju žmogžudį

nistų, l^t'komun'istų parti-nepi’esia jokios',>ahaurtoa M™,..—y r tul7 ’mint.ts neilgai tegundė. Lai-,kurie įėjo i kirpyklą, kur
jos nėra. Komunistų Lenki- *
joj skaitoma 1,400.000. Tai Jei “savanoriškai” iš ko- ventojų nuramins, nei ūžti- Lenku

luotą pirmiausiai palietė prileisti minti, kad anglia-) liga prive,tė kelti klausimą, kuris kadaise buvo “Murder 
vieną partijos kuopą, kuri kasiai, pavyzdžiui, neišrink- ar šią savaitę “Keleivi” lei- Ine.” vyriausias žmogžudys.

panijo?. ka(| Gon)Uika turės pasukti torių tik už tai, kad jis ne- chiškų vadovu turi ir kitos 'biintEs neileai teonndė 
baudos, griežtu keliu, nes kitaip jis vaikšto į bažnyčią! Keista? unijos. Tokių vadų kombi- kraštis turi išeiti, atsifc 
....... , ūkio nepakels, nei g\- * . . nacija ar koalicija gali pri- dėsime tada. kada tikra

____ komunistų parti-: daryti visam darbininkų ju-
didelė armija, bet iskiykusi munistų paitijos (ten ji va- krins sau pastovesni buvimą jos žadamas valymas rodo, dėjimui didelės žalos, jei
kaip Grigo bitės. Beniau dinasi “jungtinė darbininkų valdžioje. kad ta pariija Lenkijoj nėra vadai gali daryti, ką jie no-
lenkai save pašiepdavo, kad pariija’ I išstotų pusė na- .Jeigu “staliniečius” ir valdžios šakinys. Koks čia ri. Jei vadai monarchai ne-
“kur du lenkai, ten trys nuo- rių. tai visvien jų dar liktų išrankioti iš partijos, tai čia jau šaltinis, jei valdžioje atsistos skersai kelio, apsi-
monės“. o dabar reikia sa- daugiau, negu Gomulka ga-;ne saias apsivalymui. Rei- esantis sekretorius partiją'valymo krizė gali lengvai
kyu. kad kur du lenkų bol- lėtų suvaldyti, sudiscipli- k^s mesti, ir Gomulka nori rengiasi taip apvalyti, kaip praeiti, bet tas priklauso

atsikalbi-' Anastasia skutosi ir j; pas
ai ne- i kerdė, kaip jis skersdavo ki

bus jokios galimybęs jj iš- tus. Paskerdė ir pabėgo ga- 
leisti, o dabar dar nesame na vikriai, policija jokių

pėdsakų dar nesusekė.
11 liudininkų daugiau ar

mažiau stebėjo, kaip du 
Indianos universitetas pa-žmogžudžai pasiuntė j ge- 

iuntinėjo savo pirmųjų ir|resnj pasauli seną likvida-

prie paties liepto galo.
“Sputnik”—Kopūstas ?

ševikai. ten neišvengiami nuoti ir padaryti Įranki savo juos mest, ir taip vadinamus iam patinka. Valdžios šalti- nuo unijų narių subrendimo, 
ginčai ir dė! paties bolseviz- l ankose kraštui valdyti. kairiuosius ar revizionistus, nis greičiau yra partijos Be to, kalbant apie veži-

kurie savo eilėse jungia vi- centro komitetas, kuris per-jkų uniją tenka atsiminti, 
šoki marea svietą—nuo so- nai išrinko Gomulką parti-!kad tos unijos vadai turi vi-

mo. ir dėl rusų rolės sočia- Kaip išprašyti iš partijos 
lizmo kūryboje, ir dėl lai- tuos narius, kurie i ją Įstojo

antrųjų metų studentams už
klausima:

“Kaip jūs manote, kokios 
itakos snutnik turės i Ame-

torių Anastasia. Bet, i-odos, 
mažai kas tematė, kaip tie 
žmogžudžiai atrodo, tik jų 
pamesti revolveriai buvo

riai tokiu būdu pasakė se
. i joj bruzdėjimą „ _____

vienos jiolitikos. kokias parkuotas avis, nuo ; ko;; orąžinima i valdžia. Da- vos dėl valdžios vyksta par-
Gomulka mano. kad Len- mažiau parkuotų avių? bar Gomulkai tie “maurai“ tijos centro komitete, o ne 

kijos komunistų partiją rei- Klausimas ne taip lengvai
kia “išvalyti“—pašalinti ar atsakomas. Kiekvieną nan 
pa prašyli pasišalinti iš jos reikėtų tardyli. reikėtų žiū- 
visus tuos. kurie pakliuvo i lėti jo turto, reikėtų aiškin- 
ją per nesusipratimą, ar to- ti jo praeitį, knistis po da- 
dėl kad tokia mada buvo. barti ir vistiek viską negali
ai- kari reikėjo stoti Į parti- ma būtų išaiškinti. Ir kul
ią dėl duonos kąsnio. To- rasti tiek patikimų aiškinto- 
kius žmones, kuriems parti- jų, kurie sąžiningai bandytų 

neturėtu būti vietos, rei- palikti partijoj tik giynąją

kartą girdi apie rasų palei 
jos vadai negalės vadovauti !stą žemės dirbtinį palydovą, 
unijai, kol nesušauks unijos Nežinia ar sunkus mok- 

nebėra reikalingi, todėl jis partijoje. konvenciją, prisilaikydami s]as mokykloj, ar “comics”
nori jų nusikratyti partijoj. Kaip peniai spalio mene- visų unijos įstatų patvarky- į laikraščiuose ir sportininkų

ir kaip visus pokarinius mų. Unijoms nebūtų smagu, 
«tovi nrieš metus Lenkijoj rusų durtu- jei teismas paskirtų laikiną

*
\V. Gomulka ------ ,----- . ....................... . .

nepaprastą uždavinį. pa. vas yra tikrasis valdžios sai-'unijos seimininką, bet jei 
prastai komunistų partija tinis- Tiesa’ I*™3’ vieninga pati unija nesugeba ar ne
jos vadams vra įrankis vai- lenkM tauta- vadovaujant nori laikytis savo konstitu- 
džiai pasigauti. Bet Lenki- Gomulkai atgavo šiek tiekicijos, tai kas lieka daryti? 
joj Gomulka valdžia jau tu- nepriklausomybės, bet nie-: Tolimesnis unijų sugyve-

rungtynės kolegijose sutruk
dė būsimiems tautoms va
dams pasižiūiėti į laikraščių 
pirmus puslapius, ar nors}

nosios kartos gengsterių li
kvidatoriui, kad jis daugiau 
nebesipainiotų po kojų 
naujiems talentams, kurie 
turi plačius užsimojimus va
lyti publikos kišenius . . . 

Taip ar ne, kas ten žino.
pasiklausyti radijo ir tele-'lr ka8 ten jiaiso! Jei polici- 
vizijos žinių. i j* Anastasijos likvidatorių

Karo metu, karai jau ei * * *—....... - ...... —v . ..... i j-i - i . . i --------------- ’--------*--------- nepagaus, tai nieks ir neži
lam reikalinga partija, kas Lenkijoj ne valandėlei: nimas priklausys nuo uni- į nant prie galo, policija suė- nos, kodėl Umberto buvo 

pasiųstas ten. iš kur jis nė 
su geriausiais ir sukčiau
siais advokatais gal gi nebe- 
išsipirks.

J. D.

! i<- yra geri ir kurie negeri? čių“, Įpratusių Į sauvalę vai- partiją “pagal savo pavirta- uuu pnraru.
Lengv iausia^ būdas iš- džioje ir norinčių vėl tų ge- lą" sukurti ir “laimingai strapiai saugoma. L. Dg*j tmi vienuoliai?

Fabrikų duomenimis, virtu
vės krosnies vidutinis amžius 

nuo pasaulio”. Tai gal bfisi- 15 metų. iakiytuvo 12. skalba-
įmosio* maiinos 5 metai.

e
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
ffaterbury naujienos ’Daug dirbo Danutė Venc- 

jlauskaitė, Gylienė, Saulai- 
•tienė, žemaitaitienė ir kitos, 
i Vakaras davė gražaus pel

nus no, kuris yra skirtas sušelp-

SEPTYNIIŲ MYLIŲ TILTAS

Nevisi esame tokiu ilgu tiltu važiavę. <> toks tiltas 
yra Floridoje, pačiame jos smaigaly, kelyje j Key 
West. Ji ir kitas įdomias Amerikos vietas rasite 
gražiai, suprantamai aprašytas St. Michelsono pa
rašyto j ir “Keleivio” neseniai išleistoje knygoje 
“Amerikos Įdomybės”, kurių galite gauti “Kelei
vio” administracijoje už 75 centus.

įvairios mūsų žinios mėn. viduryje, kada ---- . ........ . .
-Spalio 22 i pus Dr. lipdomas didelis šalpos va-^>et“^ok,ebJoJ 

ir A Deven.us atsilankė jus. jei visa mūsų tautiečių šalpa
rTi i-anai"“" as. ont'’uso „ ,, . ’1)a,im:..s wa. eitų vienu centralizuotu ke-p Det-eni’ėnč'ZS Site,^ ^‘^Zuut?«»-per Baltų. Tada vieni 
mi^Sl.^Z^'da.'kas, eidamas 85 metus. P“*“* ° k,t-
lyvavo VVaterbury BALFo !«a išgyveno 65 metus. Že- n,exo • • • 
skyriaus pirmininkas Bra-jmantauskas buvo veiklus vi-
zauskas, vicepirm. p-lė Da- ■ suomenininkas, pirmas vie-' Jau seniai veikia Water- 
nntė Venclan«kaitė I R-ė< tos kolonijos organizatorius, būry lietuvių radijo valan- 
pirm. Dr. P. Vileišis, sve- Jis kibai daug pasidarbavo dėlę, kurią suorganizavo 
ėias iš Kanados žurnalistas i SLA organizacijai, buvo Dr. Colney. Dabar tą valan- 
K1 Priel»auskas centro sekretorius, veik visą dėlę veda Dr. Colney našlė.

Pietų metu kan. K()neius laika sekretoriavo Waterbu- Tačiau šis reikalas nėra len- 
papasakojo s'avo kelionės is- »' kuopoje. gvas. Pnmiausia trūksta ge-
pūdžius iš lankvmosi Lenki-- Velionis paliko liūdinčią ™ pranešei (s|.yker.o). 
oje ir Čekoslovakijoje ir tt?našlę, tris sūnus ir dukterį. Tiesa. «a talkininkauja mo

jo nuomone, lietuviu šelpi- Tai buvo didelis lietuvis pa-:kytoja p-e Stulginskaite, 
mui reikia ieškoti nauju, pi- ‘notas, mokėjo dirbti visuo- bet ji yra labai užimta savo 
gesnių būdu, nes dabartinis ">enmĮ darbą. Buvo gero u . tiesioginiu daibu n negali 
kelias yra begalo brangus.i linksmo būdo, todėl turėjo tiek laiko skirti radijo va- 
O mūsų tautiečiai tiek Lie-<laug draugų. Paskutiniu bandele, kiek jo reketų. Ba
tūroje, tiek Sibire yra labai laiką sunkiai sirgo ir po ope- bar valandėlė peigyvena -------------------------------------------------
reikalingi skubios ir efekty- racDos susilpnėjęs mirė. ’ m ’ TV SIĮn ,urn^' t. t^1’ karnai. Prof. A. Aleksis sa- ketų tikitu ei utį

KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
'reikalams.

A « i. Daug klubui dirboenų žmonių Paga bos;,.^ . k()Rlikas
Draugija nuosavame Vytau- ku,.k me(u b , j
to parke spalio 20 d. suren- ’

Balys Mingila yra

Paskutinė gegužinė

c

gė paskutinę šių metų gegu
žinę. Nors jau 
šalta ir vėjuota, tačiau su
važiavo daug jaunų ir se
nų. šimkų-Nevio kapela 
grojo, jaunimas šoko. 

šiame parke per visą va

Jonas

parno-
buvo gana - scenai veikalų, nupiešęs 

pagrindines dekoracijas.
Kiek ten grybų!

Massachusetts 
vidury ir dabar

valstijos 
dar sausa.siną sunkiai dirbo Petras ir niekas ,let .n.v,,a;

k- ‘‘JJbauskai, Y: ^nedrįsta gaivos iškišti, liet
tns.m, Ona -Josim, R. ' m-:ne visur taip esama, 
raiticnė, P. Jusinskienė,A. S|)alio ,9 (i buvome 
vaseta n kt Jiems plakiau-,vvke ; £a^ (■,,,] Sandvich 

so uz tai didelis ačiū. apylinkes miškus. Kiek ten
Prof. M. Biržiška dėkoja tų gražių grybu! Nors su

Profesorius Mvkolas Bil.Js««^’ežimiu vežk! Raudo-
t ,r • , . nikiai—didesni uz moterųziska per J. Krasmska at- .

siuntė padėką Sandaros 16-k-"1 *V . , r, *2? ‘J1*’ ?ua"

, • , . “ . 4 nu—baravvku!! Niekad lietai Kuopai uz jo ta metų ... .. r _1 i i .• tikėjau, kad tokie pinkusamžiaus sukakties «•*""« •> 1
duota $10 auka.

proga u • • i- i - •1 grybai auga šioj apylinkėj.

Sėkmės kun. J. Bakanui
Sėkmės

, pjIICoCTj Iv UI JI cAUlJr vlCTJ1IT. f .1 • - • *
Waterburv kolonija pa-gausybė auto-mašinų. SLA vyaterDurieciai, 

kvietė gerb. Končių atsilan-vaidu iabai gražią ir įspū- va ande es> Gaila!
i <y< — — ~ - A ugnelei, kuri taip miela kie-kvti su paskaita gruodžio dingą kalbą pasakė A. De- . 1 .
_1_____ ______ -venienė, apibūdindma veliu- ^Y!Y:'° 1

Naujausios knygos
30 d. Waterburio

KI. P.

URUGVAJUS
nio didelius nuopelnus SLA 
organizacijai. Ji pabrėžė, 

pa_ kad jo darbai mus įpareigo- Spalio
Juokdarių niekur netrūksta

Laisvoje ir demokratinė-

Klubas vertas $300,000

I inrV-Jurioi tv. , -i Sėkmės kun. Jonui Baka-Lietuvis .. juolc..anw Bevartydamas senus uz- nui Sv. Kazimiera narapijo
Rugsėjo 22 d. vietos lie- ’^sus, radau, kad Lietuvių Įjebino pareigose. " 

ivvko Piliečių Klubas mūsų mieste gerbiamas ne tiktuviu parapijos salėje 
pobūvis, kuris buvo suruoš- ’Stkūre 1903 metais dėka

lis yra 
savo para

pijiečiu.
tas “Bendruomenės" žurna- kun- J- Jakščio šv. Kazimie-
listui Jose P. Martinez Be- ro bažnyčios skiepe. Tais ______
resche pagerbti. Tas žurna- pačiais 1903 metais jis iš
lįstas yra nusipelnęs lietu- sinuomojo patalpas 96 
viu pagarbos, nes jis ne kar- Green Street.

J. Krasinskas

BROOKLYN, N. Y. 

LSS 19 kp. susirinkimasSIAVRI OJU TAKELIl
K. R ........... .... . _______ ____________________ -y'iT i . . i ~ jv Urugvajaus ie>puuuis.uje

2 prieš kiekvienus rinkimus, vei’gtųjų tautų teisę į nepri- zuotas savas benas. Ji mokė 
. , GaUKiaTna j kandidatu i šalies klausoma gvveninia. Juozas Bliūdžius ir Juozas vah

^z.pąamas daini-A. Devenienes kalba zsujau- svečių iš Hardfordo, Bosto- iden* būdavo ir mok- i Bet pagarba vro vienas Venclauskas. Vieta pamo- (Halsey Street
as ir poetas K. B. Knau- dmo ne tik gimines, bet ir no, Brocktond ir kitu vietų. R • , ?’ . , ’/idvl-a' / i • i ’ • r ♦ • bom« hnvo Vemnn kalne iras čia vaizdžiai apnš. sa-visus laidotuviu dalyvius, ' i danų. kun* statydavo savo da vkas o fe, kunu heiuvių koms tavo Ve,non kalne ..

- --------- « - - -- - * - - - 1 ... . kandidatui-ą. Anksčiau čia kaibo> jam neva tai pagerb- Gidzton kame.
vietos prekybininkas p. to|.s politinis juokdarys bu-.ti, tai kitas dalykas ir lietu- 1908 m. gruodžio 15 d.

rikoje. įspūdžius grižus 1 Jeto- ;,j B^nk vo Dr. A. Tortorclli, kuris vių svečias nebuvo paten- klubas gavo valstijos leidi-

rašė K. K. Kriaučiūnas. Spau- ja jo dirbtus darbus tiek vi-skautai ruošia gražų pasi- . 7 • re^nUblikoie ta gynė Lietuvos ir kitu pa- Tais metais buvo organi-
dė “Naujienos”. Psl. 178. Kai- suomeninėje, tiek lietuvis- linksminimą, kuris Įvyks šv » J L J ----- z .z_ z • • . z , Jis S d. S
n.. <£9 1111urt ęM».vv-
viams gerai 
ninkas ir 
eiūnas 
vo vaikystę ir 
voje, gyvenimą

.•nic L-.n-tzui iiziln. L'zlizz rlli-v/A-izi •-nv.T r*.<ia vv.t «a^vwt— iwjv v \_rjv fncfi IrzliauV^K7V* vvuau* PX • * k-Z-k.

jaunystę Lietu- kurių gailia ašara palydėjo 
ą ir veiklą Ame- ve];onj amžinybėn. Gimines

•r ir draugus turi guosti tai, Street uuikia krautuve kur ‘.'"‘"y1."’" kad J. žemantauskas per pįXodami4 optiko^daly' .'^Y0 JUm?,,0,!a,kra:t!l!’ ^:„±!von ir dabartini
ma Amerikoje. ^,eniaJ,yausKas PeJ pai duodami optikos daly- kiekvienais rinkimais staty-' komplimentais.ANOLV-UET, v,v kalbu aP^!’ ”»vo savo kandidatūrą į šti Pav. jėzuitas
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžiu, n1^ lsvai e loR1^ ^a‘Din^ dziai ir. daug prekių skiliu ««« i

sa vo g v ven 1-

bus lapkričio
ių Klube 
Malonėki

te visi nariai dalyvauti. Bus 
svarstomi svarbūs Bendruo
menės ir Tarybos klausimai. 

Sekr. Frank Lavinskas

vak. A xl

suverstais mą. Prašymą jam gauti pa
sirašė: kun. J. Jakštys, Jo

kim. Bruži- nas Bulvičius, Joseph Syt- D . ,. TT . ,. . t • *1 ik Balsuokime uz Stundza!Ant. Liutkevičius, Pe-
ląipkričio 5 d. ba

LAWRENCE, MASS.
tzvl-lo , v. . . , * , . , . tlUVU Mt U Ldl It 111 I ai UI a

...^ -svaie tokią gaibmgą (Įzlai lr daug prekių skilių i:p<; ip-pzidentns ir n*in ‘kas «voči-i --olrn ’t
tuntin-n lii-vraiimn vutrei Ci j tVt< 1 1 T- IleS P-CZlOentlts 11 pan. ; KJS StCCia J'llItgUiO pi ie s\368 psl.. redagavo Y. Baravv- Jutimo gyvenimo vagą. Gi- dovanoms. P. Bagdonas Lie- m • • pnVv!o T ti v,-T to.- T-icin^c rUo.-Gc n.,u, - . . . minėme oynniuiita n vzo • i i z • • Dr. Toitorelli neseniai tovug. lai \ią, tui būt, ge- tei .lasmskas, tnailes Dėjikas, pigiausias ir naujoviškiau-užuojauta, o ve- tuvoje buvo mokytojas ir

sias žodynas, kieti viršeliai, kai- honiui amžina ramybė! kuri laiką dirbo Waterburio . . , ,
.» SJ. liet.' šeštadieninėj mokvklo- ‘?s '>oll.t,nis

. je. Unkime jam sėkmės! kalJerą <!abar si.ręs

kus.
uioki-Dr. Tortorelli

mirė, bet greit atsirado ki-J‘as prilyginimas, b,et maso- ninkas, Joseph Morkus, .Jo- me už adv. John A. Stundza 
ku-' nas Berse<-he turėjo jaustis seph Lozoraitis, Joseph Kel- Į Mokyklų Komitetą. Jei v i

eš net n°i šiaip, nei taip tokiu pa- ley, Yikt. Gražulis, Peter ri lietuviai būsime vieningi,
teismas. Tai yra dešinio lyginimu gavęs, o dėl didės- Plokštis. Antanas Bernotą, tikrai galime turėti sav;» at-
sparno avantiūristas O. n’° pabrėžimo, kad lietuvis- Vincas Kupstas - Kossie, riovą mokyklų komitete.

M. Stonie
NEMUNO SŪNŪS, parašė An 
Orius Valuckas. Įdomus romą 
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo, 
vaizduotas tas įvyk 
dabar mažai k
dalis 280 psl. kaina . . . ,$3.oo. diją ji pabėgę nuo rusų ek- dė kaip šokėjo solistė. Jau kol io jasi.** Savo kritikos* pa- 
NEMUNO sūnūs antroji da- s^ursUo? laivo. gražiai akomponavo Jonas sisakvmuose jis betgi nuėjo

SI’ŽAPėTINk. parašė .J. Ti- 
nis, 15 Įvairių trumpu ps 

kojimų. 180 pusi., kaina $2.

zA.pie mėnesi laiko pas pp 
viešėjo ir ilsėjostinis, 15 Įvairių trumpu paša- Devenius viešėjo ii ilsėjosi į

’isokiomis 
dovana yra

progomis
“Keleivis

geriausia 
i šrašvk 

amui 
•m ir

no. Įdomiai at- _Kaip žinoma,, B. Bilevi- Jęto mokyklą. Jonė Rastai- fĮento vietą. Tik vietoje ju-j Mediniai kryželiai ir šv. Anthonv Smith, Ant. Jos- Ji savo draugui, pažįsta 
vykis, .apie kurį ciūtė.ne taip seniai atvyko iš e Vateibuiio L. Mote- moro ir pašaipos O. Dias sa-, Povylo pavyzdvs p. Berse- Mason. ■ vardinių, gimimo, švenčia
albama. Pirma Švedijos j Ameriką, o j Sve- ’ U ubo pai engimą pasiro- vo iaįkraštėlvj plūstasi ir che yal nepadarys Lietuvai Taigi, matote, kad jau Pr°K,,m's-

lis, 426 psl. .$4.00. Kazlauskas, kuris taip gi penlaug toli ir todėl atsidū-j minti, kad

mažiau prielankiu, bet svei- tais laikais daugelis savo 
ka būtu ir jėzuitams atsi- pavardes buvo smarkiai su-

Lietuvų Moterų Klubas .via gerai pažengęs akoidi- teisme už šmeižtus ir vai-i čiui mii
DANTYS, Ju Priežiūra. Svei- SpaĮi0 19 d. čia suiuošė .savo ono technikoje. džios nareieTmu niekinimą
kata ir Grožis. Parašė dr. An- * denini vakara-baliu kuri — ?- ! paieigunų niekinimą,
tanas Gnssen Gustainis Knvca , i - oa,lU, KUTĮ • • Ką teismas pasakys, kada
gerai pavaizduoj-. k-.in dantų !ipIanke Per 2(>0, svec,lį Va* , Waterbury gausu lietuvis- nors išgirsime.
8e.*...p* ‘ ' J’\ .* p karą mosiant daug darbo ko jaunimo. Bet gaila, kad . , ,priežiūra palaiko kūno šventa- • 7, .»-• - .. ;J Ir<»» iimlrJjtrvs
ta. 190 psl., kieti viršeliai,lr sl?Ios jdejo J?usų sesutes» nesidomi muzika. Nei pa- lrgl Juok<,ar-Vl
kaina • . ' . $4.00 £anano gardžius valgius, čiame Waterbury, nei jo Teko pastebėti spaudoje,

puošė stalus. Gaila, negaliu apylinkėj nėra lietuviško kad mūsų kolonijos kairiojo 
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- vjSų jy išvardinti, nes mažai orkestro, noi’s muzikų, kurie sparno vyras, vietos lietu- 
vickas. Atsiminimai is 1939-ijy taljKz yra man |)ažjstamų. galėtų pamokyti yra pakan- viu komunistų vadas ir visų 

kuriuos autonus- bolševikiškų organizacijų

Uiti
Uvųritiiika sve- darkę.
air kalnieriaus Klubo pirmininkais yra 

buvę: Vincas Kupstas, Jos-savo skaii!ienų.
M. Krasinskas

•1915 metų. 
rašytojas ir diplomatas, pra lei- 
lo Pmjrūzuoj, prie Italijos sie
nos. I-a daris 453 psl. . • .$4.50.

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų motų literatūros premi
ją, kaina $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 sindbad nuo
tykiai. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina................................. $2.00. 1

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

^Keleivi.”
636 E. Broadvvay

So. Boston 27,

amžinas pirmininkas Stasys 
Rasikas, savo laiku buvo įs
tojęs į Unigvajaus kariuo
menę savanoriu ir net daly
vavęs kariuomenės manev- 
ruose.

Čia tai jau juokdarys su 
magaryčiomis, jeigu ne la
bai apsukrus maskviniu gu
druolis. S. Rasikas turi savo 
pramonės įmonę, yra ištiki
mas Stalino vieros išpažin
tojas ir kas tokiam galėjo 
ateiti į galvą eiti į Urugva-

Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo- , , y, „ ., , .

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautino Virtuve, ra Stalo Etiketu ir

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrių 
vedėja M*. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausi 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai 
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų prtarimų apie virtuvės saikus, apie

3 vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
4 .lnil.ta nli4«niž ln,» rta/lusi.

*ama 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. Užsakymu?*; 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boston 27. M

Kadangi S. Rasikas dažnai 
lankosi Sovietų pasiuntiny
bėje, tai gal iš ten atėjo jam 
ir įkvėpimas pasidaryti de
mokratinio Urugvajaus ka
reiviu.

i Jdomu, ką S. Rasikas ir 
panašūs žmonės gintų, jei

eph Krupkaitis, Antanas
Bernotas, John Dirvelis,
Pranas Stepšis, John K.
Chenis, Vvtautas Skrinską,

Mirė Juozas Januškevičius ytautas Bernotą, adv. Au-
n .. a . genijus Balčiūnas. JuozasRugsėjo 22 ... ats,skyre su <tis. Dahar klubui pil,;

šiuo „asaulu, Juozas Janus- nlininkauja yjucas Dailida., 
kPVlcllls. inoln • ....

SPRINGFIELD, MASS.

kevičius, sulaukęs 72 melų 
amžiaus. Palaidotas .rugsėjo 
25 d. Westfield, Mass. šv. 
Marijos kapinėse.

Velionis atvažiavęs iš Lie
tuvos į šį kraštą per ilgus 
metus vertėsi vargonininko 
darbu, dirbo ilgus metus £ 
Pennsylvanijos ir paskui £ 
Massachusetts p arapijose. t 
Prieš mirtį 7 metus sirgo. £ 

Velionis paliko liūdesyje * 
žmoną Veroniką, dukterį *
Klementina, sūnų Stasiu ir • • •
du anūku—Ričardą ir Joną.

Koresp.

1953 metais klubo turtas 
buvo įvertintas $300,000.00. Į

Klubas yra daug davęs; 
Lietuvos laisvinimui ir ki-1 
tiems svarbiems lietuvių 

wwv

SAFETY HiNTS
from tk.3

lt t* dancerom to Irave bot- 
Ue* «T poisori uh. rr children 
CM «et thein. Ahva>» keep 
polsons Milely out of children’* 
rearh.

eeevi

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąvare, Worceeter, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j regis?»-’r‘ aistir.in- 
ka Vytautą Skrinską, “Ideal Pharmacy” sa\!i:iT.’<a. čia iš
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujamu sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir ii arti.

Mes siunčiame vaistus VISl'R. Turime 
sperialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo ankšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 

visais sveikatos klausimais.

Vytautas Skrinską, B- S. Re«. Phm

Ideal Pharmacy vaistteėa savininkas

<«
3
i

1 neužtektų manevrų, bet rei- l*narshire. Seotland.

NAUJAS ADRESAS MO
ŠŲ ATSTOVO ANGLIJOJ

"Keleivio” ir “Darbo” atsto
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. Yenskūnas, 8 Ste- 
wart St~ Bellshill - Moasend,

haaraa
ir Notary Pušie

m

o
o
oi
o
o
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Iš Pavergtos Lietuvos
Kaip daugiau bepasityčioti? jau rytas . . (Dvariono

, . . sukurta daina.)Kaune karo muziejaus so
dely buvo pastatytas iš pa
prastų Lietuvos laukų ak
menų paminklas Nežino
mam Lietuvos kariui. Kiek- Kazys Trukanas, žymus mo 
vieną vakarą prie jo būda- kvtojas. 
vo atliekamos Įspūdingos buvo kilęs iš Vilniaus
apeigos. Jas yra matę ir krajto. bet ilgus metus dir- 
daugelis Amerikos lietuvių, bo švietimo darbą Klaipė- 
kuric buvo atsilankę Lietu- doje.
v°Je • Bolševikų jis buvo ištrem-

Dabar to paminklo vieto- tas i Sibirą, bet prieš metus 
je yra pasiautas visos So- buvo leista jam grįžti.
vietijos budeliu viršininko ... . ,
v ii i'i ~ Mirė dr. J. Kainuksti*Pelikso Dzeržinskio biustai
(stovy la). Spalio 9 d. Vilniuje mirė

Didesnio p a šit vėiojimo profesorius dr. Jonas Kai- 
nefcereikia ’ * riukštis. Jis buvo pasižymė-

Jau esame kita proga ra- m«“cin08 ’”“.kS‘,U į 
šę. kad iš to sodelio pašaliu- Je: ,sl ad?s nau-W bud« dz,°-! 
ti visi kiti paminklai. Tik 'aį. ^Y
antrajame sodely tebėra 'ellonls 
Knygnešys ir Sėjėjas.

Muzėjaus bokšte lakrodis 
vėl pradėjo eiti ir neseniai 
pradėjo groti kas 6 vai.
‘‘Prie Nemuno kitas išaušo

Mirė Dr. K. Trukanas
Rugsėjo 18 d. Klaipėdoje 

mirė eidamas 65 metus dr.

yra parašęs ir 
rimtesnių dalykų laisvama- 
nybės klausimais.
Mirė K. Budrevičius

Sibire mirė teisininkas 
Katvs Budrevičius.

Skaudžios painokos

KELEIVIS, SO. BOSTON
EGIPTO KARI AI SIRIJOJE

Sirijos kariuomenės štabo viršininkas gen. Afif Bizry (kairėj) kalba į Egipto karius, 

kuriuos Egipto diktatorius N’asseris pasiuntė Sirijai saugoti nuo tariamo Turkijos 

puolimo.

Dar apie M. Baltūsį

(Lai:d;as iš Berlyno i

Lenkai ir lietuviai
Kaikas naujo lietuvių lenkų santykiuose

Lietuvių tautinio atgimi- ja, iš kurios tarpo ir pasta- 
mo pradžia, pažadinta “Au- vaisiais laikais retam tepa- 
šros”, vėliau ‘•Varpo*’ ir ki- rūpo pažinti, kodėl ir kaip 
tų tuomet ėjusių laikraščių, vyko tautinis lie

graciją Vakaruose, beveik 
nieko tuose santykiuose ne
pakeitė. Ir lenkų emigraci
joje besireiškančios politi
nės partijos, socialistų neiš
skiriant, ir lenkų kovai už 
išsilaisvinimą vadovaują or
ganai laisvajam pasaulyje 
šiuo klausimu tebegyvena

. ... . .. ... .. , Y;Yų Juozo Pilsudskio politinio
kaitų pažymėjo n- naują (lis. Išimti sudarė letuviy ir testaraento pavedimais. Ne 

tarp lietuvių ir lenkų socialiau santykiai, ,.Rvt1, S-illnlr_„tik “Rytų Žemių Sąjunga 
lenkų kolonistų Lietuvoj, 

sie- 
Zales-

R. V okietijos vyriausybė

vargšus.
Pagal zonos pranešimus, santykiuose tarp 

ryšium su valiutos keitimu Įenku laikotarpi. Per visa bet ir tai tik dėlto,

tuosc iš pasalų ruošiamasi 
apgauti gyventojus, paver
čiant niekais bet kuri pasi
tikėjimą save i sostus pasi- 
sodinusia’s diktatoriukais. 

Valiutos operacija

nuteistų. stovavo kunigaikščiai, kara
Keitimas nradėtas visiška ii.,i----------------- J----------- ------- -----------  Hdl, MCI J vi i

Vakarų Berlyno blokada. Liaudis tebuvo 
Norinčius pereiti per sekto- nebvly 
rių sienas i Sovietų pusę su- legiruotiems luomams. Jie 

krėtė iki panagių, “kūrė” istoriia. tautos kul-

an i’/u •» i;a^n a viet.
pavergtas, 

šaltinis privi-

kilcs
skojo Kaimo Pilsudskio palikuonys—,bet 

sąjūdis pareikalavo })et jr “Zjednoczona Rada

buklės
savuos, iiepriKlausouios Karodova” — demokratiniu

tautiniai kultūri- partijų junginys, — visi vie
nio gyvenimo srityje. Tarei- nįngu balsu kartoja: be Vil
kdavo ir iš nutautusios mū- nįaus jr Lvovo nenurimsim!

, . , ,• •• , , w.. - sų bajoi ijos, kaci grįžtu i 'čptenka tu imptenziiu ki-ayventojams nukniaukė a- pobcijos sargybos pasekto- tūlą, sudaiinėjo valstybi- savąjį tautini kamieną, kad bi., ve,ti Jj L;,, IK>JnUiško. 
l'ic mdiarda marmu. Kad nuošė prilygo išimties sto- „ius bei tarptautinius san- su juo sutaptų kalta ir ben- I.riiL ii blL irfn- 

tykius. drais tautos uždaviniais.
Privilegijuotų luomų inte- Mes žinome, kaip buvo at

zonos ėmė ir kn

būtų vaizdžiau, prisimin
kim. jog Sovietų zonos gy
ventojams leidžiama na
muose grynais laikyti 300 
markių, kita visa turima a- 
tiduoti indėliais bankuose. 
Pakeičiant banknotus nau
jais. virš 300 markiu turė
tos santaupos “laikinai” 
konfiskuota pakvituojant: 
jas. būk, išmokės, 
nūs
muilinimui paskelbė, jog 
vafuta keisti privertė V. 
Vokietijos ir Vakarų Berly
no sektorių “spekuliantai ir

viui. buvo sulaikytas visas 
auto susisiekimas tarp V. 
Berlyno ir V. Vokietijos, 
traukiniai labai vėlavosi dėl 
traukiniuose vvkdomu kra- 
tu.

ir

resais liko paženklinti ir iie- sakyta. I “Varpo** ir “Tė-

žinau ir su Motiejų.
Pirmą karią su juo susi

pažinau 1906 metų pradžio
je. Jis tada buvo iš Vilniaus 
atvažiavęs Į tėviškę, nes 
Vilniuje jam buvo nesaugu 
gyventi. Pabuvęs tėviškėje 
per žiemą, Motiejus pavasa
ri vėl išvyko i Vilnių.

Gyvendamas Vilniuje jis 
dirbo pas P. Vileišį prie 
“Vilniaus Žinių”. Socialde
mokratams pradėjus leisti 
savo spaudą, jis dirbo prie 
“Naujosios Gadynės” ir kt. 
Jis tų laikraščių atsiųsdavo 
ir mums. Mudu su Jurgiu jų 
parduodavom po 10 egz. 
Kai V’ilniuj socialdemokra
tai slaptai leido savo litera
tūrą, Motiejus ten dirbo 
kartu su prof. Vaclovu Bir
žiška. Apie tai yra tekę kal
bėtis su prof. Vaclovu Bir
žiška, kai jis gyveno Bos
tone.

Motiejus ir i Sibirą iš
tremtas susirado knygrišy
bos darbo prie vieno rusų 
šventiko.

Antrą kartą Motiejus bu
vo suimtas Vilniuje, rodos.
1908 metais ir atgabentas į 
Kalvarijos kalėjimą, o po 
poros dienų suėmė ir jo bro- 
ii Jurgi tėviškėje. Abu bu
vo kaitinami už slaptos 
spaudos platinimą. Apie 
pusantrų metų jie išbuvo 
Kalvarijos kalėjime ir vė
liau visam amžiui ištremti Į 
Sibirą, Irkutsko guberniją.

Prieš išsiunčiant Į Sibirą 
nailUMŲ inuuna nvivjv 
nūs pamatyti, bet tėvas vi
sai to nebojo. Nenorėdama 
viena važiuoti, ji pasikvietė 
mane.

Ankstyvą pavasarį, rodos,
1909 m., nuvažiavova trau
kiniu i Vilkaviškio stoti, iš 
čia apie 6 mylias pusiau 
pėsti, pusiau važiuoti pasie
kėme Kalvariją. Nuėję i ka
lėjimą sargų priežiūroje ga
vome kokias 15 minučių pa
sikalbėti. Tokiu pat kebu 
grįžome atgal.

Iki pirmojo pasaulinio ka
ro man teko su jais kelis 
kartus susirašyti.

Kilus revoliucijai ir griu
vus caro valdžiai, ir Motie
jus tapo laisvas ir mėgino 
grįžti i Lietuvą, bet trem
ties metai ir sunki kelionė 
pakirto jo jėgas. Atsikrapš
tęs iki Maskvos, jis kreipė
si i V. Kapsuką, kuris tuo
met tvarkė lietuvių pabėgė
lių reikalus, bet pagalbos 
negavo. Jis Maskvoje ir mi
rė. Taip yra pasakojęs man 
prof. V. Biržiška.

Motiejus tebuvo mažo 
mokslo žmogus, bet daug 
dirbo Lietuvos išlaisvinimui 
ir nukentėjo dėl lietuvių 
spaudos laisvės.

Barzdų P-»

• J. Vliks “Keleivio” Nr. 
40 rašė apie “Didžiąją 
spaudos bylą Vilniuje”, ku- 

j rioje buvo kaltinamas ir tei
siamas už slaptos lietuvių 
spaudos platinimą Motiejus 
Baltūsis.

Aš čia noriu tą rasini 
kiek papildyti žiniomis a- 
pie Motiejų Baltūsį, nes jis 
veltas ir šiandien prisimin
ti.

Visų pirma tame straipsny 
klaidingai Motiejui priseg
tas kurpiaus amatas. Kiek 
aš žinau, jis niekados tuo 
amatu nesivertė. Gal tik 
taip žandarams pasisakė.

Motiejus Baltūsis gimė ir 
augo Gerulių kaime, tuomet 

■ Griškabūdžio, vėliau Barzdų 
valsčiuje. Tėvas buvo nema
žas ūkininkas, turėjo apie 
60 margų žemės, buvo ge
ras žemdirbis ir norėjo, 
kad ir jo vaikai būtų žem
dirbiai ir vaikų išmokslina
mu nesirūpino.

Motiejus buvo vyriausias, 
du broliai ir sesuo buvo 
jaunesni už ji. Motiejus, 
matydamas, kad namuose 
visiems vietos bus permaža, 
pradėjo dairytis kokio nors 
užsiėmimo šaly. Jis susipa
žino su Pilviškių bažnyčios 
zakristijonu, kuris buvo ir 
knygų rišėjas. To amato ir 
Motiejus pas ji išmoko.

Pirviškių miestely tuomet 
gyveno ir praktikavo dr. 
Stasys Matulaitis, apie kuri 
spietėsi apylinkės lietuvių 
spaudos mėgėjų būrelis—J. 
Kačergis, J. Lozoraitis, Juo
zas Rimša, M. Baltūsis ir 
kiti. Matyti, Motiejus, tu
rėdamas daugiausia laisvo 
laiko, Įsitraukė ir i knygų 
per rubežių nešimą. Gali
mas daiktas, kad jis, dr. S. 
Matulaičio patartas, išva
žiavo ir i Vilnių, kur taip
gi vertėsi knygų rišimu.

Aš, būdamas už ji daug 
jaunesnis, su juo pirmiau 
pažinties neturėjau, bet bu
vau iš mokyklos laikų jo 
jauniausio brolio Jurgio ge
ras draugas. Per ji susipa-

sios Lenkijos iš gilios isto
rinės praeities šaukianti 
balsą.

Tuo tarpu daug kas pa
sikeitė ir tebesikeičia. Mas- 
kvinis okupantas, perdaręs 
sieną tarp Lietuvos ir Len
kijos, Vilnių priskyrė Lietu
vai. Kremlius nepakenčia 
savo satelitų ar pavergtųjų 
neklusnumo. Jo patvarky
mu ne tik nustatyta nauja 
tarp abiejų kraštų siena, bet

tuvių santykiai su lenkais, vynės Sargo' kvietimus mū-
Tai buvo poniškosios Len-;sų bajorams dėtis i lietuviš-

r, .. . . ... kijos su poniškąją Lietuva kąji sąjūdi iie susilaukė iš-Pacioj rusų zonoj staigiai <33^^ jstorijos eigoje uydaus “przenigdy*’ (nie-
pasK^bta apgaule iššaukė tje santykiai glaudėjo. Ba- kuomet), ir išviso skaitlin-
visiską paniką gyventojuo- j0,^ Įuomas abejuose kraš- go niorno teatsirado paskiri
'C, vi>i neseko galvų, ypač tuose, kovodamas su kara- “grįžusių“ asmenys. Kvieti-

. . ial £alira? buY? .Yę ^etl, V* * liais už savo privilegijų plė- mas buvo palaikytas isšau-
pajamų sakinius. Akių tu sektoriuj. Kiti .s pykdo kįml, kovon; kaip?

siprato, sutartinai veikė ir toks buvo suprastas ir pri- j^į^ta baigti ginčą dėl Vii
vis labiau suartėjo, interesų tariančiu aidu atsakytas po- j,įau*s> Tarp abiejų “respu-
bendiumą stiprindamas gi- niškai buržuazinėje Lenki- ’ojiku” turi būti broliški san-
minystčs ryšiais. Jiems ben- joje. Sąjūdis liko pakaltm- tvkiai. Jie buvo demon-
dra pasidarė laimima kultu- tas kaipo separatizmas nuo struojami ir per šių metų
ia. luomo tradicijos, galvo- ponijos praeityje sukultų ya$;aĮ-ą vykusią kultūriniais
ena ir pagaliau kalba. politinių ir kultūrinių tradi- laimėjimais pasikeitimo de

mo kontorų adresais, džiū- Tame susitapdymo proce- ei jų. Nepriklausomos Lietu- karią. Lenkų kultūrininkai 
avo kaikurias vietas par- se Lietuvos bajorija žymia vos Įvykdyta žemės retor- }ankėsi Lietuvoje ir tuo pa-

Joškę mirtinai. Tačiau,: “a-;rn: ?ave PJ*sl'ado, sulen- ma pagilino neapykantą £-u metu lietuviai Lenkijo-
•ivicm dienom praėjus, vėl ^(‘arna b atitrukdama nuo “litvomamjai iki nepagy- je Komunistinės spaudos
:os taip keikiamos vakaių -av°.bj tautinio kamieno, domos ligos. Kai ii islais- p, a-,;ešimais vykęs nuošir-
sektoriuose valiutos keitimo nuo liaudies. Poniškoj Len- vmtos Lenkijos visuomenei (jus abieiU tautu rinktinės

paleido e atvėsę i orą bank- - <— <■ »- 
notus, nusėdami gatvių 
grindini ir keikdami ėjo sa-

o keliais.
vi er radiją anos puses pro- 

karčios iro
nijos geluonis “vakaių spe- 
luiiantu * ir valiutos keiti- '

špionažo cer.tiai”, kuriem'- 
liar’us susiglemžę laiko ne- pagar.da leido 
švariems darbams vykdvt?
Sovietu zonoje. Toms pasa
koms patikėti reik būt; avi-
’ al viu. jš tiKiųjų ji sKau- 
« žiai pataikė zor.os varguo
menę — darbininkiją ir ū- 
1.'įlinki ją.

Viena įsidėmėtina

m-, 1-

mis.

kinėse ir kultūrinėse saly- 
gose jau keliolika metų, pa
mažu Įauga i bendrą gyve
nimą bei bendrus uždavi
nius ir su tauta lydinasi. 
Neša bendrą, Maskvos krau
namą pavergimą bei vargą 
ir darosi bendrininkas ko
voje už išsilaisvinimą. Vil
nius — sostinė pradeda ap
jungti Lietuvos vakarus su 
jos rytais Į vieną, organiš
kai suauganti kūną. Atro
do, kad lietuvių tautai tra
giškiausias jos istorijoje 
laikotarpis bent tuo žada 
atsilyginti, kad paruoš na
tūralų ir žmonišką Vilniaus 
klausimo sprendimą.

V. Kymantas
vcntojai aprūpinami labai 
blogos rūšies medžiagomis 
ir avalyne, geresnės me
džiagos importuojamos iš 
užsienių, tačiau jų kainos 
Įkandamos parinktiesiems, 
.vaistas prastos kokybės.vi
siškai siaurutis pasirinki
mas. kas geresnio pasirodo 
tetai, tuoj išgaudo. Pietų 
klastų va:siai, skanėstai, 
priekoniai pasirodo, yg ko
metos. retai.

Suprantama, gyventojai, 
bėdos verčiami, deda skati
ką prie kito, ir visą trūksta
mą perka V. Berlyne. Čia 
jiems išeina pigiau, geresnė 
kokybė, aišku, atsiranda ir 
spekuliantų, kurie pašalinių <h 
oa.iamu turi Tačiau pati 
banknotų kritimo opeiaeija

■ub
r

M
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• knu<lžiaU'i;i palietė eiliniu-

nebuvo vietos. Mūsų liaudis kių Lietuvos dvarininkas ir bendravusi. Tarybinės spau- 
virto dviguba nabagė—ne- “socialistas” Juozas Pilsud- dos pasaldytam džiugavi- 
dalyvavo gyvenimo pažan- skis padarė politinę išvadą, masi buvo, suprantama, ir 
goję ir, jau tautiniai sąmo-iNeišdrridamas “priglausti” propagandos burbulo, bet, 
nedarna, maža ką iš praei- prie Lenkijos visos, jau ne- kaip sako Lietuvą lankę 
ties paveldėdama, buvo pa- priklausomos Lietuvos, lenkai, bendravime su entu-
likta verstis savomis jėgo
mis.

Ir vėlesniais laikais ne
susilaukėme susidomėjimo 
iš lenkų pusės pačios mūsų

smurtu prijungė prie jos 
Vilnių ir Vilniaus kraštą, 
turėdamas vieningą lenkų 
tautos pritarimą. Nuo to 
ialko Vilniaus klausimas pa-

ziasmu dalyvavusi ir lietu
vių visuomenė, tariant “liau
dis”. Tenka tam patikėti, li
tas reikštų naujo lietuvių 
lenku santykiuose etapo

liudies kurtąja kultūra. Man1 den^ė beveik visą lietuvių pradžią. Kokias nuotaikas 
neteko pažinti lenko, kuris ienkų santvKių klausimą ir ir Įspūdžius sukūrė tas ben- 
būtų pramokęs “broliškos”!v“to geležine užtvara ne dravimas lenkuose, buvdra- 
tautos kalbos, o lietuvių t5k teritorinėje abiejų kraš- syta, paskutiniajame “Kelei- 
tautotyrai nepalyginamai sienoje. L,et ir abiejų tau- vio numeiy straipsnyje 
daugiau dėmesio skyrė vo-'tlI santykiuose.
kiečiai kaip lenkai. Tame Tenka pažymėti, kad Lie- Tuo tarpu ir gyvenimas

“Nelaukti 
Tuo

Degtukus išrado vokietis Liuri*>uvo ir poniško išdidumo: tuvai ir Lenkijai tragiški ida™ ^a'aĮ P’h-
Kammerer prieš 121 me-'lenkas bajoras tematė Lie- pastarųjų dešimtmečiu įvy-i5bines Lietuvos kad 11 

tus. Jis buvo politinis kalinys tuvoje dvarą. Jo nuotaiko- kiai. pavergę abudu kraštu apkarpytas Vilniaus kias- 
ir ta padarė sėdėdamas kalėji- mis žymia dalimi spėjo ap- Maskvos bolševizmui, pa- gyvendamas vienodose 

sikrėsti ir lenkų inteligenti- gausinę abiejų tautų emi-'su v,su kraštu |M»litinese, u-

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA
AMERIKOS ĮDOMYBĖS

Paraiyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
; Amerikos. Joje aprašoma:

Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Paeifiko; 

Darbininku fabrikai Vakaruose 

įspūdžiai iš Kalifornijos;

Apie Hollywoodo žvaigždes;

Amerikos dykumos: Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 

Yellovvstone Parkas su verdančia’? šaltiniais, meškomis ir tt.; 

Grand Canyon tarpeklis: Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 

Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;

Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;

Neišmatuoti Texas valstijos turtai;

Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis:

Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemiu urvai;

E
 Upe p» žeme; Žuvys be akių. . . g
lr daug. daug kitų Įdomybių! Su gražiais paveikslais. « 

Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat į 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mas*.

'•Proletariato diktatūra“:

Raudonmedžiu imperija; 

Kaip lietuvis vyną daro;
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Pavyzdys ir Lietuvai
’duktų, kad ir daugiau už 
juos mokėdamas. Bet tas 
rūpėjo ir ūkininkams. Koa
licinė socialdemokratų ir 
ūkininkų vyriausybė, turė
dama parlamente daugumą, 

siekdama sustiprinti tau-
i Šiame šimtmetyje sočia- jų skaičius nebuvo didelis, 
listinis sąjūdis Vakarų Eu- Nuo 1885 metų. ūkiams 
ropoję labai suartėjo su ū- smuikėjant, prasidėjo Šve- ir 
kininkų sąjūdžiu. Socialde- dijos kaimo emigracija įki- tos ūkį. sėkmingai vykdė sa- 
mokratai, vis labiau dornė- tus kraštus ir daugiausia A- ‘vo J , ? j A J.1 į. u
damies ir kaimo gyvenimu, merikon. Bėgo iš tėvynės Pasiekė didelių laimėjimų, 
žemės ūkio būkle, esminiai kaimo prieauglis, kuris na-:Raudonai žalioji koalicija, 
pakeitė savo nusistatymą ū- mie pradėjo stigti duonos, peziūnnt buržuazinių parti- 
kininkų atveju. Ne tik ne- nes gyventojų daugėjo ir be Jal daromų *unkaaill’ 'A 
sikėsina j jų privačiai vai- to akcinės bendrovės ir dva- i. jau sutapo ir išliko iki 
domus ūkius, bet daro pa- rininkai pradėjo supirkinėti slai dienai.
Stangų jiems padėti, ypač smunkančių ūkininkų že- Kokius uždavinius stato sau 
mažažemiams ūkininkams, mes. Emigracija tiek spar- dabartinė švedų 
Ta socialdemokratų politi- čiai didėjo, kad jos sulai- vyriausybė? 
kos kryptis, kaikur siejama kymu susirūpino vyriausybė ,
su šio šimtmečio pradžia, ir politinės partijos. Tų par-j . 11 » °. nu&jat>tos
labiau ryškėja mažesniųjų tijų priešakyje buvo sočiai- pastovios žemes ūkio pio- 
Europos kraštų (Švedijos, demokratai. Kaimo būklę duktam& kainos, jos maža 
Danijos, Olandijos, Suomi- sunkino ir tai, kad praėju- 1. eJ° smulkiesiems uki- 
jos ir Austrijos) socialistų J siojo šimtmečio pabaigoje ninkams. Jų pajamos buvo

—Nu, Maiki, šiandien tu dėnai nudurdavo 
gali dar ką man papasa- jiešmu. 
koti apie Amerikos indijo- —Bet ar teisybė, Maiki, i 
nūs. kad iš saidoko galima žvė

praktiškoje politikoje. Bet 
neatsilieka ir Europos di
džiosios socialistų partijos:
Britų Darbo Partija ir Vo
kietijos socialdemokratai. 
Pastarieji jau kiek anksčiau 

Į pradėjo stropiai studijuoti 
kaimo būklę ir vis labiau su 
juo suartėja. “Keleivio” 
skaitytojams noriu patiekti 
kiek žinių apie tai, kaip da
bar via Švedijoje.

Dar tik prieš šimtą metų 
smailiu §vecjija buvo tipingas že

mės ūkio kraštas. Kaime 
i gyveno trys ketvirtadaliai 
krašto gyventojų ir didžiu-1 ūkiams

pakankamos skurdo-
Europos rinką pigiais savo!**41” Pagyvenimui, kai tuo 
kviečiais. Kad gintųsi nuo taiPu piamonės daibinin-

Amerika pradėjo užkariauti )os 1 - kam

užsienio konkurentų, Šve
dijos ūkininkai išreikalavo 
iš vyriausybės pakeltų mui
tų užsienio javams.

Padėtis ir Švedijoje pasi
darė katastrofiška 1929 —
1931 pasaulinės krizės me
tais. Sustojo dirbusi pramo- Peiistatvmasnės dalis, miestuose 
do minios bedarbių, suma 
žėjo žmonių perkamoji ga-

KLSITINKA SU PASAI I.IO (.KAŽI OLE

kapitonas Tounsend, kuris pagarsėjo tuo. kad buvo labai 
artimuose santykiuose su Anglijos princese Mar«aret, 
bet princesė už jo tekėti atsisakė ar buvo priversta at
sisakyti, Peru sostinėje susitinka su 1957 metu pasaulio 
gražuole Gladys Zender. Kap. Tounsend šjuo metu ke
liauja aplink pasauli ir lanko •Įdomybes" . . .

ikai buvo visu kuo aprū- 
1 pinti ir galėjo kelti patei
sinamą pavydą. Aiškėjo rei
kalas padidinti ūkius tiek,
kad jų savininkai galėtų ... . ..

i žmoniškai gyventi. Tat sumažėjo 1 )0,000, tačiau yia ne 
Ivaldžios buvo nusistatyta ir 1S

parlamentą pravesta
otc.-.-o «ov«v»mas apie mažųjų ū- , x

_ kių suvedimą Į didesnius, ar Pertekhus eksportuojama? 
mažesniesiems duoti papil

ti k reikalingas, liet 
žemes dabar gaunama ir galimas. Atrodo, kad Šve- 

tiek produktų, kad jų už- dijo?
tenka kraštui maitinti ii

—Pereitą syki tėvas no- ii nušauti. As syki pats ję jų daugumą sudarė stam- smukimas. Pirmą kartą ir
rėjai žinoti, ar visi indėnai buvau toki lanką pasidaięs būs ūkininkai Jie turėio Švedijos ūkininkai pamatė,yra vienodi, ar ne? ir trajinau katiną ant tvo-i^ nuosavv^ie tiek į kiek jų

—Jes, vaike, tu man šito ros nušauti. Užtempiau, pa-

lia ir krito kainos žemės ū- don1.os alba mažiej‘-
kio produktams. Ūkininkų p1“21311 deriingog žemes u-
-i • - • kiiii ir visai n^fiiroti Ii* tas * \ liausiiiriomc grėsė visiškas su- 11 jvi. n ut- < . . ?

užsienin. Darbo jėgos klau
simas bent tuo tarpu liko

raudonai žalioji koa
licija leidžia savon žemėn 
vis gilesnes šaknis.

V. Kymantas

LIETUVOS LAISVĖ 
AMERIKOS KONGRESE

iausybė neužmiršo de- 

dabar vykdoma. rinti ūkininkų ir miestelėnų
Nuo 1951 iki 1955 metų interesų. 1955 metais par- 

mažųjų ūkių skaičius suma- ląn^ntas puėmė vadinamą 
žinta 50,000-iais, kitus pa- v’dutimų kainų įstatymą.-Jis 
kildinant. Už tą reformą nustato zemės ūkl° Produk*

savo nuosavybėje tiek že- Kiek jų gerove 
mės, kad be vargo galėjo nuo darbininkų gerbūvio, 
visu kuo patys apsirūpinti. Dartininfeu ir ūkininku

(Be ūkininkų kaime buvo n bendradarbiavimas kaito buvo smalkiai puola- kainos namle Pakyla auks
žemes ūkio darbininku bei ,iuuw uuu, suuiiuai puuia tikros ribos Įei

nu- i ii.—-i... Af-i____ ' ma, bet dabar, geriems re- c?au lam u. 11 ° \ , 1~ SKiypiniiinų. iuisnuuse tur- i-’i- mvuaio ovyiiijv? ovr- - rinama maisto nroouktuS
ri tamsiai rausvą odą, tie- šaudavo net n. stirną. Sai- specialiai tam paruošti cialdemokratai pirmą kartąįZjltatams paaiskejus, opo-

darbininkų kadrai, bet visų ir patys vieni paėmė valdy-Į~ 
ka- ti kraštą jam <sM«ir»ai»«5»i 1

dar nepaaiškinai. cieliavau ir paleidau strėlę.
—Vienu atžvilgiu, tėve, Katinas tik spiovė i mane

pas juos yra daug vienodu- ir nusinešė.
socialdemokratu valdžia is tams lanksčias kainas. Jei tnuama 

tos JAV

1HV7. seniau llZi tll- J1V VVt- -Rpf indėnas, tėve.

sius juodus plaukus, juodas dokais apsiginklavę 
akis ir aukštus skruostus, nai ir su savo priešais 
Bet ne visi jie vienodo ū-.liaudavo, užpuldavo netge-

Neseniai išėjo iš spaudos 
anglų kaiba 62 puslapių 
brošiūra “Freedom for Li- 

kurioje yra sudė- 
senatorių ir kon-

gresmanų kalbos, pasakytos 
mini;,t :t‘l Lietuvos nenri- 
kiausomybės sukakti. Ją 
spausdino JAV vyriausybės 
spaustuvė. tarpininkaujant 
senatoriui Paul H. Douglas, 
o išsiuntinėjo daugeliui or
ganizacijų bei asmenų sena
toriaus raštinė.

dam tikras “Freedom for 
Lithuania” brošiūrų skai
čius dar yra Amerikos Liet. 
Informacijos Centre, 233 
Broadvvay. Nevv 5 ork 7, N. 
Y. ir ALT Sekretariate, 

>9 So. Halsted St., Chi
cago 8, iii

Dr. P. Grigaitis, 
ALT Sekretorius.

įmportuoti iš užsienio, ir
m - a j • i. - kainos krinta. Jei kainos Tačiau Švedu vvriausvbė, , - •__________ _ \ darosi perzemos, privelia

ma duris importui, ir kainos 
pakyla. Tuo būdu pasiekia
mas lankstus kainų regulia
vimas.

Švedų vyriausybę rūpina 

dar viena opa. Iš kaimo bė-

zicija rimsta.
sunkiausiu

momentu. Vyriausybės di- nugalėdama vienus sunku-
gio: vieni aukštesni, kiti rai gnkluotus baltveidžius. stoviau ir savo būdas jie su- džiausiąs tuomet ' rūpestis nius, sukliuva su kitais. Per
žemesni. Gali būt, kad šitas Ir nemaža baltveidžių žu- lipdydavo iš molio ir akme- buvo — atgaivinti pramonę, šį šimtmeti Švedijos pramo-
jkirtumas pareina nuo mai- davo nuo užnuodytų indėnų nų# Langų jose nebūdavo, duoti darbo darbininkams nė sparčiai išaugo. Dabarti-

tik nedidelė anga pisti vi- ir padėti ūkininkams išbris-:niu metu miestuose gyvenastrėlių.sto išteklių, nes yra žinoma, „ .
kad kur maisto yra daugiau, j —O kur jie gaudavo poi- dun. Floridoj seminolų pa- ti iš vargo. Jau ir anksčiau Jau visų gyventojų, ir 
tenai žmonės auga didesni, žino tas strėles užnuodyti? dermės indėnai darydavo socialdemokratai darė sėk-:kaime beliko 17' >. Jauni-

IŠĖJO ‘ DARBAS’

neužsiimdavo
—Tai ką jie valgydavo? 
—Jie valgydavo ką girio

se sumedžiodavo arba upė
se sugaudavo. Dažnai būda
vo ir nevalgę. Dėl maisto 
stokos šita raudonodžių ra
sė negalėjo sparčiai tarpti 
ir dėl to per tūkstančius me
tų nepajėgė Amerikos tirš
čiau apgyventi.

—Bet tu sakai, kad jie 
medžiodavo.

vartodavo akmens skeveld- ; žvejybai. Keldamiesi nau- buvo: pienininkystės, gyvu- riausvbė ir i tai rado atsa 
ras, briedžio ragą arba nu- jon vieton, jie savo vigva- lių auginimo ir skerdyklos, kymą.
laužtą žvėries kaulą. i mus nuimdavo ir nusinešda- javų auginimo ir jų parda-

—Tai kaip jie galėjo nu-vo kartu su savim. Gi i pie- vimo. 
irsti medi, pasistatyti au- tus nuo laukinių apašų, kur j Prieši 
a arba pasidaryti bota? dabar yra Arizona ir Nevv,ir miest

Sumechaninti 
ūkio darbus!

žemes

naujas, įvairus, jdo- 
gražus “Darbo” nu- 

Kaina 55 centai. Me- 
5 prenumerata $2. “Dar- 

ten mokyklas, ligonines, bo ’ administracijos adre- 
krautuves, pašto Įstaigas ii- sas: 5410 S;xth Avė 
ką kitą. Šituo reikalu dai- klyn 20, N. Y
tik kalbama.

Visos pastaiųjų metų re-
!formos žemės ūkiui gerinti administracijoje, 
buvo vykdomos socialdemo- - -

Kinijoje y- 
ūmtu metų 
ntajį amžių 

amžiaus 
|x>pierinius pi-

Atskirų “Darbo” numerių 
galima gauti ir “Keleivio”

lesingumai tarp kaimo 
miesto dėl to neišnvko, Žemės darbu sume-

i i i re: i>rodė, kad ūkininkų ir dar
bininkų interesų derinimą

v. . . k . ...v. k. . . •r* rw »- •• - — ■ ..*»•*»» r* ?
B JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI
i
X 
M X 
X X
X 
X 
X 
X

pasidaryti botą

lengv 
reikėjo 
tai
link medžio kamieną
jis gerokai apdegdavo, tai i kojidavo kopėčiomis ir pas- gerinti savo būvi bei su jais mas. sėja, jav ų nuo lauko 
jie kapodavo tą vietą aš-'kui tas kopėčias užsitrauk- suartinti. 1933 metais pra-j valymas, jų kūlimas ir tran-

—Taip, tėve. Bet medžio-įtriomis akmens skeveldra-davo aukštyn. Taigi matai, sidėjo politinis socialdemo-sportas vykdomi masino- 
klė nėra užtikrintas maisto į mis, ir paskui vėl deginda- tėve, kad kiekviena indėnų! kratų ii- ūkininkų partijų mis. Leisdamas rinkon savo 

Švedi- produktus kaijx> išbaigtą 
Švedijos kaimas Įsi- 

kooperaty vi nes pieni- 
kerdyklas, malūnus,

arba kaip diktavo vietos są- Pradžioje tai tebuvo die- mėsos, vaisiu ir daržoviųi_  a_  ii? 1 ...

šaltinis, juo labiau, kad in
dėnai neturėjo šaujamų 
kių.

—Sakai, neturėjo kaiabi
nu?*

—Neturėjo.
—Nu, tai kaip jie galėjo 

medžioti?
—Medžiojo visokiais bū

dais, tėve. Kartais dideliu 
būriu apsupdavo stintą ir 
mušte ją užmušdavo: kal
tais įvarydavo i uj>ę ar eže
rą ir vandeny ją užkulda-

1 € C
vo. Medis galų gale nuvirs- padermė statydavo savo (bendradarbiavimas 

gin- davo. Lengvas valtis jie landynes vis kitaip. Jos bu-{jos parlamente: gimė rau- prekę, ši
darydavo iš storos medžio vo statomos taip, kaip rei-(donai žalioji koalicija kraš- rengė ko< 

abi- žievės, kurią susiūdavo o- kalavo jų gyvenimo būdas,(tui valdyti. nes, skekurią 
dos dirželiais ir sudurimus
apsmaluodavo pušų smala, lyjfo®, kur buvo kokios me-,nos reikalų verčiamas poli-: konservavimo fabrikus ir x 
Dalydavo valtis ir iš storų džiagos. įtinis ir, atrodė, laikinis biz-1 transporto priemones, šian-'H
medžio rąstų, kurių vidurį —Bet kodėljie darydavo' nis. Ūkininkams rūpėjo di-Jlien Švedijos žemės ūkyje K
išdegindavo ir išgrandyda- tas landynes kalnuose, kur dinti žemės ūkio gamybą, dirba apie 130,000 trakto- jį 

įkopti reikėjo kopėčių? turėti savo produktams pa- l ių, dažnam kieme stovi nuvo aštriu akmeniu.
—Bet pasakyk, kaip jie —Taip dalydavo ne visi, tikrintą rinką ir gauti už tomobilis, bute yra

pastatydavo auzą?

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

<-Į
telefo- j:X

tik vieni pueblai, kuriuos juos geras kainas. Darbi- nas, radio ii telev izijos apa- -Į
-Tėvas turi galvoje to-i dažnai užpuldavo laukiniai ninkams buvo reikalingas ratas. Kur ūkininkas tie Sgerai apmokamas darbas, pajėgia nusipirkti jam rei-'x 

gai i jų gau- b 
'tyi»ės a

kius namus, kaip žmonės apašai iš šiaurės.
vo: o kai kada pasitaiky-(stato dabar. Indėnai tokių —Maiki, aš norėčiau dar taigi gerai ir pastoviai dir- kalingų mašinų,
davo ir iš medinio saidoko nestatydavo. Jie gyvendavo daugiau pasiklausyti šitų banti pramonė. Interesaige- ti koopeiatyvų ar vai
žvėrį nušauti: barsuką gi {visokiose būdose. Rytuose, istorijų, ale mano pypkė rai derinosi. Kai pramonės laikomose masinu stotyse,
nesunku ir iš urvo iškasti: kur dabar yra Naujosios jau užgeso, tai noriu ugnies darbininkas gerai uždirba,
jis labai riebus, negreitas ir į Anglijos ir Nevv Yorko vai- paieškoti.

Dėl mašinų vartojimo že-
jis gali geriau gyventi,dau- mės ūkio darbininkų : 

jį lengva nudobti. Zuvi in- stijos, indėnai gyveno pa-į - Gerai, tėve, Įmigsime, giau pirktis ir maisto pro- čus per pastaruosius lo
:kai-A 
mc-1

ai laim ių 1958 me
lu) puslapių visokių 

skaitymų ir plati kalendorinė du'is.
Kalendoriuje bus Įvairių infoi maci.ių. naudingų 

patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių Įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta. "Kekivio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—5o centu, i rašome ji užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus piašonic siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 East Broadv»ay 
So. Boston 27. Mass.

Kviečiame užsisakvti m įsu • •
tams. Kalendoriuje bus apie

<x
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Puslapis Sestas KELEIVIS, SO. BOSTON

Moterų Skyrius

Mirė N. Straukienė
BEVERLY SHORES, IND. tu- brangioji drauge, ilsėkis 

______ ramiai. Ir mes ateisime vie
lų vėl supiltas naujas ka- ^J° ta'e’ ..

pas šv. Kazimiero kapinėse Miegok. brangute, amžinu
ten i amžina poilsi nuėiu-...................... miegu,
šiai \ellie Laukaitei -Strau- 1 zmiumsi visus pasaulio 
kienei. seniau gyvenusiai
(hicagoje.

J ureviciene. Leonora. 

Radauskas. Nikodemas. 

Kazakevičienė - Dereškaitė. iš 

Smalinvčios k.. Marijampolės a. 

Kazlauskas. Kostas ir žmona 

Sofija.

Lazauskas. Alfonsas ir Petras. 

Liudviko sūnūs.

Meškauskas. Jonas. Juliaus s., 

gyvenęs Pušalote.

Mockienė - Saldukaitė. Ona. 

Morkūnas. Konstantas, iš Mor

kūnu k.. Kaišiadorio vai. 

Pakutkaitė - Kardokienė. Ago

ta. vyras Kardokas. Antanas. 

Plikaitis. Antanas. Petras ir 

Stasys, ir sesuo Ona. Antano 

ir Elzbietos vaikai.

Šalna. Juozas. Mykolo sūnus.

Ji mirė rugsėjo 28 d., bu-;!, 
vo kilusi iš Švenčionių aps..!
Adutiškio par.. Kavakiškio , Jsados mi
kaimo. Amerikoje išgVA'eno' į’turesma* 
4<1 metus. ‘ ~ Nutilo Tavo dainos,

Velionė paliko liūdinčia Kurios i> krūtinės plaukė, 
(lukteri Matildą Selitski, stV Ag, ^ndien mums glaudu, 
nus Stanley ir YYalter Mack, Kad kapai ju> saukia.
4 anūkus, kitų giminių 
draugų bei bičiulių. Jų 
daug susirinko ir spalio 2 d. 
Bukausko koplyčion ir paly
dėjo į kapus.

BALYS SRUOGA
PAK KIEK KARTV JIE VES?

Aktorius Marian Brando susituokė su Indijos aktore 

Anna Kashfi. Abiem tai pirmas kartas, bet tikriau

sia ne paskutinis. Kas įspės, dar kiek kartu juodu 

persiskirs ir susituoks?

Dievu miškas

Numirėliu dalia

(Tęsinys)

—Ei, jūs tenai! Profesoriai, advokatai, kunigai, 
prokurorai — šaukia i mus bloko raštvedys, padūkęs 
tirolietis Toni Fabro, kad net jam seilės per žandus 
bliaukia, — ei, jūs, šuns uodegos inteligentija, stokite 
čia, patvory, dešinėj!

Stojame mes jam čia, patvoiy, dešinėj. Dar šiek 
tiek pasibiaui-ojęs, liežuviu ir visom keturiom pamata
ravęs, sako jis mum:

—Ei, jūs, kiauliasnukiai, marš numirėlių nešt. Iš 
bloko, iš koridoriaus į ligoninę. Prie ligoninės pagul
dyt. Žiūrėkit man, kad nepamestumėt. Iš snukių jum 
košę padalysiu!

Ką gi, einame tų numirėlių žiūrėti. Brrrr... Vis 
dėlto! Kaipgi čia dabar. Poetas, lyrikas — ir lavonus 
tampyk!

—Na, na,, maitos vaikai, nesivaipykite! Greičiau, 
driskių išvažos! — putojo padūkęs tirolietis Toni Fabro, 
—nėr čia ko! Po mėnesio ir jūs būsite tokie pat!

Gal ir tiesa tasai padūkęs tirolietis Toni Fabro, 
perkūnas jį žino,—atsidūsti patylomis ir imi graibyti 
numirėlio koją.

—Kaipgi čia dabar nešti, — toks baisus tasai nu
mirėlis, pamėlynavęs, pajuodęs... Ir balti gyvulėliai, 
matyti, nesuspėję laiku pas kitus pabėgti, skuta krata 
drabužių paviršiuje mažais būreliais, nelyginant avy
tės, pikto šuns išgąsdintos.

Pagaliau, vėzdu per šonus paraginti, kimbame į 
tuos numirėlius, nelyginant tarakonai į košelieną. Kaip 
kam pasitaikė. Vieni geriau įsitaisė. Į vieną kilio ke
turiese : po vyrą į kojas ir rankas — ir numirėlis plaukte 
plaukia, žemės užpakaliu beveik nesiekdamas. Kartais 
per kokį klanelį ir pašliaužia trupučiuką,—tokia jau 
numirėliška dalia, — ar jam ne vis tiek? šiandien jį 
dar keturiese tempia, lytoj mane gal už kojos nučiun- 
činš, — dėl tokių niekaniekių numirėlių nėra ko įsi
žeidinėti.

Man pasitaikė trupučiuką blogiau. Prie vieno nu
mirėlio pasilikome mes dviese, aš ir mano mielas bi
čiulis Jonas, bambizas nuo Biržų. Jonas numii-ėlio pir
magalį užsimovė ant savo gaspadoriškų pečių, aš įsi
kinkiau į numirėlio kojas it į žagrę bulvėm atarti — 
ir einame savo katorgininkiškas pareigas.

Pakeliui mūsų numirėlis ima ir atsidūsta tokiu gi
liu, gailiu uždususiu atodūsiu.

—Na, na, — piktinasi mano mielas bičiulis Jonas, 
bambizas nuo Biržų,— ko gi čia dabar dūsauji? Kad 
jau kartą mirei, tai ir būk numiręs, nebedūsauk, susi
mildamas. Kas tai matė: numirėlis — ir dūsauja.

Mudviem nulingavus dar kokią tridešimt žingsnių, 
mūsų numirėlis praveria akis ir tokiu gailiu, tyliu balsu 
prašneka:

—Man baisiai nepatogu . . . Smaugia . . . Draugai, 
paleiskite mane verčiau ... aš pats nueisiu . . .

Žiūrime mudu su Jonu į jį. Tikrai numirėlis šneka. 
Lūpas krutina, čiaupsi, akis vartalioja. Išdžiūvęs toksai 
kaip giltinė, ant kurios griaučių mėlynmargė oda ap
tempta.

Besiriedami su numirėliu, nunešėm mes jį prie ligo
ninės, kuri buvo jau nebetoli. Jos palangėje ant sniego 
buvo suguldyta jau kelios numirėlių eilės. Vieni gulėjo 
užsimerkę, kiti su praviromis akimis, nuogi su numeriu, 
chemišku pieštuku ant krūtinės ir ant pilvo užrašytu. Vi
sai kaip ant siuntinio. Ar nebuvo kartais mūsų valdžioje 
koks nors buvęs paštininkas, kad numirėlius į dangų taip 
gražiai numeruotus siunčia?

Kiti numiroliai buvo dar su drabužiais. Kiti—mirk- 
sė ir žiopčiojo. Kiti rankas ir kojas krutino, ar tik ne at
sikelti ir pabėgti posmuodami? Pora numirėlių sėdėjo 
ant sniego ir apdujustomis akimis, it durnaropių prisiėdę, 
dairosi aplinkui . . .

Nelabai gera ant širdies šalia tokių numirėlių būti, 
bet nelabai gera ir taip be niekur nieko nuo jų atsitraukti.

Palikę numirėlius, nuleidę galvas, nukulniavome mu
du su bičiuliu Jonu savo jiareigų eiti ir laukti, kada ir 
mum ateis eilė atsigulti prie ligoninės ant sniego. Vis 
dėlto kažkokios rakštys po dūsią braido, šitokiu būdu pa
liekame sėdinčius ir mirksinčius numirėlius. Be ką tu žmo
gus padalysi dabar?

Radę nuošalesnę vietelę už barako, pasislėpėme ir 
sfioksome, ką tie mūsų numirėliai toliau darys.

Nepataisomi vargšeliai!
Kitas gal jaunas dieneles prisiminęs, motulę ar tė

viškėlę, pasikelti, atsistoti nebepajėgdamas, ėmė ropoti, 
šliaužti per kiemą. Tyliai, sukandęs dantis,—tarytum jam 
niekas neskaudėtų, nedejuodamas,—tarytum naktį kori
doriuje jis nebūtų buvęs mindžiojamas,—tarytum jis dar 
labai svarbių reikalų turėtų pasauly!

Pagal tą pavyzdį pasijudino iš vietos antras, trečias...
Kad ir numirėlis, vis dėlto norėtų dar pagyventi! 

Nukelta J 7 paL

Palikusi mylimus namiškius iš Grybėnu kaimo.

Ir visus gerus draugus 1 Šeputis. Antanas ir seserys Al- 

geniS darbus dona. Ieva ir Morta,

minėsime Siupšinskas. Jonas. Jono sūn..

iš žiupos vienk.. Stakliškių v., 

Alytaus ap.

Skazenaitė. Kazė - Regina. 

Smetona. Juozas ar Jonas 

ven,) Sainte Claire. Pa. 

Truskienė - Paškevičiūtė, 

na.

L'lbienė. Barl>ora, vyras Ulba. 

Kostas, vaikai Konstancija, ti

na. Valentinas, gyveno Easton. 

Pa.

l'rnežas. Kazys ir duktė Mari

ja Rita. iš Kauno.

Vaiznienė - Steponaitytė. Jul

ius. vadovas. Kie- gio d., iš Pentupiu k.. Marijam-

Barbora Kružinienė

KONSULATO IEŠKOMI

, - ,. _ , , . Andriukaitis. Vaclovas.

\ elione buvo maloni.nuo- , ..., ... ... _ , Apanavičius. Cipnjonas.

širdį, darbšti moteriške, Ia-iEi,,utis. AlWfas. 
bai mėgo dainas. Ji dainuo- Bematavič 

davo ir linksma ir liūdna

kry-

Ele-

menso sūnus. polės ap. į

būdama. priklausė chorui, Cepulevicius. Antanas. Julijono Vizgirdienė. Elena, sūnus Jo-: 

tada dainuodavo ir Barčus ir Jadvygos sūnus. nas. dukterys Anelė. Rūta ir

radijo programoje. Dereška. Juozas, iš Smalinyčios Teresė. Juozo vaikai, gyveno

Velionės gyvenimas ne- k.. Marijampolės ap. Jonkunų k.. Gelgaudiškio vai.,

buvo rožėms klotas. Ji ank-• DidžiaJcienė - Antanaitytė. Ma- šakiu apskr.

Sti neteko savo mvlimo w- rtiona. ir sesuo Dudienė, Mar- Achanbengerytė. Adelė ir Ona,: 

10. paliko našlė SU *3 vaikais, cel® Bernardo dukt., iŠ Jonis- iš Bartininkų, gyvenusios Nan

to dėl teko visą gyvenimą Biržų ap. miestyje.

sunkiai dirbti bet ji nieką- Dudienė - Antanaitytė. Marce- Andrijauskienė - Vaznaitė.

dos nesiskundė, visados ją 
lydėjo šypsena, daina. ,J°na- 

Ji dabar ilsisi šv. Kazi-'<;~ak"

ir sesuo Didžiakienė. Mari- Augustinas. Jonas, Pranciškaus 

Bernardo d., iš Joniškėlio sūnus, 

valsčiaus. Biržų apskrities. Bagdonas. Jonas ir Pranas, iš

auskas, Jurgis, iš žaliosios Požerių k.. Skaudvilės vaisė.,;

KARŽYGIUI

Tu kruvinoj kovoj kritai,
Bet gyvas liksi tu tėvynei:
Ji nepamirš tavęs už tai,
Kad tu jos garbę narsiai gynei.
Kad ją mylėjai taip karštai 
Ir laisvėn kelią jai praskyneil 
Ne. tavo kraujas nepražus,
Nes mūsų gyslose jis teka.
Kol tavo kraštas laisvas bus. 
Kol mūsų kilnios širdys plaks — 
Tu nenužengsi į kapus 
Ir šauksi brolius i ataką!
Kai tavo vardas suaidės,
Lai priešas bėgti pasileidžia! 
Dainuos dainas tau po mirties 
šimtai mergelių skaisčiaveidžių,
Bet j< »s herojaus neliūdės:
Jo šlove aimanos įžeidžia.

miero Kapinių gražioje Vie- vaL Vilkaviškio ap. Tauragės ap.

toje. ant kalnelio, kur sau- Gvazdauskas. Antanas. Juozo Balčiūnas. Julius ir Juozas 

lutė svies nuo patekėjimo i sūn.. ir jo motina Marcelė, gy- Bartininkų valsčiaus, 

iki nusileidimo. ’veno Veisėjų valsčiuje.

Mano gili užuojauta Se-i Jonaitis. Antanas, Juozo sūn. 

litsky ir Mack šeimoms, o Jucienė - Saldukaitė. Cecilija.

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai KODĖL 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- Pilna 
suomenės santvarka ir kodėl ji dar idomus.
keisis. Kaina ..................................25c
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, ‘ manas

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- eities.

įs
Bitlvienė - Vaznaitė, Ona.

Duckovičius. Juozapas, jo vai- .. . , , ™
kai Juozapas. Juzefą ir Petro-■velte Aleks-V? Churginas, 

nėlė. - _

' Eigas - Baltušytė, Marijona, ir 

jos sesuo Karbauskienė, Ona,. 

iš Gaurės vai.

Grigaitienė, Agota, Mato duktė, 

vyras Jonas, duktė Aldona, ki

lę Papėčių k.. Alytaus ap.

Islinskaitė, Vanda.

P. S. Šitą eilėrašti parašė visame pasaulyje gaisus 
anglų poetas George Gordon Byron (lietuviškai Įprasta 
jį vadinti Baironas į, gyvenęs 1788—1824 m. Eilėrašti

AS NETIKIU I DIEVĄ. . , , . e. . ,
sr^urnentų, kurie visiems Juig“elun>, Stanles, Stanislovo s. 

Kaina ................................. 20c Karbauskienė - Baltušytė. Ona, I 

PAVĖSY, P. Abelkio ro- ir jos sesuo Eigas, Marijona,!

rra< apie nepaprastą žemaitį, kuris I”3’* kaina
daug nuostabiu dalyku padarė, tik 
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ............ $3.
LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG

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

chel.'onienės parašyta; 250 įvairių 
receptų, 132 pusl. Kaina .—$1.25
CEZARIS. M.rko Jesulič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis, 
lfch puslapiai, kaina ..........................$2
CEZARIS. Muko Jelusiė’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ............................. $2.
CEZARIS, Mirko Jelusiė’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,
17G psl. Kaina ......................... $2.

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusk, didelis formatas, gera 
popiera. Kaina .............................. $2.50
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, 
Miškinį, Tuma. Savickį, Giras ir kt 
24» pusi. Kama ..............................$2.60
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2‘JO pusi. Kaina.... $3.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kuniao

M t Kia Iros parašyta knyga, 250
pusi. Kaine ..............................$2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 

mū-ų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra- 
Aytojos paveikslu. 12» puslapiai,
kaina ...................................................... 50c
NEPRI KLAUSOM OS LI ETŲ VOS

PINIGAI. Jono K. Kario, 100 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popietyje.
Kaina .................................................$5.00
A KISS IN THE BARK. J. Jaami-

Kfetžr’vbfcl£SV4«?>p»ta’ Juozo d- « Gaurės valsčiaus.

PABUCIAVIMAS, parašė

pasta*
.....................$4 Kazimierėnas, Feliksas.

J. Grū- Kliant. Ignas. Povilo sūnus. l
žas, novelių rinkinys, 155 psl..Kliunka, Vladas, Stasio s., jo i

Kaina ..................................................................................... $1.50. žmona Rekliutė, Vanda.

TAVO KELIAS j SOCIALIZMĄ. Krukonis. Juozas. Juro ir Kat- 

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.* sun.. ls Klepočių kaimo,: 

DEMOKRATINIO SOC I A L I Z M O Merkinės vai.

PRADAI Populiari ir naudinga Kuraševičienė. Jadvvga. Ado- 

knyga šių dienų klausimams supras- _  , ,
ti. Kaina ..................................... ;.50c mo «u*te. ir vaikai Albertas ir!

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-;E,ena- 

rašė E. Vanderveide, vertė Vardū- Levdanski. Paul. Adomo sūn. į
nas’ Kaina ..................................................................................10c Mekšraitis. Romualdas Perdi-1

LIETUVIŲ kalbos ISTORIJA.irandas Jonas, Jono sūnus.
Dr. P. Joniko pirmasis ir vienmte- . . .

lis šiuo klausimu veikalas. Kai-; Melninkaitis. Antanas, gyvenęs j 
na .................................................................................................................$3.(M) Detroit. Mich.

TInr ’\ iIEISTBi5i APIE. • Minei kaitė - Grinienė. Jadvvga,RU31JĄ, arba komunistų diktato- . . .
ra faktų šviesoje. Trumpa bolše4ix- H’ vvras Grimus, .J. j,
mo istorija ir valdymo praktika. La-Pruška, Jonas, Vinco sūri., 

daug medžiagos. puslapiai.!

PABUDO PO SO DIENŲ

Aštuoniu metu Robert Spierer iš Brooklyn. N. Y- rug
piučio mėnesį ištiko nelaimė—jis nukrito r.uo dviračio 
ir be sąmonės išbuvo S0 dienu. Dabar jis jau sveiksta. 
Čia matome, kaip tėvas jį maitina žydu ligoninėj............

ls!

kaina ?....T.. “......... .77. 50«: Anki.štų k.. Kietaviškių parap.,1

Semeliškių vai.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IK BOL

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

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuos*- ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina ................................................$1.00

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 
parašytas istorinis romanas iš Že

maitijos krikšto laikų. Su kietais 
apdarais. Kaina .......................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

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

vos socialdemokratų rustai dėl bol

dalis to žodžio nežino: te
žino — trobelė, namelis, lū- 

Žodis bakūžė via nuo vo- šnelė, o lūšnelės reikšmė ne-

BAKŪŽĖ-KEPYKLA

Račiukaitis. Jonas iš šakių «!>.. į kIšjį0 senesnės lyties žodžio vis 
.8 Vokl«,buvo nuvykęs .mažutis gyvena- ti:

isados tik 
dainiai

laužą reiškian- 
lūšnele vadina

im ui glų kalbu sodrūs vaizdeliai,.ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-
160 pu-1. Kuinu kietais viršeliai* $2,. j,. Kaina ..........................................25c
minkštais viršeliais .................... ol-OO ’ .

LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis,
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta juokingas romanas, 240 psl. Kie-

An.eu. os lietuviams. 144 puslapių. ujs viršeliais. Kama ............... $3.
'* .................................................00 PER KLAUSUČIŲ ULYTELŲ, pa-.

JU*»ZA> 5 1 ALINAS, arba kaip Liudas Dovydėnas, įdomi,
Kaukaz- luzban inkas boro pasida- . , v . •««,«

rus Ru-ijo- -’ i-’-apysaka, D6 psl Kaina .... $2.20.

glijon.

Rekliutė. Vanda, vyras Kliunka, 

Vladas.

Rubytė - Norbutienė. Ona. Juo

zapo duktė.

Saireika, Albertas. J. ir Karolis. 

Tam Ulevičienė - Kuskytė, Ma

rijona. Aleksandro duktė, iš 

Kvėdarnos parapijos. 

Vaičekauskas. Petras, gyvenęs 

Aurora. Illinois.

Valužis, Aleksandras, Juozo s. 

Veželis, Jurgis, Jono sūn., tė

vas buvo iš Mustenių vai., Se

meliškių vai.

Ieškomieji arba apie juos ži

nantieji maloniai prašomi kreip. 

tis: .

Uonsnlate Gen. of Lithuania 
41 W.set S2w4 Street 
Nen York 24, N. Y.

mas namas, o pirmučiausia ;Staėiai gimtąjį, savą namelį,
kepiamas namas, taigi ke
pykla”, kur šiandien vokie
čiai sako Backhau* “kepyk
la, net ir išgėrimo įstaiga”.

Bakūžės vietoje lietuviai 
nuo seno turi savų žodžių: 
lūšna, lūšnelė, trobelė, na
melis: palygink — nameliai

trobelę.
Brocktonežemės ūkio pa

rodos aikštėje stovi lietuvių 
pasistatyta “Lietuvių bakū
žė”. Šitoji vadinama jau 20 
metų. Taigi vadinimas turi 
tiekos metų tradiciją, ir to
dėl vargu kas benorėtų ją

mano brangūs, man visur dabar pavadinti lietuviškai, 
patogu, bet niekur nėr tiek 
laimės, kaip po jūsų stogu.
Kai poetas Pranas Vaičai
tis kūrė savo dainą “Kui' 
bakūžė samanota, kurioje 
gimiau, obelis kur augalota, 
kur sode mačiau?”, jis kaip, . 
suvalkietis ir dainoje tą žo- paskirtis, 
dį pavartojo, ir taip tas žo- Kaimynas
dis čia pasiliko, nes žodžio

pavyzdžiui, “Lietuvių tro
belė” ar “Lietuvių namelis”, 
nors ir nenusikalstų šitaip 
vadindami. Tada visiškai 
nebeliktų varde “kepyklos” 
kvapo ir būtų išreikšta tie
sioginė to lietuviško namo

ii-diktatorių. Kaina . ,25c *Py*»k., 170 psl

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

06 East Brosdway So. Boston 27, Mate.
New Yorko telefonų knygoje 

yra surašyta 780,000 pavardžių, 
kurių tarpe vien Smith’ų yra 
3,200, Brown’ų 2,800.

is dainos neišmesi, anot i sav<*
žmonių priežodžio. Mat, žo-i>h,,7a viri"? Ir k«*-

akūžė kain tik Suval-!*0 tkk, kad juos sodd- 
jw hutų 70 krūvą, kiekviena 

gautas Empire State Baildlng
vokiečių. Didžioji Lietuvos (1W ankstą).

dis bakūžė kaip tik Suval
kijoje ir vartojamas, taigi 
arčiausiu keliu ir gautas iš



I

Ko. 44, Spalio 30, 195? KELEIVIS, SO. BOSTON Pušiai?!* &pthL2

? sykio je eilėje suguldė, pranešimą apie numirėlių skaičių 
su atitinkamais numeriais ir bloko viršininko parašu pri- j 

'statė lagerio valdžiai.

Po 7v cetų: Ad. Sudent. So- 

mmerville. Mass.

Po 50 centu: John Yokubai-

________________________________________ ! tis, YVatertoun, Mass.; P. Si-

Bloko viršininkas, matyti, atskalavęs padorų antau-Į Spalio 23 d. Pavergtosios ir PJT pirmininkas dr. V. manauskas, Rhinelander. Wis.;

Atkelta iš 6 psl. šių skaičių, užsuko į prausyklą rankų nusiplauti. Telius-! Jungtinės Tautos specialio- Masens. Lietuvos delegaei- Mrs- A- Cherton, New Haven,

Apie artimo meilę, apie humaniškumą buvo ka- kuoja lankutėmis aplink čiaupą, “Marsz, marsz, Dą-!mis apeigomis ir specialiu jos pirmininkas V. Sidzi- f°nn-; J’arazinskas Brook.

daise daug knygų prirašyta ... Et, tuščia, jų! Neverta brovski* niūniuoja. Žvilgteri per petį j savo numirėlius, PJT Seimo posėdžiu atžy- kauskas paskaitė PJT atsi-' yn< * ' ų L; Kon^es _” ey"

skaityti! •. g. taip dėl visa ko, kampe it lydekos suguldytus. mėjo Vengrijos sukilimo šaukimą i vengrų tautą. At-1 Neck^N’’. Y. J. Yuskis

Mudviem su bičiuliu Jonu, bambizu nuo Biržų, plau- —Hm ... hm ... kas per velnias?—stebis bloko vir- metines. sisaukimas, k o n s t a tavęs; Wyandotte Mjeh.; l. chepels.

kai lyg elektros srovėn pateko. šininkas,—pasiuto?
—Gi tu, Viešpatie su žaliais.batviniais,—nutęsė ji- Skubiai prižingsniavo prie numirėlių

sai nustebęs. Padoriai nusikeikti ir jis nebegaiėjo. —Vienas, du tiys . . . septyni, astuoni . . . Na, taip, mus susirinko PJT tautinės pagaunu pasyvumą, j i.ewi

Staiga iš ligoninės durų iššoko velnias. Faktas. Tik-į astuoni. Žinoma, astuoni! . . . Francišek, Francišek! . . . delegacijos ir nemaža sve- Balti

x - li_i_ _ ___________ »__i_j___  ___ cių iš JT ir yiclų <nicinv<i vergi*

Dievu miškas Vengrijos sukilimo metinės

Prie PJT namų New Yor- vengrų ryžtą ir aukingumą,Gulfp«.rt. Ha.; A. Butelis. Ja- 

ke prieš Jungtinių Tautų ra- Jahvės kovai- ^apgailestavęs j maita. Nevv York ; A. Skirmont, 

mus susirinko P.TT tautinės akaių pasauuo pasyvumą, į Lew iston. Me.; C. Petkunas,

ras velnias, nors visiškai i modernišką žmogų panašus, su' siunta bloko viršininkas, šaukdamas savo raštvedį, 
balta priejuoste per visą pilvą. Pamatęs šliaužiojančius Francišek, kad tu išvietėj prilaktum!
numirėlius, pragariškai, kaip vieni velniai temoka, nusi-į Saukiamasis Francišekas atskuta uždusęs. , . .
keikė. Pagaudamas už kojų, veikiai jisai sutampė nepa-i —Ką tu, maitos vaike, pakišai man popierių pasira- Ij^į^usfe stiebo Albanijos 
klusnius numirėlius atgal i krūvą. Atitempė, eilėsna su-į syti, kad šiandien mirė devyni? Jų tėra tik astuoni! Skai- i Bulgarijos Čekoslovakijos’ 
guldė, batu šonkaulius ir pakaušius aptvarkė, numerius Į čiuot, paišė, nemoki? Estijos, Vengrijos, Latvijos’

PJT pirmininkas tarė žodį; ja. negali būti patvari, kad 
grojant tautinius himnus iriisvė yra galingesnė uz ti- 

vietų pavergtųjų tautų ir lai-

ant pilvų patikrino. Patenkintas savo darbu, pažvelgė i 
juos. Tikrai, darbo vaisiai puikūs buvo. Nė vienas numi
rėlis daugiau nebejudėjo, nebemirksėjo, nebežiopčiojo.

—Kaip tai aštuoni?—stebisi Francišekas,—buvo ly-, Lietuvos, Lenkijos ir Rumu- 
giai devyni, kaip sukirpta. Pats skaičiavau. ! nijos vėliavos .JAV seržan-

—Paskaičiuok, niekše, kiek tenai guli!—karščiuojas tui pučiant trimitą , susirin-
—O, jūs, maitos išperos, ką čia veikiate?—mudu su bloko viršininkas,—už tokią šunybę aš tave vietoje devin- kusieji tylos minute pagerbė

bičiuliu Jonu, bambizu nuo Biižu, išgirdome lazdos ! tojo kaip karvės vašką ištėkšiu! 
bambsėjimą per mūsų nugaras,—norite, kad aš jums žar-į (Bus daugiau)
nas paleisčiau? : ■

Nė nepažvelgę, kas tokį mielą patarnavimą pasiū- t U O K A l ! *
lė, mudu su bičiuliu Jonu, bambizu nuo Biržų, nurūkome *----- -------
i bloką, kur kiti mūsiškiai buvo jau surikiuoti eilėsna ir Kol“e,n salam darbas 
kažko laukė. i Vienas rytietis nuvyko > A’

Tiktai 1944 metų pavasari 
įvesta reforma. Jų blokuose nebereikėjo

Vengrijos ir visų sovietų pa
vergtųjų tautų laisvės kovų 
aukas. Ceremonija buvo fo- 

...... . . „ 1 tografuojama ir filmuojama
“O kam jie?” spyrėsi indėnas. ir spau-

dai.

roniją ir kad vieningos so- 
svojo pasaulio pastangos 
vieną dieną nupūs sovietų 
tankus ir jų šešėlyje besilai
kančius barbariškus bolše
vikinius režimus.

Po posėdžio PJT delega- 
lankė tuose pat rūmuose 
cijos ir posėdžio svečiai ap- 
esančią Vengrijos sukilimo 
dokumentų parodą ir žiūrė
jo sukilimo dokumentinį fil
mą. Kor.

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

Phila.. Pa.; Mrs. P. Glaveckas, 

imore, Md.; M. \Vaser.

Glendale, N. Y.; .John McCanes, 

Jackson, Mich.; A. Shukis. 

Havvthorne, N. J.; A. \Vaitekus, 

Fitchburg. Mass.; (has. Savic

kas, Mattapan. Mass; B. Slize- 

vičius. \Vaterbury, Conn.; J. 

Stanat. Brooklyn. N. Y.; Mrs. 

H. Daikus. Naugutuck. Conn.; 

Geo. Petchuk. Ashley. Pa.; J. 

Brozas, Pennsgrove. N. J.; S. 
Jurgelevičius. Dorchester,

Mass.; J. Bukauskas. Anister- 
dam, N. J.

Po 25 cetus: S. Buinys. To
ronto. Ont.. Canada.

Argi nesupranti? Jei sveikas

rūpestingai dirbtum ir taupy- Po to Carnegie Endow-

Juos tuomet blokuose nurengdavo, ant krūtinės chemišku naši prie savo lūšnos ir nieko 

pieštuku užrašydavo numerį, paguldydavo ant plačios : naudingo neveikia. Įsidrąsinęs.i 

lentos,—tos pačios, ant kurios duoną piausto,—uždeng- rytietis sako indėnui:

!tis.

davo antklode, ir keturi vyrai, bloko viršininko lydimi,,
lygia eisena nešdavo. Jei numirėlių pasitaikydavo dau-j . _
giau, juos tuomet nuogus dailiai vieną salia kito, keliais > dėnas 
klodais suguldydavo, apdengdavo brezentu ir veždavo- 
darniai ir rimtai it marmelado krovinį.

Kartą gretimame bloke iš pat ryto triukšmingas i 
skandalas. Šaukia, klykia, tokiais velniais keikias, kad ■ 
net barako sienos braška.

Bloke per naktį mirė devyni žmonės. Bloko raštve- . 
dys juos nurengdino, ant krūtinių numerius surašė, prau- j

“šefe, kodėl sveikas nepasi- senatvėje galėtum išeiti poilsio,

žodį Korėjos
O kokia čia nauda?“ j'dorius Arerikoje, Airijos,
1>o Pail*,lų! ’ susuko \-vVe-1 Tautinės Kinijos, Italijos 

uredamas daug pinigu atstovaį Jungtinėse Tautose
<r flirtu m tearti _

i ieškai kokio naudingo darbo?’’ nereikėtų tau daugiau dirbti’’.

in- “Tai kad aš ir dabar nedir

bu”, paaiškino indėnus.

NAUJA! NAUJA! NAUJA!

PIGI ALSIAS BCDAS SIŲSTI VAISTUS I LIETUVĄ MA

ŽUOSE PAKELIUOSE IKI 1 SVARO—tik asmeniškam var

tojimui. PAVYZDŽIAI:

Po $3.00 prisiuntė: J. Tuma- 

vičius, Mayvvood. N. J.

Po $2.00: J. Barvsauskas. Ar- 

lington, Mass.; J. Stank. E. 

Hampton. N. J.; Br. Posius. To

ronto, Ont., Canada.

Po $1.50: Jos. Burniauskas, 

Arbutus, Md.

Po $1.00: G. Macys, Brook

lyn. N. Y.; E. Veingertneris, 

Providence. R. I.; M. Savikienė, 

Akron. Ohio; Harrv Spokes. 

Bucks County, Pa.: Mrs. H. 

Kazlauskas. St. Petersburg. 

Fla.; Mrs. Izab. Šimulis, Athol. 

Mass.; B. Banis. Merchantville, 

N. J.; Mrs. A. Stellmach, St.

Amerikoje vyrų amžiaus vi

durkis yra 66.3. o moterų 72 

metai. Taigi, moterų amžiaus 

vidurkis yra net 6 metais di

desnis.

Vien Nevv Yorko Waldorf As- 

toria viešbuty yra 2.529 tele

fonai.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ L
Parašė T. J. Kučinskas ► •

Dažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus ► 

glamonėjimą savo gražios marčios.—jo aistros meilės žo- ►; 

džius. Reiškia. Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su ► 

mergaičių dora darė bizni bažnyčioje, susipykus už pini- f 

gus. Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino f 

karus, svetimoterystę, nemoralybę ir 1.1, šimtai biblijos £ 

prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas kny- £ 

gų pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas. 740 W. 341h St., ► 
Chicago 16, III. ►

X PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
S PERSIŲSTI I SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ,
X ESTIJĄ UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

| Parcels To Russia, Ine.
1530 BEDFORD AVĖ. BROOKLYN 16, N. Y.

Tek: INgersol 7-7272, INgersol 7-6465

~ Rimifon :IOO tablečių ’ Tophosanyi 10 ampulių
Streptonivcin 10 gmi .. ..$4.80 Irgapyrin 50 tablečių
' P. A. S. po 0.5 500 tabl. .$3.75 Capsolin 4 tubes.................$7.50
~ Serpasil KM) tabl. po 0.25 ' Vitam. B-12 po 50 mers. 25 amp.
Priscol SO tabl.......................$3.«0 Vitam. B. complex 100 tablečių

Multivitaminai 500 tablečių .$5.00

Prie nurodvtų kainų pridėkit tik $1.5* pašto ir pakvitavimo 
išlaidoms. REIKALAUKITE KATALOGU!

TAIP PAT

IKI LAPKRIČIO (November) 7 UŽSAKYKITE KALĖDI
NIUS SPECIALINIUS PAKIETUS:

ir Tarptautinės Konfedera
cijos Pietų Amerikos Kon
tinentui Ginti prezidentas 
admirolas Botto (bražilas).
JAV ambasadoriaus pareiš
kimą paskaitė jo atstovas,

; Vietnamo a m b asadoriaus 
JAV-ėse pareiškimą paskai
tė jo patarėjas. Raštu savo 

Į pareiškimus atsiuntė JAV 
viceprezidentas R. Nixonas 
ir New Yorko gubernatorius 
W. A. Harrimanas.

! Laisvojo pasaulio atsto
vai atvirai pasisakė dėl So
vietų Sąjungos grobuonis-i kus, Phila.. Pa.; J. Liūdžius. 

kos politikos ir Vakani ne- ’ ^ew Britain, C-onn.; V. Bachin- 

ryžtumo jos atžvilgiu, pa- jskas- Doylesto\vn, Pa.; Mr. ši- 

brėždami betgi, kad nėra i<1]av.iškis’ Stratford« Conn.; J. 

pagrindo pavergtiems nusi-''esinskas' ",aterbury, Conn.; 

minti, kad reika tarptautinė 
padėts atidžiai stebėti, iš

Pakalbinkim draugu* ir 
kaimynu* užsisakyti 
▼į”. Kaina metams $4.

Jieškojimai

i ”KeIei-

Paieškau Adomo JASIKO, kadaise 
gyveno Kaune, .lis pats ar kas jj ži
no prašom atsiliepti adresu:

J uozas Dūda
04 G Street,
So. Boston 27, Mass. <44

r__ m _
L.UUI.S, .-«(). R i kas, Grėėn-
wich. Conn.; James Kvietkus, 

Talcottville. Conn.; V. Montvi

las. So. Boston. Mass.; V. Kau- 

pis, Norfolk. Va.; John Shim-

. ,Mrs, Knistauskas. Dorchester, Į

* Jaunom moterim
* Jauniem vyram ..
* Mergaitėm .. ..

Si
X'
xx
XI

$54.00 ’ Vyresnėm moterim .. .. $48.00 
$73.50 * Vyresniem vyram .. .. $4<».fiO 
$28.50 ’ Berniukam.......................$45.50

ReikalaukiteTaip pat pakietai pagal Jūsų pasirinkimą.
Katalogų ir Pavyzdžių

XI
„ Nesiūlome mūsų klijentams brangių dovanų. Mūsų dovana gi 

X tai l-os klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas, g

Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai.
PRIĖMIMO PUNKTAS:

NEW YORK CITY, 78 Second Avė. Tel. ORchard 4-1540
MCSŲ SKYRIAI: j?

8 DETROIT 12. Mirtie 11601 Jos. Campau Avė. Tel. TO 8-0208 g 
HARTFORD, Conn. 651 Albanv Avė. Tel.: CHapel 7-5164 5 
LOS ANGELES. Calif., 121 So. Vemon Avė. DUnkirk 5-6550 u 
PHILADELPHIA 23, Pa„ 832 No. 7th St. Tel. WA 3-1747 g 
CHICAGO, Illinois, 3741 W. 26th SU Tel. CR 7-2126 x
NEWARK, New Jersey, 263 Market St., Tel.:MA 2-6937 £

Tazab of London
51 RESERVOIR ST„ CAMBRIDGE. Mass. Klrkland 7-9705
CAtvvkit susitarus telefonu bet kurią dieną ir valandą. Imti 

Huron busą nuo Harvard Square)

•• 11
x
X
XX
XI

DĖMESIO!

Mass.; K. Mickevičius. Terry-

, x. t- • vi,,e- Conn.; T. Grigaitis, Wor-

jos mokytis ir ją veikti. Kai cester> Mass.; K MaIca Shir. 
Jungtinės Tautos ir demo- iey. Mass.; J. Zitke. Brockton,

kratinės galybės savo gra
žius principus tik žodžiais 
deklamuoja, nesiiyždamos 
jų ginti, tai admirolo Botto 
mintis suorganizuoti pasau
linį visuomeninį antikomu
nistinį sąjūdį, pajėgų for
muoti tarptautinę opiniją 
;yra tikrai verta dėmesio.

Po svečių tarė žodį pačių 
vengiu atstovas dr. Bartok

Mass.; John Salas, Akron, O- 

hio; F.S. Jenkins. Akron, Ohio; 

B. Butkus, Hoosick Falls. N. 

Y.

Po 75 centus: Paul Kazlaus

kas, Detroit, Michigan.

DĖMESIO!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

Jungia lietuvius bendram lietuviškam darbui, auklėja 
tautini solidarumą, rūpinasi išlaikyti lietuvybę ir remia ko
vas dėl Lietuvos laisvos ateities.

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI $10,000-
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

ir dvidešimčiai metų ypatingai naudinga jaunimui- Po 10 ar 
20 metų apsidraudęs gauna pilną apdraudos sumą.

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

SLA—SVEIKATOS ir NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ 
apdrauda duoda pašalpos iki $325 į mėnesį.

SLA apdrauda—SAUGI, NELIEČIAMA ir NEPRA- 
RASTINA. SLA nariu galima būti nuo gimimo dienos iki 
gilios senatvės.

Daugiau žinių apie SLA darbus ir apdraudas galite gau
ti SLA kuopuose, kurios yra visose žymesnėse lietuvių ko
lonijose ir SLA Centre- Rašykite tokiu adresu:

OR. M. J. VINIKAS
SOT W«t Mh Stm«, Nn, Ywfc 1, N. Y.

NAUJA IŠTAIGA
SIŲSTI siuntinius į Lietuvą, Latviją, Estiją ir SSSR respublikas

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0„ INC.
(Licensed by USSR)135 West 14tk Street Tel. CHelsea 3-2583

(Tarpe 6th ir 7th Avė.) New York 11, N. Y. (Arti visų požeminių traukinių)
FIRMA SUDARĖ SPECIALĘ SUTARTI SU INTURISTU, MASKVOJ.
Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitu siuntėjui pato- 

gili būdu. Klijentai, gyveną už New Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paštu, tuo
jau (atgal grįžtančiu paštu) gauna tikslų atsiųstų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek 
persiuntimas kainuoja.

Siuntiniai atydžiai supakuojami ir išsiunčiami laike 48 valandų. Po kelių dienų siuntė
jas rauna iš firmos oficialų JAV-bių pašto kvitą, kuris Įrodo, kad siuntinys adresatui 
pasietas.

SVA R B U! Visos siuntimo išlaidos, Įskaitant muitą, apmokama čia, vietoje. Jūsų 
artinieji ir draugai siuntinį dovaną gauna be bet kokio mokesčio.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Pradžiugink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALĖDOMS!

MVSV SUKIS: YPATINGAS DĖMESYS IR MANDAGUMAS SU KIJJENTAIS.
Kt.UENTV PATOGUMUI MUSŲ IŠTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS MEDŽIAGŲ. ODOS, 
VAIKAMS DAIKTU, SKARELIŲ, ŠALIKŲ IR KITOKIŲ DAIKTŲ PRIEINAMOMIS KAINOMIS IR 
A VEŠIAUSIOS RISI ES.

įstaiga atMaryta kasdien 9—6 vai., sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. 
Informacijų klauskite: Telef- CHehea 3-2583

NEPAMIRŠKITE! Kad siuntinys nueitų prieš Kalėdas, jį reikia pasiųsti laike 
kelių ateinančių savaičių. 

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigules špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Ką iš tikrųjų daro
NEW ERA

Ir kaip ji atsirado
Sveikatos įstaigos pataria už- 

’aikyti sveikata daržovėmis ir vai
siais. <> ne vaistais chemikalais. 
NEW ERA išdirbėjus pasekmin
gai naudoja tą principą gaminda
mas mišinį galvai mazgoti iš tam 
tikrų vaisių. Tarp moterų eina 
garsas, kad vartojant NEW ERA 
□laukai pavirsta į šilkus ir tampa 
labai stiprūs. Išpurentos garba
nos nesusileidžia į daugiau mėne- 
io laiką ir jos rašo. kad tai yra 

legirdėtas dalykas. Daug kas sa
ko. stebuklingas.

Reikalaukite: $2 už 8 oz butelį. 
Kanadoje $2.25.

S. BITAUTAS
27 E. Exposition Denver, ('olo.

’ uan 1 u >.i namą
BRUKNĖS LAPAI

Bruknės lapai yra 

vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini

mosi, nuo akmenė

lių augimo, inkstų 

uždegimo, pūslės 

nedirbimo neveik

lumo ir šlapinimo

si kanalo. $2 sv. 

Trukžolių šaknys nuo patrū

kimo, pasijudinimo, skaudėjimo 

po krūtine, dieglių. Suteikia 

prakaitavimo ir atkosėjimą.

Kaina .................$3.00 svr.
Pelynos žole nuo plaučių ne

sveikumo, geltligės, karščiavi

mu. drugio ir nuo gumbo pasi

kėlimo. taiso vidurius jas ge
riant. dunda apetitą geresnį. 

Kaina .... $200 svaras. 

ALEYANDER’S CO- 
414 Rmadway 

South Boston 27, Mass.

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.
*xxxxxx*xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxx*»o« ’

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LABKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

"KELEIVIS”
536 East 3roadway, South Boston 27, Moša

KM

I
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Kortų vakaras Sandaroje

Vietines Žinios
Dr. B. Matulionis i

Sandaros Moterų Klubas 
ši šeštadienį, lapkričio No- 
vember) 2 d. rengia kortų 
vakarą (whist palty) savo 
svetainėje. 124 F St., So. 

LDD 21 kp. susirinkimas Kortų vakaras Dorchestery Bostone. Pradžia 7:30 vai.

Lietuviu Darbininkų Dr- 
jos narių susirinkimas bus 
sekmadieni, lapkričio 3 d. 3 
vai. no pietų Lietuvių Pilie
čių Draugijos patalpose.

šiame susirinkime bus 
tartasi, kaip paminėti Drau
gijos sidabrinį jubiliejų ir 
apie gruodžio 1 d. rengiamą 
banketą. Visi nariai prašo
mi būtinai dalyvauti, o taip
gi pasikviesti ir savo bičiu
lių. kurie galėtų vėliau tapti 
Draugijos nariais.

Sekretorius N. Jonuška

Rinks našliu karaliene

Dorchesterio Lietuviu I\-I *
liečiu Klubas savo patalpo- 

ise (1810 Dorchester Avė.) 
ši šeštadčienį lapkričio 2 d. 
7 vai. vak. rengia kortų va
karą (\vhist partek Bus ver
tingų laimėjimų ir skanių 
užkandžių. Visus kviečia

Komitetas

Lietuviai įveikė Brandeis

vak. Bus gardžių užkandžių. 
Laimėtojams dovanos. Vi
sus kviečiame atsilankyti ir 
smagiai praleisti laiką.

Rengėjos

Pagerbė spaudos veteranus

Sandaros Moterų Klubas 
lapkričio 3 d. 5 vai. vak. 
Lietuviu Piliečiu Draugi ios 
salėj rengia metinį našlių 
banketą, kuriame bus ren
kama 10-58 metų našlių ka
ralienė ir karalius.

Bus skani vakarienė, gros 
geras orkestras. Bus ir me
ninė dalis. Visi maloniai
kviečiami daivvauti,«

Rengimo Komisija

Vaistai kraujo spaudimui 

sumažinti

Du Bostono gydytojai — 
IViHiam Hollander ir Ro
bert \Vilkins paskelbė sura
dę vaistus aukšto kraujo 
spaudimui sumažinti. Tuos 
vaistus iie pavadino chloro-V X
thiazide. Tų gydytojų da
ryti bandymai davę labai 
gerų vaisių. Kitais metais, 
sako, tie vaistai jau bus par
davinėjami.

Tai būtu didelė pagalba 
žmonijai, nes vien mūsų 
krašte aukšto kraujo spau* 
dintą turi apie 29 milionų 
žmonių.
Kur buvo jūra

Vieta aplink lietuvių baž
nyčia Šo. Bostone ištisai \Y. 
Broadvay ii' toliau dabarti
nės jūros link buvo kitados 
jūra. Ilgainiui užpylė žemė
mis. ir žmonės ėmė namus 
statytis. Taigi dabartiniai 
čia vadinami prodžektai— 
gyventojų kolonija yra sta
tyti buvusiame jūros dugne.

Bostoniškis

Metropolitan Chess 
League rungtynėse šo. Bos
tono Lietuvių Piliečių Drau
gijos pirmoji šachmatų ko
manda šeštadienį laimėjo 
prieš Brandeis Universitetą 
3 L,—1'-_. Rungtynės buvo 
piliečių draugijos klube.

Komandoje žaidė ir taš
kus pelnė: Gediminas Švei
kauskas 1. Kazys Merkis 1. 
Andrius Keturakis 0. Algi
mantas Ivaška 1 ir Jonas 
Štarinskas 12.

Penktadienį, spalio 25 d. 
pas lietuvius buvo atvykusi 
Bostono kolegijos komanda, 
kuri rungėsi su lietuvių B 
komanda. Rungtynės baigė
si lygiomis 2:_-—2‘e. Mūsų 
komandoje žaidė: Petras 
Kontautas 1. Alg. Ivaška 
(komandos kapitonas) 1. 
Ged. Kuodis 0, J Petronis 0 
ir Edmundas Spirauskas ’ 2.

Šį penktadienį lietuvių B 
komanda vyksta pas Boyl- 

rr n lietuviu nirmniiŠTVVZtl V V_ , W iie VU' IU 1’ 41 i 1 X VZ J X

šeštadienį rungsis su Cam
bridge Y MCA. pas juos.

Praeitą sekmadienį Bos
ton Sunday Globė "Chess 
Notebook” skyriuje paskel
bė, kad .Metropolitan Chess 
League vadovybėn naujai 
išrinkti: John Sampson. 
George Nute ir Kazys Mer
kis. Kitoje vietoje buvo pa
brėžta. kad "Kazvs Merkis, 
South Boston, is one of 
America’s premier corre- 
spondence players.”

Sandaros 7-oji kuopa 
spalio 27 d. dideliu pokyliu 
Lietuvių Piliečių Draugijos 
salėj pagerbė dar gyvus 
"Ateities” laikraščio steigė
jus.

Į pokylį iš 10 dar gyvų 
laikraščio kūrėjų atvyko K. 
Jurgeliūnas. J. P. Tuinila, 
K. Prakapas, M. Venis ir 
K. Vileišis.

Pokylį pradėjo A. Čapli
kas. pavesdamas toliau va
dovauti Juozui Lėkiui. Kal
bėjo prof. Ig. Končius, J. 
Pupka iš VVorcesterio ir B. 
Bajerčius ir. žinoma, žodį 
tarė visi tie, kurių garbei šis 
pokylis buvo rengiamas.

I pokylį buvo žadėjęs at
vykti ir "Sandaros’’ redak
torius M. Vaidyla, bet neat
vyko. atsiuntė sveikinimo 
telegramą.

SLA 43 kp. nariams

OUR PROUD SYMBOL

Ta progą praleisite 
kitos nebebus

Prašau remti 
Thomas Corighlen!

Laisvės Varpo 
10 d. koncerte

lapkričio
dainuos

f SAFETY HINTS
from the Red Crossi —

i

IVhethcr it'* loaded oi 
thk MY-shooter i* not for little 
Johnny. Firrarms should be 
kept uell out of the reach of 
children.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį”. Kaina metanas $4.

PARMODAMI NAMAI
, S<>. Bostone skubiai ir pigiai parduo- 
' darni 2-ju šeiniu namai ir krautuvės 
; patalpos. Pajamų $1.300 per metus.

Kaina tik S5.5CO. Skamb. CU 6-1841

Medžio. Dury. Langų
Parduodame naudoto medžio, duris, 

; langus. Kreiptis į Mrs. Bernice 
Stonis. Telef. šeštad. MO 8-0306.

Mieli lietuviai,
Aš esu turėjęs ne vieną

BITAS XLOMAI
5 kamb. hutas, su baldais ar be, 

baldus galima ir nupirkti. Visi pato
gumai. karstas vanduo. 913 East 
Fourth St.. So. Bostone, pirmame 
aukšte. Nuoma $50 men. Kreiptis į 

i savin. J. Brazą ten pat. (45

PARDUODU LANGUS 
Parduodu medinius žiemos langus 

windows). 17 gabalų. Plotis 
ilgis—54. 66 ir 69

Stella Volar.ti - Končienė, progą Jūsų susirinkimuosei 
buvusi Lietuvos operos so- žodį tarti, esu dėkingas už
listė, kontraltas. man parodytą, svetingumą. 'tolių. Prašom kreiptis adresu:

< storm
visu 34 coliai. o

Spalio 11 d. jos koncertas Dabar aš prašau visus, kurie į, S,ai islov“itls
buvo Carnegie Hali Nevv Įgyvena Cambridge ar turi 
Yorke, kuris turėjo gerą na-tt/»n savo oiminin ir dranmi *» 
sisekimą.

Antras nepaprastas

Telegraph St. So. Boston (44

ir «*-

Įvesdins j pareigas

Dėkojame

Pranešama, kad šios kuo
pos susirinkimai įvyks lap
kričio mėn. 13 dieną 7 vai. 
vak., kuriame bus praneši
mas iš SLA antrosios ap
skrities metinio suvažiavi
mo, SLA vajaus reikalų 
svarstymas ir kt.

Gruodžio mėn. 11 dieeną, 
7 vai. vak. Šiame susirinki
me bus vykdomi SLA Pil
domosios Tarybos Nomina
cijų balsavimai ir kt.

Balsavimuose visų narių 
pareiga dalyvauti. Prieš su
sirinkimus Finansų Sekreto
rius priims mokesčius ir at
liks kitus patarnavimus.

Susirinkimai įvyks Lietu
vių Piliečių Draugijos patal
pose 368 Broadvvay, So. Bo
ston.

Kuopos Valdyba

dies Hgoe.

Tek. ŲM, P, 
Adresu: Memorial

A* tuma*: nuo ProTidonco 24 
lios, nuo OToreeatar ■M uu

DR. D. PILKA
Ofise Valandų: nao S M « 

ir mm 7 M S
546 BROADVVAY
80. BOSTON. MASS. 
Telefonas AN 8-1320

T«L AT

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S 
Nedėliomis ir šventadieniais:

pasai susitarimu

495 Columbia Road 
Arti Uphda's Corasr 

DORCHESTER, MAS8.

Ačiū kaliforniškiui bičiu
liui Paul Al ko, atsiuntusiam 
sveikinimą iš Meksikos sos
tinės ir mūsų Miami. Fla. 
korespondentui gerb. C. K. 
Braze, kuris sveikino iš Kev 
'Vest. Fia.

Laiškai redakcijoje

Atidaroma biblioteka

Stepono Dariaus posto iš- Mūsų įstaigoje yra laiškai 
rinktieji pareigūnai lapkri- iš Lietuvos šiems asmenims: 
čio 1 d. 7:3<» vai. vak. pos- Margaret (ar Magdalenai) 
to būstinėj (Pis H St. i bus Roach. O. Perekšliui ir Yin- 
iškiimingai įvesdinti į pa- cei Bušmienei. Prašome tuos 
reigas. Į tas iškilmes visi asmenis laiškus atsiimti, o 
maloniai kviečiami. Gali juos pažįstančius jiems apie 
ateiti ir ne posto nariai. 'tai pranešti.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IU8)

Lietasis Gydytoja* Ir Chirargas 
Vartoja vėliausios konatrakdjM

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MA88.
pa-'ten savo giminių ir draugų, į; . i rz

balsuoti ir kitus raginti bai- £ V/iarleS J.
(KUČINSKAS)suoti už Thomas Corighlen 

į miesto tarybą. Tai yra ka- 
ranauskas, neseniai sugrįžęs ro veteranas, vyras be prie
is Italijos, kur tobulinosi' kaistų. Aš nuoširdžiai jį re- 
dainavimo mene. Tai žy- miu, jį remia ir mano gimi- 
miausias mūsų dainininkas n^s lietuviai.
išeivijoje. Netrukus jis iš- Maurice F. McAuliffe
vyks i Vokietija ir dainuos ---------------------------
Wiesbadeno operoje. V. Vizgirdos paroda

Jo koncertas Bostone yra' ---------
vienas paskutiniųjų šiame Bostono studentai santa- 
krašte. j riečiai spalio 26-27 dieno- iš stoties WLYN, 1360 ki-

Solistams akom ponuos Tautinės S-gos namuo- lociklų, veikia sekmadie- 
komn. J. Kačinskas. se surengė dailininko Vikto-niais nuo 2:30 iki 3 vai.

•ro Vizgirdos kūrinių paro- jjen?. I-erduodamos lietu
sią, kurioje buvo išstatyta :vj.kos dai muzika k
įoO paveikslu , piestu 1948- , .. .__ ‘ Magautes Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į

sve
čias Bostone bus Stasvs Ba-

Ketvirtadienį spalio 31 d. 
3 vai. po pietų atidaromas 
viešosios bibliotekos So. Bo
stono skyrius šalia "Kelei
vio” namo. Atidarymo iš
kilmėse dalyvaus miesto 
majoras John B .Hynes.

Po atidarymo iškilmių 
bus progos apžiūrėti kny
gas, o jau sekančą dieną, 
penktadienį nuo 9 vai. ryto 
biblioteka bus adara publi
kai.
Mokės po $86

DlDZlALSiA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Lilis Builuings, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 VVest Broadvvay So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytu.> siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS

kitas RUSIJOS maldomas sritis

i- i.a. u ribų avalynės, medžiagų, maisto, vai.-tų ir kitko. Vi- 
i-laiuas ir SS>R muitą apmoka siuntėjas.
Vaistus ir medžiagą salima užsakyti pigiau šioje įstai

goje. Prašykite katalogų.

l.t toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siupėia- 
t-. . prekių svoris negali būti didesnis kaip J9-ka svarų.

daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
r’: jH-rpakavę. pranešime Jums. kiek kainuos persiuntimo

i-:. . Į-taiua lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. 

Vi-: -luntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar-

nauja ir per-iunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTURISTO Įgaliojimais-

Siunti?.:;.i priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak, ketvirtadie

niais nuo p ir i 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo S iki 2 vai. po pietų. 
Skelbimas taikinąs, išsikirpkite adresą.

komp. J. Kačinskas

Grįžo Michelsonai

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius ••plumbing”- 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimo!

taisymo darbus. Kainos priei-J 
•.anos. Pirai negu ką darote, pas-* 

kanibinkit, paklauskit mūsų kainų.* 
Telefonas CO 5-5839 

12 Mt. Vernon. Dorchester. Mass.J

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa

Tel. AN 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Stasys ir Margareta Mi-!^0* metais, 
chelsonai. kurie porą mene-! " į
•šių važinėjosi po Ameriką Panaudokime 
kartu su dr. Anthony ir, ••v® teise
Blanche Kapočiais, sugrįžo; _ —;—..................... „
kupini įspūdžiu namo. Reik j Šį antradienį lapkričio 5 Tel. AN 8-0489. Ten gau- 
tikėti, kad S. Michelsonas ir! d- bus renkami miestu ta

Baltic Florists gėlių ir ao- 
?anų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone.

A. J. NAMAKSY |

REAL ESTATE R INSURANCB

409 W. Broaduray
8OUTH BOSTON. M A88. 

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE STREET 

West Rosbury, Maaa.
Tel. FA 3-6515

ši karta pasidalins savo įs-;^1™ >>’ mokyklų komitetų 
pūdžiais per “Keleivį”. nariai. Visų piliiečių parei-

__________________ >ga yra balsuoti. Tik nesusi- jaudru
j pratę piliečiai šita svarbia!

Lietuvių poeziją per radiją teise nesinaudoja. Lietuvių J
--------- i tarpe tokiu neturėtu būti.

Spalio 31 d. 7:15 vai.! _____ 2_______2___
vak. per radijo stotį WGBH Tivu ,u.iri„kima5
(trumpų bangų) bus skaito-! ‘ ______
ma lietuvių poezija lietuvių! Lietuvių mokyklos moki- 
ir anglų kalbomis, pvių tėvų susirinkimas bus šį j

Skaitys Dramos Sambū- šeštadienį, lapkričio 2 d. 
rio narys Algimantas Gus-i 7:30 vai. vak parapijos sa- 
taitis. Įėję po bažnyčia.

Nekilnojamųjų turtų savi
ninkai šiemet mokės mo
kesčio $86 nuo kiekvieno 
tūkstančio turto vertės. To
kį aukštą mokestį retai kur 
kas moka. Jis būtų buvęs 
dar didesnis, jei miestui
nebūtu duota 45 milionų & «
dolerių paskola.

Per paskutiniuosius 2 me
tus mokestis padidėjo $16.- 
50 kiekvienam tūkstančiui 
turto vertės.

Sandariečių apskrities 
nauja vadovybė

Sandaros pirmos apskri
ties suvažiavimas, įvykęs 
spalio 27 d. So. Bostone 
Sandaros salėj, į apskrities 
valdybą išrinko šiuos asme
nis: J. Dvareckas (pirm.), 
A. Čaplikas fvicepirm.>, P. 
Miliauskas (sekr.), J. Ar
lauskas (ižd ),

Tel. JUniper 6-7209

LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WHIL. 1436 kilociklu 
Medford. Mass.

WORC, 1316 kilociklu 
U'orcester. Mass. 

Sekmadieniais 
8:60 iki 8:30 vai. ryto 

VEDfiJAS—P- VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18. MASS.

H The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine

lamas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.
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KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai
Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE 

Šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.

Tel.: AN 8-7631 
<> kitu laiku; Tel. GE 6-2887

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiaa, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649
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FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. AlefaM

*

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 

ir vidaus; apkalame šinge- 

liais; sutaisome pijazus ir 

dengiam lx?i taisom stogus. 

Prašom kreiptis:

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
TeL: JA 4-4576

/saeoooooBoaoMBoaaaoaaaaa

S2S g—*
Soath Boaten 27, Maaa.

Telefonas AN 8-4148
Beajamin Moore Maleene 

Popieros Sienoms
8tiklaa *

Visokio Reikmenys Na 
Reikmenys Ploa * 
Visokie tieležioa Daiktai

VAISTAS "AZIVA"
1— Vaistas nuo 

nuo nuiutimo vandeniu.
2— Vaistaa nao atdarą iaiad>

Parduodame liktai vaistus, išpildome gydytojų re- S 
ceptus ir turime visus {gatavus vaistus.

Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui i Lietuvą ir ki- ? 

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai- "• 

stų nuo reumatizmo, atraičio. strėnų gėlimo ir kitų ligų. «■

Jei reik vaistų—eikit Į lietuvišką vaistinę.
Sav. Emanuel L Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BROAI)WAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. £ 
“ Telefonas AN 8-6029
Nuo !» ryto iki S vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- k

! APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

RR0NIS KONTRIM 
'Just><?e of the Peace—Comtabta 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Msoo.

|Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

S—Aldų vaistaa.
4—Vaistas nuo kojų nioMjl-

mc, piritams, tarpapirttims Ir

-Vaistaa nuo kosulio. Gvott

Reikalaukite Aitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Karina oi 
kiekvieną numerį |1. Pini
gai, čekis ar money orderis II 
kalno. Adresuokit: (84)


