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Rusai Paleido Antrąjį 
Dirbtinį Mėnulį

Bolicvik.i Revoliucijos 40 Metų Sukakčiai Pavarė Mar- ^tyti kandidatai 'isi ,120 
i •» i d i -j • r j L j • i ra-j «- ■- buvo išrinkti. Taip toje diksalą Žukovą, Paleido j Erdvę Kudnavką; Dideles Iš
kilmės po Visą Sovieti ją; Svečiai is Tolimų 

Kraštų Atvyko Džiaugtis ir Gauti Informa
cijų bei Instrukcijų.

.tatūroje jau seniai yra, kad 
'diktatūros kandidatai “lai
mi”. Opozicija galėjo išsta- 
įtyti tiktai 6 kandidatus Bra- 
Iga mieste, o visur kitur opo-

Sovietų Rusijoj šią savai- ■ už jo pašalinimą iš partijos zicijos kandidatų nebuvo, 
ię labai iškilmingai mini- centro komiteto. Bragoje opozicija surinko
mos 40 metų bolševikiško: ~ _ ‘20% balsų be jokios agita-
perversmo sukaktuvės. Iš-! oputnik No. i <cijos> Ruri buvQ draudžia.
kilmės tęsis ilgesnį laiką, f Maršalo Žukovo likimą ma.
iškilmes jau susirinko ar nusmelkė žinia, kad rusai i Portugalijos diktatūra šei- 
renkasi svečiai iš visų bolše- paleido i aukštybes naują mininkauja krašte jau 31 
vikiškų kraštų. Iš Kinijos žemės satelitą, ar dirbtinį metai. Portugalų gyvenimo 
atvyko Mao Tse-tungas su mėnulį. Tai buvo padalyta lygis po 31 metų dievobai- 
gausiais palydovais, iš Mon- lapkričio 3 d. ankstį rytą. Įmingos diktatūros yra že 
golijos, šiaurinės Korėjos ir (Nukelta į 2-ą psl.)
šiaurinio Anamo atvyko tų
kraštų valstybių atstovai. Sirijos Krize v ......

Iš rusų pavergtų Europos Išnyko™1™'
kraštų irgi atvyko ar atvyk- __ ® ■ SdUgO Mokyklą
sta dideles delegacijos su Pereitą savaitę Sirijos kri-i -------
vadovaujančiais komunis- apje kurią rusai ir ara-. Little Rock mieste kariai

i Sekmadienį Portugalijoje 
buvo renkamas parlamen
tas. Salazaro diktatūros iš-

jiniausias visoje Vakarų Eu 
Įropoję.
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Amerika Siekia Stiprinti 
Vakarų Pasaulio Vienybę

Prezidentas D. D. Eisenhower Vyks Į Paryžių į NATO 
Posėdžius; Vakarų Gynimosi Pajėgumas Bus Sti

prinamas; Daugiau Pinigų Mokslo Tyrinėji- 
Ir Daugiau Bendradarbiavimo Su 

Sąjungininkais.

Alium Arnhni i So'ietų Rusij°s Paseki-/lizyro HraOtU . Jinai raketų gamyboje, ką 
Zodū Kariauti parodė paleisti į padangių 

aukštybes dirbtiniai mėnu
liai, ir Sovietų “raketinė” 
diplomatija su grasinimais, 
verčia Vakarų valstybes sti-

Alžyro sukilėlių vadai 
! pereitą savaitę posėdžiavo 
Tunise, kaimyninėje arabų 
valstybėje, kuri neseniai at-Į printi savo gynimosi pajė
ga vo nepriklausomybę nuo I gumą. Apie tai prezidentas 
prancūzų. Savo posėdžius J D. D. Eisenhovveris jau tarė- 
alžyriečiai baigė paleiski-'si su Anglijos ministerių 
mu, kad jie tęs karą prieš pirmininku, o gruodžio mė- 
prancūzus tol, kol prancū- nesi prezidentas vyks į Pa
žai sutiks pripažinti Alžyrui ryžių į Šiaurės Atlanto Ka- 
visišką nepriklausomybę. riškos Sąjungos (NATO)

tais priešakyj. Tik iš Jugo- baį dek daUg šaukė, staiga 
slavijos atvyko delegacija, išnyko jungtinių Tautų sei- 
kurios priešakyj stovį antra- me Įllsai % a,aba; gutiko> 
eilis jugosiavių komunistų kad Us kiausimas būtų pa
vadas Kardelis. Jugoslavi- nktas ramybėje ir be jokios 
jos diktatorius Tito-Broz rezoliucijos balsavimo Siri- 
paskelbė, kad jam nugarą jos skundas buvo padėtas j 
skauda ir jis negalės kelis ggų
mėnesius niekur važiuoti. Pavojų Sirijai rusai buvo 
Tą nugaros skaudėjimą išpūtę su kokiu tai dar ne
daug kas vadina diplomati- aiškiu tikslu. Kai kas spėja, 
ne liga, esą Tito nenorėjęs kad rusai Sirijos krizę pūtė 
važiuoti į Maskvą svečiuotis vjdaus politikos sumetimais, 
tuoj po to, kai Chruščiovas kjd mano, kad rusai norėjo

vis dar saugo aukštesniąją 
mokyklą, kad negrai vaikai
rralSfn -ia lanL-vti Rcit L'Ul'oi-J IĮ v>.

Viršuje Amerikos naujas traktorius Hawk Eird rake
toms vežti.* Jis gali paimti .3 raketas ir jas Rreitai 
nuvežti į paleidimo vietą. Apačioje radaro vienetas, ku
rio paRalba raketa Rali sumedžioti ir sunaikinti net 
labai žema^skraidančius užpuolėjus.----- Ii------ - -------------

Tuniso prezidentas Bourt 
guiba peikė Alžyro maišti
ninkų vadus už jų atsisaky
mą derėtis, nes, jo manymu, 
tik derybomis Alžyras gali 
gauti laisvę, bet Alžyro va
dai mano, kad prieš Jungti
nių Tautų pasisakymą jie

vių prie mokyklos mažai bė
ra ir vvriausybė tikisi, kad r • <r» i r- ••
greitu ‘ laikui karius ealima Lenkai DetlSl , J ekSllleS b Ulia .. ... . ...gteitu taiKU Kanus ganma ,, n ii - r i negali sutikti derėtis nega- pradeda
bus visai atšaukti nuo mo- Del b Pagalbos t aklGUSe įsakymo vę į§ anksto sutikimo dėl'• ketų ga
kyklos ir mokslas joje eis 
be trukdvmosi 

Tuo tarpu visose pietinėse 
v

valstybių posėdžius, kuriuo
se dalyvaus visų 15 NATO 
valstybių vyriausybių vadai 
ir ten bus aptarti žingsniai 
dėl tolimesnio Vakaių vals
tybių gynimosi sustiprini
mo.

Amerikos vyriausybė jau 
pradeda peržiūrėti savo ra- 

gaminimo programą ir
pagreitins jų tobulinimą ir 
gamybą. Kartu Amerikos 

Į vyriausybė prašys kongresą 
— - ; pakeisti įstatymą apie ato-
J ures Vyriausybę minės energijos tvarkymą 

--------- 'toje prasmėje, kad atominė-

nepriklausomybės.
______ r_______ r„____ - ,,.4nkij?S del.e8“ci^ .y™ Į Tekstilės darbininkų uni-

valstijose segregacijos klau- ^aslungtone ir tariasi »uĮjos pirmininkas Anthony 
simas lieka, kaip jis buvo. Amerikos vyriausybe , Valente pasjtraukė
Kelių pietinių valstijų gu- teikimo Lenkijai ekonomi- vjetos kad jo unjja nebūtų 
bernatoriai ir seimeliai grie- ^es Pa&a*oos maždaug apie į-mesta -. bendrosios uniju

Prancuzai Gal Ir

ma. naikinti Lenkijoj ~ priversti-1 vo nedkusius vadus, kurie tų partijos taiyba po dviejų paslaptimis būtų daromas su 
nūs javų ir kitų žemes ūkio: jajsvaj šeimininkavo su na- dienų posėdžių nutarė į Gai- Anglija, kuri iki šioliai tik
produktų statymus. Dali

Žukovo grįžimo iš Jugosla-ip. .. Knrizbi~; 
vijos Maskva paskelbė, ^ JIUSU t\ariSKUU
jis “paliuosuojamas” nuo jo Į SniCr/Cffl Žukovą BEVAN MATO
užimamos krašto gynimo ------—----
ministerio vietos. Pereitos P° visą Rusiją komunistai 

daro mitingus ir smerkia

---------------------- , , • - irių duoklėmis ir pirkosi sau'Jlard vedamą vyriausybę į- viena Vakarų pasaulyje turi
1 “PAŽANGĄ” MASKVOJE pm amos lenkai noi etų gauti namus jr kįtka iš narių “pa- eiti kartu su konservatyviais atominių ginklų šalia Ame-

savaitės gale buvo paskelb
ta, kad maršalas Žukovas 
ne tiktai išmetamas iš karo 
ministerijos, bet kad jis pa
šalinamas iš “prezidiumo” 
ir iš komunistų partijos cen
tro komiteto.

Žukovas lauk

Maršalui Žukovui daro
ma priekaištai, kad jis nesi
skaitė su partija, nenorėjo 
leisti, kad politrakai armi
jos daliniuose turėtų bent 
kiek didesnės įtakos ir, kad 
jis buvęs apsikrėtęs “asme
nybės kultu” ir save visur 
kaišiojęs į pirmą vietą, kaip 
vienintelis karo laimėtojas.

Tokius kaltinimus prieš 
maršalą Žukovą paskelbė 
centro komitetas ir dabar po 
Sovietų komunistų partijos 
visą plačią Sovietiją komu
nistai priima nutarimus ir 
visur vienbalsiai smerkia 
maišalą Žukovą ir reiškia 
savo ištikimybę partijos cen
tro komitetui ir “draugui” 
Nikitai Chruščiovui. Visas 
konceitas nutarimų rodo, 
kad kampanija prieš Žuko
vą buvo iš anksto jiaruošta

maišalą Žukovą už jo viso
kius prasižengimus. Taip 
padarė ir partijos centro ko
mitetas. Kartu ir visi žyme
snieji rusų kariškiai smerkia 
maišalą Žukovą už tuos pa
čius prasižengimus. Visi bu
vusieji Žukovo neva tai 
prieteliai dabar spaudoj ra
šo straipsnius ir smerkia jį 
už ne tik už jo dabartines 
klaidas, bet ir už karo me
tu netikusią vadovybę. Mar
šalas Konev išpylė daugiau
siai pamazgų ant savo ko
legos maišalo Žukovo, ne
atsilieka nei kiti maršalai ir1 
generolai.

Šį Antradienį
Rinkimų Diena

Antradienį, lapkričio 5 d. 
visame krašte yra rinkimų 
diena, bet šiais metais ne 
daug kur vyksta rinkimai. 
Svarbiausieji rinkimai yra 
New Jersey ir Virginia val
stijose, kur renkami guber
natoriai, New Yorko did
miestis renka majoi-ą, o vi
soj eilėj kitų vietų renka-

įvainomis mašinomis.
Anglų socialistas A Be- Amerikos vyriausybė

'skolų". politikais. Socialistų eilėse rikos.
ybė kol senato tvrinėiimo komki- • dal>’vavimas vyriausybėje Prezidento D. D. Eisenho- 

van, kuris dabar lankosi A- kas dar nėra apsisprendusi, J • K vedama sen McClellan sukėIė didelių ginčų, bet pa- werio dalyvavimas NATO 
menkoje, buvo paklaustas, ar Lenkijai pagalbą duoti ir, J aiškinimą darbdaviu* -ęa^au dau£uma balsų pasi- valstybių pasitarimuose turi 
kaip jis žiūri į Žukovo nu- jei duoti, tai kokiomis saly- į kur ‘ ‘
vainikavimą Rusijoj. A. Be- gomis. 
van atsakė, kad Maskvoje — 
padalyta pažanga, palygi
nūs su tuo kaip ten seniau 
nepatinkami asmenys būda
vo nuverčiami iš aukštvbiu•z c
ir sunaikinami.

RAGINA Bl DĖTI

Sekretorius John Foster 
Dulks spaudos konferenci
joje pareiškė, kad Sovietai 
siekia nauju laimėjimę už
sienio politikoje, tuo norė
dami nukreipti dėmesį nuo 
ję vidaus sunkumu, kovos 
dėl valdžios Kremliaus va
du tarpe

mos savivaldvbės ir įvairūs 
ir pagal įsakymą iš viršaus kitI- pareigūnai, 
prasidėjo visame krašte. Į jęew Jersey ir Virginijos

Sovietų spauda praneša, 
kad maišalas Žukovas prisi
pažinęs prie savo kokių tai
klaidų ir net pats balsavęs j eitais metais,

rinkimai parodys krašto • 
nuotaiką, ar ji yra kiek pa-1 
sikeitusi, palyginus su pra-

kurie savo elgsena pasirodė sake uz 1 vynaiBybę. tikslo sustipnnti NATO są-
tokie pat netvarkingi, kaip’ Vyriausybes knzė Pran-jungininkų pasitikėjimą A- 

tir kai kuriu uniju pareigu- cūzlj°J v,rž m«- menkos kansku pasiruoši-
nai Ypač tyrinėjama Shef- nesl° laiko. Parlamente ne- mu ir tiksliau pasiskirtyti

KVIEČIA TURISTUS feimano firma, kuri užsiė- ®>®®k® sulipdyti daugumą gynimosi darbu. 
ECIA TURIS U ardvmu ir kartu nauJal vyriausybei remti Ame,ako,e ms

J •' *■ •
papirkinėti unijų

Amerikoje rusų pasiseki
mai su raketų gamyba su-

pareigūnus, kad iš ju išside- LEMKUA DARO kėlė daug kritikos dėl vy
lėm darbdaviams geresnes UKI° PAKEITIMUS nausybes apsileidimo ar

--------- perdaug didelio taupumo ir
Lenkijos vyriausybėj svar- nesugebėjimo organizuoti

nevenge
Nepalo karalija Himalajų 

kalnuose iki 1950 metų nie
ko svetimo neįleisdavo įsa-jdar})o sutartis, 
vo žemę, bet dabar Nepalo 
vadovai jau kviečia turistus 
iš svetimų kraštų ir tikisi 
iš turizmo biznio pasųielny- 
ti. Nepalo šalyje yra aukštų i 
kalnų, net pats aukščiausias 

, kalnas Everestas yra jo te-: 
j ritorijoje, o be kalnų yra 
gražių slėnių ir kitokių įdo- 

j mybių.

'AUSTRALŲ UNIJOS
UŽ 35 V AL. DARBO

Australijos darbininkų 
unijų sąjunga iškėlė reika
lavimą jiereiti į 35 valandų 
darbo savaitę. Tokius reika
lavimus unijos pradės staty
ti darbdaviams sudarant! 
naujas darbo sutartis. Darb
daviai sako, kad tas reika-' 
davimas ių nebus priimtas 
dėl “ekonominių išskaičia
vimų”.

O JIS GIEDA SAVO

Andrėj Gromyko JunRtinė- 
«.<* Tautose dabar Ririasi. 
kad Sovietu Sąjunua išgel
bėjo Siriją nuo karo

stoma visa eilė pakeitimų darbą, kad pirmavimas ra- 
šalies ūkio tvarkyme. Kai ketinių ginklų gamyboje ne
kurtos pramonės šakos gaus išslystų iš Vakarų valstybių 
didesnę autonomiją tvarky- rankų. Toki kritika girdisi 
tis pagal ūkio vadovų nuo- ir užsieniuose, kurie pasiti- 
žiūrą, kai kur dirbtuvėse ki Amerikos vadovavimu ir 
darbininkų tarybų įtaka bus jos technikos pažanga gy- 
padidinta. nimosi srityje.

Pernai metais, po spalio
pasikeitimų, lenkai nustojo Rusu šuniukas Kudriavka. 
persekioti ūkininkus ir re- kurjs dabar laksto aplink 
zultate šiais metais ūkinin- žemę dirbtiniame mėnulvje, 
kai pagamino 700,000 tonų ne pi,-mą kartą pakyla ’ į 
javų daugiau, o kolchozai aukštybes, šuniukas jau y- 
ir sovehozai ir dabar toli |-a buvęs iškeltas į aukšty- 
yra atsilikę savo gamybos su raketomis ir laimin- 
našumu nuo ūkininkų ga- gaj grįžo į žemę. 
mybos. Lenkai norėtų kaip ' Kai kur gyvulių globos 
nors sužadinti ir pramonės draugijos protestuoja, kad 
našumą. Tušai siunčia šuniuką į erd-

Lenkai tikisi ir is Ameri- vę, kaipo žiauni dalyką, bet 
kos šiais metais gauti kiek tos draugijos nieko nesako, 
daugiau ūkiškos paramos, kad rasai savo gaišiausią 
kad galėtų žmonių gyveni- maišalą pasiuntė žemyn iš 
mą šiek tiek pagerinti. didelių aukštybių.



Pfelapb Antras ICEEEIVTS. SO. BOSTON No. 45. Lapkričio 6; 1957

Netesėtu pažadų sukaktis
Sovietų Rusija iškilmingai ir su didele pompa mini 

4<t ąsias bolševikų perversme sukaktuves. Į sukaktuves 
suvažiavo svečių iš viso bolševikiškojo pasaulio—Kinijos. 
Aramo, šiaurinės Korėjos. Laukutinės Mongolijos ir visų 
j ūsų pavergtųjų tautų Europoje, o taip pat ir bolševikiškų 
partijų atstovai iš laisvųjų kraštų. Iškilmės yra didelės ir 
labai puošnios. Bolševikų valdžia išsilaikė Rusioj 40 me
tų! Pertą laiką bolševikai pervagojo Rusijos gyvenimą, 
kariavo pergalingai dideli karą prieš pramoningą Vokie
tiją. atsilaikė prieš dideli badmetį Pavolgy 1921 ir V ka
inoj 1933 metais, sukūrė Rusijoj galingą sunkiąją pramo
nę ir net paleido Kudriavką į plačiąsias erdves lakstyti 
aplink žemę. Per 40 metų rusų bolševikai gali daug kuo 
pasigirti ir vyriausias jų pasigyrimas, be abejonės, yra 
tas. kad jie 40 metų išsilaikė valdžioje prieš rusų tautos 
valią ir net primetė savo režimą milionams kitų tautų žmo
nių. kurie bolševizmo nenorėjo ir nuo jo nori atsikratyti.

Tai yra dideli pasiekimai. Bet visi tie pasiekimai vi
sai nesiriša su bolševikų perversmo pažadais. Kai 1917 
metais spalio mėnesio gale Lenino vedami bolševikai 
ėmė smurtu valdžią, jie žadėjo žmonėm
svę. lygybę, brolybę, jie žadėjo panaikinti 
Įėjimą, panaikinti žmogaus išnaudoj 
kurti naują, šviesesnį ir teisingesnį

PIRMAS SPRAl 'MINIS LCKTl’VAi

boeing firma 
lėktuvą.

pagamino 
kuriuo

pirmąjį spraiKminį komercinį 
skristi 150 keleiviu.

*'Biznieriaus''' vieta Aine-( 
rikos gyvenime yra ypatin
ga. Niekur kitur vertelga 
(biznierius) nesijaučia tiek 
svarbus, kaip čia. Kitur, 
mat, dar iki biznierių gady
nės būta tradicijų, kurios Gaidys ant skiedryno ir kitus, tai irgi buvo krizė,
didesnę svarbą pripažinda- Rusi> bosas Ni. Dabar Žukovo pašalinimas
vo kitų luomų žmonėms- kita chl pjovas padarė dar > 'a krize. Tokių knz.ų bus 
bajorams, kariams dvasi- v- . ; j saV() ir ateityje
lunkams, biurokratams, v .a • •.* • O kiek ilgai toki diktatu-
mokslininkams—O Amen- vakiįio< «avo' vakarvkii la su savo kl'izįmis Sali Li
koje, IMI senų Jeffei-sono ir be^,.Xbi h ^rinin! kvti< Toki diktatūra gali 
Hamiltono ginčų, biznierius „a jįla žukoVa ir |abav laikytis neribotą laiką, ypač 
issimuse , pumą vietą, o kt- v.jasi .. laimėjimu-. jei Ji nepadaro klaidos li
tų luomų žmones atsiliko į. . sako .. ... neleidžia visuomenei susi-
uzpakalj-je. Biznierius eia ,uli |voj 4 grupuoti i nuo diktatūros
žiba ir bažnyčioje ir mok- ,j ‘ nepriklausomas orgamzaci-
slo įstaigoje, nes kaip gy- ' D o .. -jas. Diktatūroje didžiausia
vuotų bažnyčia, jei dievo- Pei ,?tą metųi.po Sta i- krizė užeina, kai vienas dik- 
baimingi ar šventablyviškai no. ?akį “k?*ęktyvine vado- tatorjus pakrato kojas ar 
veidmainiški biznieriai ne- - ?e padare didelę nUgalabijamas, bet jei-
sudėtų riebios aukos Dievo pazaaFa 'al\mo>i kelyje. ejijnįai žmonės į reikalą 
garbei, arba jei biznieriai Pra^SO^..i.?T.l?’ia’i. neįsikiša, tai po kiek laiko

Kas savaite

Magazinas “Fortune 
mis dienoms paskelbė

Žmogus su bilionu
—----------------- aiua JCi UUailUUH 1 V • * • V- i K**
“ šio- turtą sukrovė iš aliejaus ka- neremtų mokslo įstaigų, tai yas, .laienKovs ir 'ampani- naujas diktatorius stoja į 
• pa- sykių, no,s jis ir iš 'savo tė- kaip jos išsilaikytų? Milži- pašalintojo ar mirasiojo vie-

tą ir komedija tęsiasi.
giminė Rusi- 

įs Dievo malo- 
metų. Venecijoj

diktatūra, įvesta “laikinai”, 
lclJ? tik šešiems mėnesiams, išsi

laikė 600 metų! Sovietų
^u" diktatūra laikosi jau 40 me- 

įeningumu. jr sukaktuvėms da-
privilegii uotus valdančius parazitus ir į betei- ^*^a *^nat’ •»«« «. yj

sius dirbančiuosius yra liūdniausis Rusijos gyvenimo fak- "5 doFerių, gali bū- apaugi miiionais, kaip skur

^rasas nau apsuiu u> a. ypaungai — r-— eDabar Chruščiovas nustvėrė hai ^nčm mlriala Žnko-

momų, “g’i'nukingi vertelgos gali nancių žmonių padėtyje ir uode^0s mariala Žukovą bar.siancia maišalą Žuko
vu hn- anaurt miiionais. kaiu skur- tun jaustis esą antroje vie- ^Z„U . ^2=1 ą vą summs *eko Piautl- Ga-jaustis esą antroje x ............ ... —..... ......

toje po savo geradarių. Čia !'L.meta «! ">«'yną o Chiu- lo nesinlato.
ščiovas lieka vienas viršūnė- Amžinų diktatūrų, kaip ir 

amžinų monarchijų nėra. 
Bet jų laiko niekas neapri-

Tik prieš metus laiko bolševizmo režimas išleido įsta- džius gyvaplaukiais.

„Jos laimėjimu, boja, jos laikosi ilgai ar 
Chruščiovas vienas vn-su- trumpai, žiūrint aplinkybių.mu tokios menkos žuvytės, žemės druska. Jis, pavyz- vio teggneao, vai nas, oet 

įdomu, kad arti pusės vi- džiui. sako: biznierių niekas nepravar-
multimiiionierių. kurių džioja nors kartais ir meta-

milionus “pagrindinė Amerikos jėga mas “pinigų maišo panie- 
biznio žmonės. Jie su- kinantis pavadinimas.

‘Normalus” kelias1 VC JI ---------------- • e- - — v
, , . , . , .. p sugraioste n- paliko ipė-Amerikos Valstybių galių ir jei i vyriausybę buvo traukia-. Kolektyvinė

svų organizacijų. be laisvos spaudos, be teises daryti na- ;,iniams pats turtingiau- norime, kad industrinė Ameri- mi mokslo žmonės visokie diktatūroje yra retas dalv-
kos i krašto vyriausybę. sias amerikietis,'Jean Paul kos ^’-vbė būtu išlaikyta ir vir- profesoriai ir kt. ir tas buvo kas7arba ir stačia? neįma- UZKU,lslnn? aeiTDll, Paga

Bolševizmas žadėjo, kad valstybė “išnyks” jiems pa- Getty, kurio turtas siekia švtl- rusŲ galis?* tai biz,lio žmo_ skaitoma lyg kokia nesveika
ėmus valdžią. Gyvenimo tikrovėj betgi bolševikai suku- ar net vii-šija bilioną dole- nėm 
rė naują valstybę—retai istorijoj užtinkamą despotiją, rių, ($1.000,000,000) savo 
kuri pasitarnavo pavyzdžiu ir Italijos fašizmui, ir vokie-_______________________ _

darbio garantijos neturi.
Žadėta brolybė virto negirdėtu pavergimu ir milži

nišku koncentracijų stovvklu atidarvmu, kuriose milio- 
nai žmonių nežmoniškose sąlygose pluša, lieja prakaitą. jul. . virslJait-; ™ K11 doleriu, savo turtą pasisėmė blzn>° žmones. Jie su- Kinanus pavaainimas.
k JU ‘ ? Jiu -2 ^2 b : ?!) t alkoje liko .. aHe aiba . tėvai ten kūrė industrialinę Jungtiniu F. D. Roosevelo laikais

valdančios diktatūros vergu, be savo teisių, be savo lai- .. suį.aibstė ir paliko ipė- Amerikos Valstybių galią ir jei į vyriausybę buvo traukia-,

je, kaip gaidys ant skiediy- 
no, taip atrodo dabar “ko- 
lektvvinė vadovybė”.

o • • • •Sirijoj ramu

Maskvos išpūsta ir ištriū
byta “krizė” Sirijoj pasibai- 

.1 - -k- Jungtinių Tautų seimas, 
varo\\ e dviejų savaičių kalbų il

čių nacizmui ir kitoms “modemiškoms” diktatūroms.
Ką gi švenčia bolševikai Maskvoje? Nauja valdymo 17,840 mylių per

techniką, kurioje valstybės valdovai yra viskas, o žmogus greitumu ir apkeliauja ap- dar liktų Amerikoje? Liktų 
niekas? Krašto industrializaciją, kurios visi vaisiai eina link žemę per 1 valandą ir paprasti žmonės, nebiznie- 
karo mašinos stiprinimui? Totalitarinę tvarką, kurioje minutes.
pilietis yra tik balsuojanti mašina, paduodanti savo bal- . Rusai sako. kad Kudriav- darbininkų technikų, mži

, rusu s«uą. tu. u.^.o sKaitoma lygKOKianešventa nomas dalvkas. Rusų pavvz- liau_nusPren.de’.Rad jokios 
s turime ištikėti tą pada- naujenybė. Kai republiko- (iv<; ta ai«kia; »arodė Savo knzes neila n\ V1SQ M klau- 

ryti. Be biznierių kas dar liktų naį laimėjo rinkimus, jie se- laiku po visagalinčio Lėni- padeį 1 Jent.vną, net
Amerikoje?”^. niau beisiirvvenančia nrak- Joklos rezoliucijos neprnm-

de-
Vadinasi, biznieriai yra rtausvbę 

valandą žemės diuska, be jų kas gi rių kurįe
mi geriausiai pašiluose sa-i,^o plepus

riai liktu milžiniška armija ’’ Va!dVtV Kaip kadaise'Lie-kita chraė^” Vddžik .KAla k'a^™as, kodėl ru- 
nai, liktų milžiniška armija tuvoje krikščioniu demo- koncentruoiari vieno a«- sukavo ir ‘*k»vo dėl pa- 

•tav- darbininku techniku, inzi- kratų ,aikais vjsu|. įuvo vojaus Sirijai, kurio iš viso
rusai pelnė iš 

i? Jei jie girsis, 
‘taiką išgelbėjo” 

Sirijos-Turkijos sienų,
mutnikas . ”7?D-^lės galios. Diktatoriui pavo- ~ T^kn

pirmųjų vietų tvarka. Tose varžvtynėse dalyvauja \’o. 2 via staigmena bolše- JO?į.zm.on.es vienas re mulu- gali gręsti iš *** kurio rėkavo ir kSėl Čhruščio-
tik viršūnėle, stovinti krašto priešakyje ir varžosi jie dėl viku perversmo 40 metu su- k™° ^k™n- “ ’ ’ ’ ' Chiuscio-
. , , .............. --lė- i j-i i ii sos spekuliacijos aliejaus gus biznierius) Amerikojeto. kas bus vergu prižiūrėtojas ir išnaudotojas, kas dik- kakciai atzvmeti, ar gal ru- ; , 1 . J J ® ,7;J ... .........„u laukuose n sumanus supu- yra pirmaujantis asmuo vi-tuos savo valią visai Sovietijai ir gal visam pasauliui. sai nustebins pasauli pa,eis- kinėjimas aliejaus atea™ suomenėje, jo pelnytas ar 

Žukovo Įiavaiymas iš valdžios nereiškia vidujinių '«•«-»? >. menuli, kaip žemėje 41,1^^10, rfepresi- užspekuliuotas turtas yra
kovu galo bolševizmo viršūnėse. Tai yra tik vienas epi- Kaįka> spehoja. metais iškėlė jį į pirmą [įrodymas, kad Dievas ji lai-
zodas varžvtvnėse dėl valdžios, iki vienas diktatorius ..,k;(,2le l- >pu ni ’° ? °* . vieta piniginiu maišu kom- mina, kad jis yra išmintin-

rodo, kad rasai - 1

»ę prigtizejo biznie-vje(a pasišalinusio ar paša- •***,'Z’
rie matomai skaito- i- ♦ • c* v • ij-1 • sutiko ir Smja, ir Rusija, line, matomai, skaito lmtojo Stalino i valdžią įsi- Tui.kiia ir Amerika 
įausiai pasnuosę sa-irito plepus avantiūristas Ni- T7 A,nenKa-

asmens, kuris darosi per- vas in0, A|. jakavimai daug populeim zmonese. a ie karo ju sirfjoj Nj.
...s^0,'.3? =.StT;!!? kitai paiičjo kfek nuvaini- 

kuoti Žukovą ir kokiu bū-

kuriam laikui uždės savo letena ant viso didelio krašto tarpkontinentalinių bombų igas ir pasirinko gyvenime

annijos priešakyj ir buvo 
populerus rusų tarpe—Žu-
vas dai-ėsi pavojingas Chi-u-: Atsakymų i tokius klausi- 
sciovui n Nikita jį pasalino mus ko, kas da). nėra 
pne pirmos progos, kaip tik
tą galėjo padaryti pats ne- Korupcija dvokiagyvenimo ir pasiskelbs “draugu, tėvu ir mokvtoju”. kaip ^vb*/,;*“ v’ra” toli* nralenke Ka(1 turtingas biznierius 'geriausią kelią. Viskas kita 

tai buvo padaręs Stalinas Kruvinasis. Sneriką. Tas kelia nemažai tu,i toki3 pažiūrą į savo!.lr . piie‘
Rusijos žmonės bolševizmo sukaktuvių proga neturi ^^^0. nes Maskva a!nato įm?nės’ niek° 0131 P°e lenaUS' i O partija? Komunistųvadas G

kuo džiaugtis. Rusų pavergtų tautų žmonės keikia tą va- gali pradėti šantažuoti kitas ;Į),na\ : £a*imas daiktas, Kaip galvoja milioniniu į partija Sovietijoj yra ne val-i^eany sako, kad jis negalė-
landą, kada bolševizmo puikinąs čebatas jiems atnešė šalis savo raketomis. Sput- ka(* kltokio amato žmogus/turtu pasipuošęs biznierius, idžios šaltinis, bet valdžios jęS įsivaizduoti, kad unijose 
vergiją ir svetimųjų viešpatavimą. Visas laisvasis pasau- nik No 2 yra apie šešis kar- sakysim, mokslininkas, gale--taip linksta galvoti ir mažę- įpagribininkė. Valdžia 
lis neturi pagrindo džiaugtis bolševizmo sukaktuvč
nes rasų despotijos kariškas pasiraošimas kelia 
dėl dar likusių laisvų tautų laisvės išlaikymo 
sus ginkluotis, kad Rvtų despotija nepadai-ytų
gaiš ir bebalsiais darbo galvijais. tiniam mėnuHui. ypač ant- Iioti milionus

Bolševizmo 40 metų sukaktuvės laisviems ir laisvę rajarn daug didesniam rei-lkau^je didelių intelekto

j nugriūdamas nuo sosto. Amerikos unijinio darbi*

j- - - i G. Meany mano, kad unijos
neturint ma- dytų žmonėms nuogutėlius, 'yra tik valdzos valdininkas, j nesipriešins, jei kongresas 

O kodėl varžytis su ru- parazitas, kuris tol vra šil-. j^eis įstatymą, kuris padės
mylintiems žmonėms nėra džiaugsmo, bet rūpesnio ir kėjo milžiniškos jėgoos ir 'išteklių. Ką darytų biznie- sais, kurie biznierių tipo iš 
liūdesio valanda. Tikėkime, kad bolševizmo desjiotija rusai neabejojamai gali irį’™5 aliejaus atsargomis viso neturi? Rusijoj komu-
grius ir laisvės valanda išmuš tiek nukamuotai rasų tau- didžiules bombas laidyti į į žemėje, jeigeologai Jam ne- raistiniai biurokratai, ūkio

i___i_____________nUl-odvtU. KUI- mėžti Žemėle t<w>hnnlrratoi* ir v-oMantiniutai. tiek bolševizmo 
atsikratęs karo baimė 
keliu pirmyn.

no pavergtoms tautoms, o visas pasaulis, bet kokią žemės kamuolio nui kW .^^žti žemėje
aimės. yralės žengti pažangos ir laisvės vietą. Tas ir kelia didelio a^“?Į“

* susirūpinimo Amerikoje ir Ir. ka,P !,s

SPUTNIKAS SU
KUDRIAVKA

technokratai ir valdančiųjų 
tarnyboje dirbantieji, bet

_____ t............ Amerikoje ir : ,l\ KaiJ? !,s fn^zių vą say- aukštai gerbiami ir riebiai
kitose* laisvojo pasaulio tau- Je’ inžinieriai jam nepa-apmokami mokslininkai lei-

------------------------------------- tose* i dalytų įrankių skylėms že- džia sputnikus ir dirba tarp-
tas į aukštybes 923 mylias Prezidentas D. D. Eisen- mėje grąžyti? kontinentines raketas. Jei
(tai jo aukštumas maksi- hower jiereitą savaitę turėjo Ii’ kito amato žmonės ga- tik biznieriai yra žemės dru- 
mumi, vra apskritas ir turi pasitarimus su nacionaline Iety irgi nurodyti savo svar-'ska, tai rusai savo smege- 
diametrą 12 pėdų. Naujame saugumo taryba ir paskui visam kraštui. Bet tik n.vnėje druskos iš viso netu-

toje vietoje, kol jis moka;unjjy nariams saugoti savo 
įtikti partijos vadovybei H' tui'ty nuo sukčių ir niekšų.

Bet unijos bus priešingos,visos valstybės priešaky sto
vinčiam diktatoriui

Diktatūros amžius
Demokratinės vyriausy

bės turi savo krizes, o kai 
ateina rinkimai, tai valdžia 
dažnai pasikeičia gana ra-

jei kongresas bandys po ko
rupcijos priedanga smaugti 
unijini darbininkų judėji
mą.

Reikia manyti, kad tokio 
nusistatymo bus ir visas uni
jinis darbininkų judėjimas.

dikaliskai. Diktatūrinės vai- Įstatymas, kuris padės uni- 
džios irgi turi savo krizes, nariams gintis nuo vagių, 

negali pakenkti unijoms, o
(Atkelta is 1-o psl.) ni<iiiiriią j^vuų. saugumo

Pagal rusų pranešimus sputnike. be minėto šuniuko spaudoje buvo užsiminta, biznieriui su miiionais atėjo retų turėti. Ir vistiek su jais j Kai Chraščiovas su Moloto-
naujas dirbtinis mėnulis yra Kudriaykos, yra įtaisyti vi- jog Amerika dės visas
daug didesnis, jis skrenda sokie instrumentai, kurie tangas, kad savo atsilikimą!
daug ankščiau ir neša savy- l>erduoda įvairias žinias iš raketinių bombų gamyboje »kuį is AmenKos: iiea lai zyus, xao savo pranašingu- skerdė Kenją, Ui puvo vai- j gėda ir visvien unijų pa-

jaučiasi apsukrūs mu pasitikintieji biznieriai džios krizė. Kai paskui tas;tf7naUgti nepasisektų, tik vi-
kurie sugebėjo susi-—1—J-------- i—---------- ---------- . _ ....

mokėjo
savo tė-

•aketinių bombų gamyboje 
je veną šuniuką Kudriav- aukštybių. Naujojo sputniko pašalintų. Lenktynės prasi- svarbūs 
ka (Kudliukė) vardu. .radijo aparatai jierduoda dės rimtos ir Amerika turės žmonės.

# » ---- -------  ----  I------ --
pasirodę nedaaugę kraštą.pats Chraščiovas su Žukovo!kraštas būtų kiršinamas 
valdyti ir būti pasaulio va- pagalba paėmė už kalnie- be jokio reikalo, 
dovais? —~ i

I

naus “antį partinius zmo-j 
įneš—Molotovą, Malenkovą J. D.

%25c4%25af.zm.on.es
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, R ASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

1$ PHILADELPHUOS PADANGES

SLA kviečia naujakurius 
1957 m. spalio mėn 20 d

to lietuvių vienybės svarbą, atsiminimus apie V. Krėvę, 
Tuomet lenkai lietuvius vi- su kuriuo buvo artimi drau- 
liojo į savo organizacijas, gai. Atsiminimai tilps Aidų 
Mūsų šviesuoliai pradėjo žurnale.Seniesiems jau neliko nei . .. _ r . , ,ambicijos, nei -'ukvatos" to- ^gan.zuott savo apdraudų. Mirį Uetuvi Uutinė, 
Rimuose įstatuose apibu- uebon..15.01 m. spalio men zii n. ,iau dilbti. gLA apdraudoS a“v- -..t", P 

3 vai. p. p. Lietuvių Muzika-o..<ran;zae:ja: reįkia jaunes-dmtl ^ie tikslai. steigti 
lio Klubo svetainėje Įvyko nariu įr susivienijimo e.. bažnyčias ™okVkjas- 4Dabar Lietuvių Tautinės šv. Ma- 

atrodo kitaip, bet tada no- rijos vardo bažnyčios (331 
kimas, i kuri per vietos ra- ateiviu tarno Jis ansi- rėta atsb-iboti lenkų Įtakos. iKeed Street) klebonas kun. 
diją ir Keleivio laikrašti bu- įžiautrė šio susirinkimo žv-i - ??siv.ieni3imVi visuomet J- J- Zittus netikėtai mirė 
vo pakviesti skaitlingai at- m;a;siais svečiais kurie eal rūpėj° lietuvybės klausimai, spalio menesį n palaidotas 
silankvti naujieji ateiviai. ^bėsTa sunrantam au Kada Lietuva buvo ca’ parapijos kapinėse. Kun. 
Susirinkime su pranešimais įS“ Pavergta SLA sma,kiai J’ Zl^ b”vo.labal "te
dalyvavo iš Ne\v Yorko at- kiviams SLA fndXudos Protestavo prieš .Kražių lonaus budo dvasininkas, 54
vvkes žvmusis veikėjas adv. t;k-lus ?r svarba Jis nakvie- ske,dynes, energingai kovo- m. amžiaus, bet se tikrins n svarbą Jis pakvie-, lietuvių spaudą, galavo širdimi. Gyv

nių narių ir susivienijimo
S.L.A. 135 kp. narių susirin- nergingų darbuotojų iš nau-i^

seniai ne-: 
veno baž-;Steponas Briedis ir Filadel

fijoje gyvenantis LE redak- Brooklvno adv. Steponą . Vlll. tll -• - -. .torius prof. dr. J. Puzinas. Rripdi ‘ vėl rusų pavergtas susi vie- km tuiejo įsirengęs kamba
Susirinkimą atidarė lietuvis- *’ nijimas prisideda darbu ir relj. Buvo labai pamaldus,
kosios veiklos Amerikoje SLA seniausia lietuvių su- j lėšomis prie kovų palaikymo Parapijiečiams jo pasige- 
veteranas p. Wm. Burton, organizuota bendruomenė už Lietuvos laisvę. dus, teko su policijos pagal-
kuris po trumpo Įžangos žo

te Pirmuoju kalbėti svečią dabar kada mūsų kraštas nyčios viršutiniame aukšte,

džio pristatė SLA 8-tos ap
skrities pirm. ir Lietuvių 
banko prez. adv. Charles S. 
Cheledena.
Nei ambicijos, nei “ukvatos”

Lietuvių Banko Filadelfi
joje prezidentas adv. Ch. S. 
(heledenas nusiskundė, kad

Kitos tautos turi žmonių ba atplėšti duris. Atrastas 
. . . ka.lt>3 jr eksportui; mes turėdami miręs- kun. J. J. Zittus bu

kreipdamasis į naujuosius tjk mj|ionus tautos na_ vo lankęsis Nepi- Lietuvoj, 
ateivius adv. Stejionas Bne-!,.; , a; alime suplastį Skaitė ‘•Rele,vi , “Vieny-
dis įsaiskmo, kokia yra di- SLA svarb j,. reikšmę. virš bę . Tarp lietuvių skleidė 
dėlė nauda priklausyti SLA. 3q qqq naujuju ateiviu atvy- mintb kad lietuvių tauta 
Yra visokių apdraudos rū- ko' į Amerika; )x,t apgai)es. nore ir pamažu pradeda 
siu Amerikoje, kur apsi- tenka didelė' dali< bręsti visiškam atsiskyrimui
draudusiems nereikia daly- <Įal. neprikIauso susivieniji nuo. Romos popiežiaus baž- 
vauti susirinkimuose. SLA mu- džiaugiuosi ir di- nytinės valdžios, kuri lietu-

VYRI i TAS VIS VIENA

Yirginia De Lee. 21 metu 
amž.. kuri tam tikru metu 
buvo pripažinta turinti 
gražiausią pasauly kūną. 
paprašė Los Angeles teis
mo išskirti ją su vyru dėl 
jo žiaurumo. Vyras, pasak 
ją, visai nekreipia dėmesio 
į jos kūno groži. Teismas 
jos prašymą patenkino.

naujienos

Spalio mėn. 26 d. 
pianisto Andriaus 
čiaus koncertas.

The Evening Bulletin 
d. laidoje

nese, kad degtinės fabrike

ILLINOIS LYGUMOSE
CHICAGO, ILL. kingu veikalu.

--------- Publika vaidinimu buvo
Lietuvos krepšininkų laimė- patenkinta, o 77 kuopai li
jimo 20 metų sukakčiai pa 
minėti komiteto pranešimas

1. Komiteto sudėtis. Įvy
kus kai kuriems pasikeiti-, 
mams, galutinė komiteto su- G< žį|į„5kas „Tujose

ko gražaus pelno.
Perkūns

PITTSBURGH. PA.

dėtis yra ši: Pirm. Dr. S.
Biežis; vicepirm .S. Daunys; 
gen. sekr. .J. Vaičiūnas; se-' Vvr. serž. George Zihns- 
kretorius A. Lingytė; var- kas &avo pranešimą is vy- 
žybų vadovas V. Adamke- riausios karo būstinės S a
vičius; spaudos - informaci- ’shingtone, kad jis yra iš
jos vadovas E. Šulaitis; iž- rinktas pasiųst' lapkričio 
dininkas Z. Dailidka; na- mėnesi specialiam apmoky- 

....................... of Rė

pareigose

mui Mellon Institute 
search in Oaklar.d, Pitts-

Gražia lietuviška

v.sus apdraudos reiaaius.
Susivienijimo idėja yraben- Su metų skaičiumi 
drucmeniška. Susivieniji- auga ir rūpesčiai 

neatsižvelgia
Naujausios knygos
SIAURUOJU TAKELIU, pa- mas visai 

rašė K. R. Kriaučiūnas. Spau- apdraustojo religini ar sro- p^“1111" 
dė “Naujienos”. Ps!. 178. Kai- vinį nusistatymą. Susivieni- įįu,Tonui 
na $2.00. Senesnės kartos lietu- jimo susirinkimuose 'kalba 

pažįstamas daini-

1

Tautininkų lenktynės 
su kazimieriniais

Lietuviu Bendruomenės S bov /L ...
kad degtines

riai: A. Antanaitis ir A. Va- 
lonis.

2. Komiteto adresas. Lie- burgh^
tuvos Krepšininkų Laimėji- Serž. Žilinskas vra pri
lyto 20 metų sukakčiai pa--skiltas prie antrosios ai nu
minėti komitetas, c o J. Jos ^39 ligoninės Pitssour- 
Vaičiūnas, 1216 So. 49th £he’ kariuomenėje tarnauja 
Avė., Cicero 50, Ilk, telefo- Jau dugiau kaip 16 metų. 
nas TO 3-7327. Plačiai žinomas jis yra ir

3. Minėjmo data ir vieta. hetuvių tarpe sa\o ve.i.ia. 
š. m. lapkričio 9-10 dieno- dis -vra buvęs Kalfo, lau: u- 
mis

____ žaidynes v____  __ _____
mokyklos salėje, vakaras — bendradarbiauja įvairiose

. t Lietuvių Auditorijoje, krep- 
įyyRo čjninkų pagerbimo banke- 

auįucm- tas — Jacy’s restorane,
4. Minėjimo programa, 

a. Krepšinio žaidynės, da-
pra- jyvaujant penkioms geriau-.......................

sioms Š. Amerikos lietuviu bnki serž. Žilinskui sekau

Chieagoje. Krepšinio Ju Lietuvių, Lietuvių <..’tera- 
nės vyksta šv. Putos tūros draugijos pirmininku.

kitose organi: i- ijose. Jis il
gus metus vadovavo vietos 
radijo programai ir dabar 
bendradarbiau ja W A <). 
Homestead. Pa.

1 Draugai iš 339 duoninės

viams gerai
ninkas ir poetas K. E. Kriau- ra daugelio sakoma: 
čiunas čia vaizdžiai aprašo sa- yj 
vo vaikystę ir jaunystę Lietu
voje, gyvenimą ir veiklą Ame
rikoje. įspūdžius grįžus Lietu
von ir dabartini savo gyveni
mą Amerikoje.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžiu,
368 psl.. redagavo V. Baravy
kas, pigiausias ir naujoviškiau- 
sias žodynas, kieti viršeliai, kai
na $1.

Pn mininkaujanciam Wm. Tarybai paskelbus gomulki- 
ntonui davus teisę ir ki- njus “atstovų rinkimus” i

tiems pasisakyti, dar kalbė- kitais metais ivyksianti Pa-
5 ___________________________ - io Z urmas Jankauskas. A._________ k_ t d__ma netuvisKai. teisingai y- * A sauno Lietuvių Deiuuuumc-

SLA Tvaranavicia ir kt. . Žurn. n^s puošiamą seimą New 
zra seniausia ir stipriausia , Dirmėnas išsireiškė, Yorke, kolonijoje merdintis 
organizuota lietuvių bend- kaf ?u skaičiumi au- bendruomenės skyrius nors
ruomenė pasaulyje. Arti- £a zrr|ogaus rūpesčiai^ j,. pasiskelbęs apygarda jau 7**1 . . ...
miausioje ateityje SLA vra Naujieji ateiviai patenkina- nepajėgia išvystvti veikla au omo i ai& Jyvavusių Lietuvos rinktinės
nutaręs steigti seneliu na-j"?al .lslt.vlrimę i šio krašto iki ankstyvesnio lygio, ka. i atvažiuodavo jas parsivežti. žai(lėjų tarpusavio krepši-

.ekonomini gyvenimą prade- da valdybai vadovavo žino-r nio žaidimas’
da sutikti įvairias nelaimes, mas VGjkėias J. švedas, teis.'lletuve Helen Baltuškoms, e Sportininkų vakaras su

Ine. krepšinio komandoms: Bro- laukia grįžtant specia 
įtvin .i_i  t * rr * t -a • : i-imšimti baigus.

mus.

SUŽADĖTINĖ, parašė 
tinis. 15 Įvairiu trumpų paša 
kojimų, 180 pusi., kaina $2.

Puhlicker Industrie 
(Water ir Jackson gatvių 
kampas), buvo suimtos pen
kios valytojos, kurios po rū- Toronto LSK Vyčiai ir Dėt
imis Įsitaisytose skardinėse rojt0 LSK Kovui’ 
išsinešdavo namo degtinės. 1937-39 metų Europos 
Suimti taip pat tų moterų krepšinio pirmenybėse da-

oklyno LAK, ASK -Lituani- Pasmiosimą 
vai. Chicagos LSK Neriai.

‘S
lu

BROOKLYN, N. Y.

Aukos Dariaus Girėno 
paminklui

Komtetas yra laiškais 
kreipęsis i Įvairias organi
zacijas ir asmenis prašyda
mas atiku, kurios Įgalintuiiaimes, mas veikėjas J. švedas, teis.''.'““''

'•s aP-.V. Mykolatis, B. Raugas iri,49 m' 1 °.,,ana F:-
ną rim- kiti. ėjusiais metais na- ve^’ neto“ Su.m-

. .-i tas ir los nepilnametis sti-

ligas, mirti. Daugelis 
draudos reikalingumą nm- kiti. Praėju

Piof <li T Puzinas tain l,.as':als^’’ apsidrau- ,.įo mokesčio tesurinkta tik 
pareiškė: ta,pistl «s ,,a.r delsia, vengdami .,9 doleriu. Tautininkai ‘

Smarkiai kovota už lietu
viu tautos teises

menine dalimi ir šokiais. baigti statyti paminklą.Suim
ir jos nepilnametis sū- krepšinio pirmenybėsedaly- 

nus Geraldas,. 17 m., kuris vavusju Lietuvos rinktinės 
automobiliu 1paieishe. apsikrauti nuolatiniais mo- kazimieriniais varžosi dėl i- autonioblllu buto attazia- žaidėju pagerbimt

J. Ti- I naujuosius ateivius kreip- kesčiais Jis patarė snsivie- ? i b S ves pars vežti motina i na- t-Ptae
paša. .v y a mano mos kalbos ninmo veikalams stipriau o kiek ta apygarda turi na D---- ’—

d. 1937-39 metų Europos Nuo šių metu gegužės 29 
d. atsiuntė aukų: Amerikos 
Piliečiu Klubas ir Petras

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Jdomus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

bimas — ban-

Rengimo KomitetasA nijimo veikėjams v,n
Aai.dabar tniksta darbuotis tarp naujuju atei-j-i/ Tik Gerias^nona^ Dievas Filadelfijoje šiuo metu 

mums vienybes, bendro dar- vių, atskleidžiant SLA ap- d^nXe težtno randasi 85’00U **da, b^ t. Mūsų senas bičiulis A. Bu-
bo supratimo, pamirštama, draudos dideię ,.eikšmę ir ?aaSU'a ‘a“l'n,nKli y, 15,000 daugiau negu olą- dinas, gyv. 5650 So. Troy
ad \ leningai dnbant lietu- naudg. Susirinkimas buvo kazimieriniai taiii Dat stii> aju$,a:s tortais tuo pačiu g( sumokėjo “Keleivio” ir 

viskame gyvenime dideli j- baigtas jaukiu nobūviu Kazim'ęumai taip pat stip , jRvykiai sukuriami. Neieško- J pobūviu. ,.us: tun Bendruomenes.
Balsą — radijo valandėlę,

tikslas.

Dailidėnas po $50. Lietuvių 
Siuvėjų unijos 54 skyrius 
$25, Jonas Rimavičius $20, 
LDS 1 kuopa, J. Yastūnas ir 
Vacys Mikalauskas po $10. 
Jadvyga ir Jonas Matyckai 
$5, V. Kazakevičius $4 ir 
R. Brakas $1.

Lietuvių Piliečių Pagalbos 
Klubas (Paterson, Y. J.) 
$100, Bus Co. W. Orange, 
N. J., vedėjas S. Gūdis $20, 
Juozas Baltus, Dubois, Pa.. 
$10, Alg. Gustaitis, Los An
geles, Cal.. ir K. B. Kriau
čiūnas, Miami, Fla.. po $2.

Už aukas nuoširdžiai dė
kojame ir prašome visas au

kalendorius prenumeratą 
metus pirmyn.

Kipras Tautkus

kime pavyzdžių toli, imki- »t*toma» rašytojui 
me Filadelfiją. Senoji vie-^*ncu* Krėvei paminklas 
tos lietuvių kaita lietuvybę

į per kurią Vakarų Vokieti- BRIDGEPORT, CONN.
tos lietuviu karta lietuvybę Vinco Krėvės lietuviu di- u°S ^anc?erj® K- Adenaueris 

an'roJt^ suprato plačiai. Jie įsteigė 4 džiojo rašUojo.’ gyvenusio?"? lsauį?‘!ntas’<J“*1 Gr“u’
•••’• klubus, 3 parapijas. Vadi- j, mirusio‘Filadelfijoje, ita-ij^11""? ,V (StbL'iTdiko^ri 1’ai aĮiijos c,toras spalio 19
mira. Svei-namasis Lietuvių Bankas po paminklo projektą pa- 1 • dalbai paliko vi- d surengė gražų

a ir Grožis. Parašė dr. An- pradėjo veikti su sFdole- da,^ arahitekto - i^žinie- ?al Ve'teS’ Sewlyje
as Gussen-Gustainis. Knyga ,iu? o dabar turi 28 milio- riaus Muloko, šv. Kryžiaus N*uj*kuri» mirtinai 
ai pavaizduoja, kaip dantų rlnlorin lranitala Mūci „j_

NEMUNO SŪNŪS 

lis, 426 psl. . . .

koncertą, 
pats cho-

ROCKFORD, ILL.

Pasisekes vakaras

S.L.A 77 kuopos rengtas 
labai pasisekė. Iš

DANTYS, Ju Priežiūra. ................................. ...............

kata ir Grožis. Parašė dr. An- pradėjo veikti su sT dole- dalytą architekto'- inžinie- ?al °e vertes» sese,YJe’ Gražiai dainavo pats cho- vakaras
tanas Gussen-Gustainis. Knyga , ju, o dabar turi 28 milio- riaus Muloko šy KiTŽiaus Naujakuris mirtinai ras, jo solistai, ir ypač sve- Kenoshos atvykusi p. Jarie-
gerai pavaizduoja, kaip dantų nus doleriu kapitalą. Mūsų kapinių administracija pa- «uvažinėjo žmogų tys buv. oi eros solistas Sta- nės vadovaujama gmpė su-
priežiūra palaiko kūno Sve«Ka- žnionės sugeba dirbtt tvirtjno .p inkla/ au Naujakuris Stasys G sys Liepas iš Bostono, kuris vaidino 3 veiksmų komedi-
tą. 190 psl., kieti viršeliai, m t v mn_ Ctufnm.,c u aujaKui is »ia.ys uapu musu m,este dainavo jau įa Nervai.
kaina...............................................................................$4.01

tvirtino ir paminklas jau _____________
I8S6 m. t. y. prieš 71 me- statomas iš visuomenės su- tis anksčiau buvęs automo- 7 i..

Darbus vyk- hilio suvažinėtas iružsužei- an 13 altus SLA pradėjo organizuo- rinktų aukų. 
ŽEMĖ DEGA. parašė Jurgis So-ti 
viekas. Atsiminimai iš 1939- 
-1915 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Prw**ii7iioj, prie Italijos sie
nos. T-a (Pilis 453 psl. . • .$4**56.

ti paprasti žmoneliai, be do skulptorius P. Vaškys. dima per teismą iš vienos 'JX* L*iit * i
j mokslų, bet jie giliai supra- Teis. V. Mykolaitis parašė apdraudimo bendrovės lai- Anna S

kas siųsti čekiais ar pašto 
Vaidintojai savo vaidme- !pe,Ja’^om’s* trasius Darius

Iš choro solisčių - solistu nis atliko gerai, tik kaikurie !^»i,yn^*x Monument . Eund
> - - »- ‘ • ---- -- • • i tt-t- «_i ivardu ir siusti iždininkui:

ĮMr. P. J. Montvila. S5 - 66 
98th St., Woodhaven 21.

ŽEMĖ DEGA. antroji dalis. 
414 pusk, veikalas, laimėjęs 
praeitų metų 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. i I
Užsakymus su pinigais 

prašome siųsti šiuo adresu:

-KeleivU”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Lilian Ar- scenoje varžėsi ir bijojo lai
-• i • ai • ............&.........~ Soppe, svai judėti. Tikrai geras bu

mejęs lo.OOtl dolerių atlygi- 'A Jul.kJaitls> kvartetas_E. v« kepėjas, 
nimo da ai neseniai pab Į<lna janjanas Biruta Kuk- Linkėtina p. Jarienei sėk
važiuodamas automobiliu 
mirtinai suvažinėjo 75 me- nas Rutkus 
tų amžiaus žmogų, kuris ė- p„ konce„„ ,„,vo iokiai 
jo per raudonų svies,, kada Waterbul.y b„..o alvvk 
S. Gapuctui buvo žalia. Po v Vaitkus su vėliausiai iš- 

knygomis. Daug 
žmonių jų nusipirko. A.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Kitomis Informacijomis .. ,«.v.

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriausi *nm^-SU'aZinetaSls leistomis
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-e g Je ™«nh,

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

KELEIVIS
636 E. Broedway So. Boston 27, Mam

leris, Vladas Barius ir Jo- mės ir ištvermės darbe.
Eockford iečiai lauks ją pa
sirodant su kitu nauju juo-

>: .g 3t u a -4;. u :■ k a x x s s

DĖMESIO! DĖMESIO! PARDAVIMAS!

Parduodamas Baras ir Restoranas
Sb90 metų senumo su namu ar be namo. Namas mūrinis, kam- < 

pinis .dviejų šeimų. Viskas lengvomis išsimokejimo sąlyga-* 
mis, biznis pats išmokės kas mėnesj, įnešti tik $2,000.

ARBA priimsiu pusininką (partneri), nes savininkas nori » 
išeiti poilsio po ilgų kelių dešimtų metų biznyje, ARBA iš- * 

nuomuoti ant nuošimčių ant ilgų metų. mokestis būtų pagalį 

biznį. 5 kambarių butas yra tuščias pirkėjui ar nuomininkui { 

su šeima tuoj pat. Dėl daugiau informacijų kreiptis į:

Joseph Lugauskas, 426 So. 5th St. Brooklyn 11. N. Y. J 

arba Happy Days Bar & Restaurant, tas pats adresas. 
xxxmncj£xxxxxxxxKxxxxMixxMi xxxx >«” mi* <*:xxx**

N. Y 
mus.

Jis atsiųs pakvitavi-

Komitetas 
Paminklo Statymo

? “KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

i

E

E

Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios 
pripažintos vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąvare, Worcester, Mass.

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės J registruota vaistinin

ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmaey” savininką. Čia iš

pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika

luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinių vaistų nuo džiovos ampulėse, 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinska, B- S. Reg. Phm

Ideal Pkarmacy vaistinės savininkas 
Ir Nstary PuMk
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Iš Pavergtos Lietuvos
Drabužiai ir maistas 
labai brangūs

Paskutiniuoju metu jau 
šio to galima daugiau gau
ti. jau nebeveik stovėti eilė
se prie cukraus ir sviesto. 
Pet cukraus kilogramas vis 
dar 8 rb. 30 kap. — 10 rb., 
o turguje seniau mokėta 20 
rb. Sviesto kilogramas 27.50 
—30 rb., o seniau turguje

gražiuI
Butą gauti — stebuklas

kiekvienu
daiktu.

nauju

Mėsos klg 12—32—42 rb.
2<> rublių.

ir štai Įsivaizduok Tams
ta. kad gauni 3o0 rublių 
mėnesinės algos (tokių yra 
labai daugi, turi bent vie
ną išlaikomą šeimos nari... 
ir maitinkis.

Bet ir ne tik 300 rublių 
uždirbdamas turi galvą suk
ti. kaip pilvą užpildyti. Tas 
kelia rūpesčių net ir gerai 
uždirbančioms šeimoms. 
Štai inteligentiška šeima, 
vyras ir žmona dirba atsa
kingą darbą, per mėnesi už
dirba apie 1.500 rb. Jų šei
moje 6 asmenys. Jie per 
mėnesi vien valgiui išleidžia 
1,200 rublių, nors jokių pra
šmatnių valgių ant jų stalo 
nėra, bet tik kas būtina so
čiai pavalgyti.

Taigi valgiui išleidžiama 
beveik trys ketvirtadaliai 
uždarbio. Ką pasakytų A- 
merikoje, jei čia koks 
inžinierius ar gydytojas 
vien valgiui turėtų išleisti 
beveik visą savo uždarbi?

Nelengvesnis yra drabu-
'.•mboioc£.1 U II * rti v uvc i .ac. ouu

Butai nacionalizuotuose 
namuose pigūs, bet gauti 
juose butą yra stebuklas. 
Kas žino. ką reik “patepti”, 
o svarbiausia turi to “tepa
lo“. tas gaii greičiau ir ste
buklą išvysti. Bet tas “te
palas“ nesąs pigus, kartais 
jo reik net 10,000 rb. O 
tiek atliekamo pinigo pa
prastas pilietis neturi, to 
dėl ir gyvena vienas prie 
kito kaip silkės statinėj su
sispaudę.

Koks tas gyvenimas, gali
te spręsti net iš to. kad vie- 

- nas gana aukštas pareigū
nas net dviračiui neturi vie
tos savo bute padėti ir nak
čiai ji veža i savo Įstaigą. 
Pasmerkti suspėsime

Iš ten rašoma, kad daug 
dalykų mums, šioje geleži
nės uždangos pusėje, kitaip 
atrodo, negu ten. kad dau
gelio žmonių poelgius tega- 
įės.me Įvertinti tik laikui 
praėjus, kad yra daug sričių 
ir ivairiu darbu, kuriuos 
žmonės dirba su gryna są
žine. nes tas darbas naudin
gas tautai. Senieji, kurie tu
rėjo savo pažiūras, savo iš
sivysčiusi būdą, daug ko 
pasimokė. Blogiau yra jau
nimui. kuris nepritapo nei 
prie seno, nei prie naujo.
Studentai girtauja

kaproninės kojinės kastuo- Gai dėl to taip paplito ir 
ja 18-40 rb., bet jos labai girtavimas. Studentai geria, 
leidžia akis. Nailoninės a- dažnai net gimnazistai ma- 
mcrikoniskos apie 60 rb. r.o, kad ir jų pokyliai nega- 
5 ra ir už 5-16 rb. pora. bet li apsieiti be gėrimų.

labai prasto?, nešiojama gu giltais gatvėse kovo- 
P1 aslos kojinės, o ant jų už- jarna< jje gabenami i išsi- 

blaivinimo Įstaigas (ten 
duodamas šaltas dušas, pas
kui paguldoma Į lovą... ir 
už visą tą “malonumą“ dar 
paimama 60 rb. L bet tai ne

simaunama antra pora ge- 
1 esnių.

Pusbačiai iš kiaulės odos 
ir guminiais padais (atseit, 
patys prastieji, bet jie vi
suotiniai dėvimi » kainuoja 
100-150 rb.. o su odiniais 
j »adais 290-300 rb. Išeigi
niai batukai, sakysim, lako 
ar zamšo 500-600 rb. Tokia

kova iš esmės su girtuoklia
vimo plitimu.
Jauni veda

Mada anksti vesti. Pirmo 
pat kaina ir labai geru kai- antro kui-so studentai sten
dais pamuštų žieminių mo- giasi apsivesti. Vedę bend- 
lerišką batų su trumpais au- a učiuose gauna atskirą 
Lukais, bet juos gaii tik už- kambarį... susilaukia vai- 
?akyti. Krautuvėse žiemi- ku. atsigabena kokią tetą ai
niai moteriški batai, bet be bobutę... ir kaikur bendra- 
1 a lio. 300-400 rb. uty matai daugiau vystyk-

\ yriškas kostiumas 1.500 Jų r.egu knygų. Jauni veda, 
— 2.000 rb.. bet galima gau-: pavai gstii. paskui pasimeta, 
ti ir pigesnių. Pavasarį buvo- Kinasi.. .
ate žę prekių iš Čekoslova
kijos —pigesnių už vietines
ir geriau pasiūtų. Į mą svarstyti, duoda daug

Vasarinis vyriškas paltas Į patarimų, bet ką jie gelbės?
9P0 rb.. jei pataikei momen-j Jaunimui trūksta pastovių

Net “Komjaunimo Tiesa“ 
pradėjo išsiskyrimų klausi

KELEIVIS, SO. BOSTON 

KAŽIN AR JIS SKANI S?

Har\ard universitetu palyginamosios zoologijos mažė
jus gavo dovanu iš Prancūzijos dinusauro kiaušinį, 
kuris buvo padėtas gal prieš 75 milionus metu. Vidury 
yra strauso kiaušinis, o kairėj didžiausias kiaušinis, 
koks yra žinomas, išmirusiu aepyornis. gyvenusio Ma- 
dagaskaros saloj. Kiaušinius tyrinėja Harvardo univer
siteto zoologijos muzėjavs direktorius prof. Alfred S. 
Romer.

No. 45, lapkričio 6, 1957

IŠ SAULĖTOS FLORIDOS
MIAMI, FLA. py Jul’s Bar, 201 Du vai St.,

--------- kūno savininkas lietuvis Jo-

iki 1057 metų vasario mėn.( 
ten dar buvo: 2,200 latvių,
850 lietuvių, 500 estų, apie 

! 1,400 vokiečių ir 2,100 uk-| 
rainiečių. Mažiausiai pabal-
tiečių buvo Breznimuose, Prieškomunistinis mitingas seph Galaskas. Klausiau, ar 
mat ten buvo 4 stovyklos . turi lietuviškų laikraščių,
politiniams gi visos kitos Spalio -3 d., tai via »enS* Atsakė, kad ne. Mėginau
priklausė kriminaliniams. Į jkel^x.n.V
šią sritį daug latvių atgabe- Cla lv.vko Plief,k

metinese, 
komunistinis jam Įsiūlyti 

“Naujienas“,
‘Keleivi’' ir 
bet nevyko.

no 1951 metais. Čia daug mitingas, kuriame dalyvavo jįg sRUI1(iėsi, kad iš Brook- 
jų mirė. Man žinoma, kad Laini:b’n° buvęs atvažiavęs kaž-

ten apsinuodijo. Tų dviejų 
metų tarpe latvių ir estųmi-

Chruščiovo katorgoje
Slaptose katorgos stovyklose 26,000 pabaltiečių!

laikraščio nei skelbimo ne-
..._v ___ , ____ ...... gavęs. Laikraščio vardo jis
rė 820-830 kalinamųjų. Ta- A l° posėdis negalėjo pasakyti,
čiau daugelis mirė džiova Lapkričio 9 d. 8 vai. vak. Prižadėjau jam pasiųsti 
sirgusiųjų. Blogiausiai sekė- Lietuviu Klubo patalpose Keleivi ii Naujienas, 
si tiems, kuliuos nusiuntė Į bus A ‘L. Tarybos skvriaus viziri,.
Hubačio chemijos pramo- susirinkimas. Jame bus ren- “ ų *
nę, čia kelių valandų tarpe karna kitų metų valdyba.! Iš Kenoshos, Wis., rašo 
daug kas mirė. Juos be jo- Visi nariai kviečiami būti- svainė Julija Popoll, kad 
kio gailesčio varė mirti. nai dalyvauti. Į prieš mirti Į katalikų tikė-
19o3 metais būdavo dienų, epasitiki (jimą perėjo žydas daktaras
kada mirdavo iki 200 kali- nenePa8,t,kI jKoss> Jisir miręs su ražan-
nair.ųjų. Pavyko nustatyti, Spalio 20 d. važiavome i čiu ir kryžių ant rankų už
kąri Polovinskoje bu\ o apie Rev sustojome Slop-
3,200 politiškųjų. Jie kasė
anglis ir laužė akmenis?----------------------------------
Pastaraisiais metais šiame
Uralu kampe pabaltiečių tokiems priklauso. Kai as 
buvo apie 42,000. Daugu- susijaudinęs teikiau jam
mas jų mirė. Nors asmeniš- klausimus, jis Pasbaitėmar-{j?- ųma^ 
kai ten nebuvau, bet žinau, škinių rankoves ir as savoj 

>- oiuų. lunu nitą savo pas^ ka(j pabaitiečių buvo Sverd- akimis
i. z.adej.mą n p.iesaiką *a\o jovske Kunguroje ir Kirzo- sužaloti_ /iraiicroroc L’orį nuciGkae hil- . v . . ... ..

simovęs. Geras buvo gydy
tojas.

Kiek seniau toje pačioje 
Kenoshoje vienas lietuvis 
siuvėjas Įsimylėjo žydelkai- 

’tę ir persikrikštijo i žydų ti
Latviu laikraščio “Laiks“ riu pasakyti viską, kas be- 

koi espondentas Yakaių Vo- būtu. T 
kieti joje Ad. Šildė, š. m
spalio 5 d. No. S0 paskel- draugams, kad pasiekęs lai
bė žinių apie veikiančias syąj, pasauli, kovosiu su žo- .jmas žiauriausias _
Sovietų Rusijoj Lzuraio a- oz-atS ne sreiskiama sknau- . .
pygardoje, vadinamąsias da ir su bestiališkumu, prak- Sauniui priklauso dideli 
“paslėptąsias” vergu stovv- tikuojamu Sovietu Rusijoj, nuopelnai, kad jis pirmasai 
klas
metų
tūkstančiai pabaltiečių. Iki nuo Stalino laikų iki šių' ... v# masažavo , •, , -
šių metų pradžios nieks iš dienų. Daugiausiai kenčia toves yra traluose 6 kilo- suriMRjusju gPjeiįuotu vielų teatbl an e
čia kalinamųjų neatgavo pabaltiečiai ir ukrainiečiai, metrai į pietus nuo Sisvets- kamuojju " jį/pįojiai "žalojo
laisvės. Visas žinias Ad. taip gi kaikurių Kaukazo *aja. mano krūtine, šonus ir ran-
Šiidė gavo iš tokioje slap- tautų žmones. Kurie nesi- ^įrtįninjn, barakuose kas”.
toje stovykloje kalinto ryt- lankstė tironams . - ‘ Sisvetskoje mirties stovv- ka’a
prūsiečio Alfredo Šaunaus Alfredo Sauniaus Rudy- Nėra Sovietuose vergų kjos barkuose 
(matyti, kilmės lietuvio.— mas ne tik mums svarbus, darbų stovyklų, prie kurių bėjo iatvių

kai ten nebuvau, bet žinau,
pamačiau biauriai ’ 

tas jo rankas.
ve, pastarojo stovyklose re- nian Daugpilio

prisiminti” — sako Šaunius. =
Bet toliau jis tęsia: Balfas

“Tardymo metu mane taip

C. K. Braze
“Čia 

kalėjimui i HOI.LYWOOD, FLA.

vėl sukruto

Sj alio 20 d i asauskuasieptasias vergų stovv-UKuojamu sovietų r.usijoj. *^yk^***«>, ««« n,įtvirtino orio k ol ~ . .. • i ‘
is, kuriose dar šių 1957 Žmonių kankinimai ten be atskleidė tas vietoves, i ku- nc„a]ė;au n j ,.anĮęU „į; ,;o. ■įla.?ili,1c . “ •' f'y °
•tu pradžioje kankinosi jokios ' pertraukos tęsiasi nas buvo deportuojami Bu- “^inri ne"vaijX a. Ba!‘?.skf'>aus Nr 141 su- 

Jh„lt;»sin tti mm Stnlie,, laiku iki ši.r aapesto sukilėliai. Tos vie- •-alx “y pa su mKimas. i kuri :s 36 narių

zaunius 
partizanu:

ste-
su

Zauniaus). Jo suteiktos ži- Vokiečiai vis dar tęsia de- nebūtų Įsteigta atskirų in- čekistu sudaužytomis rankc-

9. Mat, pasiro
do, kad dar daugelis jų nė
ra grįžę iš atostogų.

Nutarta lapkričio 10 d. 
i. p. surengti kortų va
šu vertingomis dova

nomis ir gardžiomis vaišė
mis. Vakaras bus 1724 Bu- 
chanann St.irios rodo, kad Nikita Chru- rybas dėi savo žmonių grą- validams laikyti stovyklų. mis> Rankos būdavo laužo-; V’>i širdies lietuviai 

ščiovas tęsia sadisto ii- bu- žinimo. Šaunius ne tik iiu- Priverčiamųjų darbų stovy- mcs trijose vietose. Tokių “ ' ' ' *
delio Stalino praktikuotus dvja ir pasakoja. Jis visur klose kiekvienas kelių metų sužaĮojjmu neleisdavo evdv

Prieš du metus išlaisvin-
dams skirtas stovyklas. Bet trumpinti, 
kai katoroos nristinoa dar- e___ liečiu asaras.

tieji vokiečių karo belais
viai liudijo, ką jie buvo i

tą, kada i krautuvę atvežė. 
Pigesnius vis greitai išgrob
sto. Baugumas vyrų nešioja 
gumuotus lietpalčius. kiti 
net kiaurą žiemą, nes jie 
pigesni — 200—600 rb.

šilkas suknelei 1 metras 
(jardas) nuo 60 iki 120 rb.,
1 et pigesnius reik gaudyte 
gaud.vti. Daugiausia nešio
jama stapelines sukneles 
(Eambergseide) 19—23 rb. 
metras. Suknelės pasiuvi
mas 60—120 rb. Vilnonės 
medžiagos metras 120—200 
rb., bet ją reik gaudyti ir 
užtikus stačiai muštis. Daž
niausia krautuvėse vilnos 
nebūna.

(ieias moteriškas žieminis 
paltas 1.500 rublių.

Tokioms kainoms esant 
nėra ko stebėtis, jei iš ten 
rašo. kad išmokome drabu
žį ir avalynę taupyti, išmo
kome batelius už 100 rb. 
|>orą metų nešioti, bet už 
tai jie moka ir džiaugtis

mžinų idealų.

MIRĖ HI MV PRADININKAS

Kraujn vėžiu mirė lx>uis B. 
.Mayer, 72 metų amž^ fil
mu pramonė* pradininkas. 
Metro - <io|dvyn - Mayer 
firmos Meigėjas. Ta firma 
davė progos išgarsėti ne
vienai filmu žvaigždei.

Jei tavo draugas ar kaimv< 
na« neskaito “Keleivio’’, para
gink išsirašyti. Kaina me 
tams tik ŠI.

. kai katorgos pristinga dar- Qaiinin« miniln
Kuo vardu pragaras, iš ku-i bo rar»ku šių stovyklų iš- i • • •' • i ' 1 Baigdamas noriu pariėko-
lio ištruko baumus. renkami sveikesnieji dar-;bolševikais dalvviu pavar- U- gCr>* \asauskalns- kune

“Kai buvau suimtas mane -a^ kasyklose. Tik visai įdes. Ernestui K‘ ,atviu visus susmukimo
ot’noje,iiigokai kahno DaUUi)ilio ir < afbui netinkamieji mvaly-Liono vadui iš Rvgos, ral-
" T’ “ /j ____ dal Palęidziami į namus. !kos ir kofos taip buvo si

— susijiažinau ir su Rusi- panaši tvaiką M«loto\o,laužytos, kad jis negalėja 
-• įvardinto- jOs šiaure, gi pastaraisiais'apys?1^OS PyJdKahniams nej atsistoti, nei pajudėti, i 
karo belais-, metais gyvenau mirties a- ^a!,„BnLaV, VJfal Draugai jam Įtaisė vežimėlį,

ko- tame vežimėlyje ji kartais 
išstumdavo iš mirtininku

A-tyrę \ orkutoje, Intoje, 
besoje. Taisėte, n 
Kolymoie. Kinguroje, Ka- Rygos 
ra'anrioje ir Vladimiro ka
torgos kalėjime 
se sto vykiose 
viai buvo susitikę su lat- kivaizdide 
via s. t r išlaisvintieji austrai gai doje“.
papildė žinias apie 
lio šiaurinės sritie? 
-tcvv klose.

Užura-
vergų

Molotovo , sužaloti neišleidžiami 
ap-'- dėl?

-Jei jūs Įsižiūrėsite i So
vietų Pasijos žemėlapį, jūs

Jau nuo 1955 metu sklido“ ią iaske LraIų ka,nu°-
žinios, kad Sovietuose vei-i"? pusėje,
p-o ..t,.... Į lai p Molotovo ir Salikams-žinios. Kan sovietuose vei-: .. \
k:a slaptos vergu stovvkiosj ^ltkams-
kulias vokiečiai ' vadindavo ft «««» ."•'"‘M kuometrų 
“Schrveigelaeer“, t. v. tvlio-i ';1.° ‘•’TM.uoz.amosios stovv 

Sisvetskaja Stvor,
■ tęsiasi nuo , ,, , s . :klos:stovyklomis. .. „ ,, . , . _Aiženai, I o.ovmsKajaStvoi

mis. visai izoliuotomis 
viso pasaulio

: kurių kalinamieji neturi tei- įv;. 
įsės rašyti ir gauti laišku. ' ,a sk’, } e‘ctJny
i Tik vienam Alfredui Sau-I^ . Ula veiK,a ka,ėjnnas 
Įniui iš tokios rūšies stovvk-Jįol,tin:a,r*sh . bosnovskaja, 
iu pavvko išeiti. jHu .ac ir mažesnės baltie-

■jis atvyko pas savo tėvus,'lan,s ,eikšmžs’ Be.znikaja. 
i Oldenburgą šių metų va-J “-^s buvau Sisvetskaja 
?arą. Antrajam karui pasi-ĮStvoi II-joj, bet aš gerai 
aigus, bolševikai apkaltino žinau kas dėjosi 10. 12, 14, 

ji šnipinėjimu. Jo prašymas' B5. 16 ir 24 stovyklose. Man 
peržiūrėti jo bylą buvęs pa- fąjP č1 žinoma kas vyko 

Lenkintas. Maskva pripaži- Kizeloje, Hubače ir kt. sto- 
nusi, kad dėl jo pasmerki- vykiose”
mo 25 metams kaltininkas

narius pa-

J. $wolkin

IŠĖJO “DARBAS’

išč.io naujas, Įvairus, ido- 
. mus ir gražus “Darbo” nu- 

iš pabaltiečių čia laikomi: | barakų. Sisvetskos barakuo-!meris. Kaina 55 centai. Me- 
egionieriai su kraujo rū-|se ir šiandien tokių šimtai prenumerata 52. “Dar- 

sies ženklais pažastyse, par-yra. Sąmoningai suža.otų į
Aizanai, aktyviai pasiprieši- 
! nusieji rusams ir visi kiti,
' Kuriuos tarybinė sistema 
priskiria kontrevoliucionie- 
iams. čia rasite valstie

čių, savo noru nenorėjusių 
itSiSakyti nuo savo žemės 
sklypelio, yra čia ir inteli
gentų, kritiškai pasisakiusių 
!ėl Lenino marksizmo, yra 
ir jaunuolių, nepatenkintų 
valdžioje sėdinčiais vyrais. 
Čia rasite šimtus tokių, ku
riems čekos ilsiuose ir tar
dymo metu buvo išnarinti 
sąnariai, atplėšti pilotai ar
ba nulupinėti nagai.

Jei kas dar galvoja, kad 
i čekos stovyklos nisuose, pa-

bend r«s skaičius 
2,000 asmenų.

bo” administracijos adre-

Kieh gi pabaltiečių buvo Išbaigus karui, pasikeitė, 
svaigintose stovyklose? skaudžiai klysta. Čia Užura-buvęs pats Berija. Po to 

j jam buvo leista grižti Į So-
ivietų kontroliuojamą Rytų - ---- , -----  , - - ... . , ...
I Vokietiją, iš kur jam pavy- loję. Boiovskaja (ten buvoiĮe sy tokiais, kuiie pake e 
ko pasprukti Į Vakarų vo-lrivi stovyklos, latvių jose baisiausius u ziauiiausius 
kiečius, kur gyveno jo gi- buvo apie tūkstantis), Soli- kankinimus, bet savo diau- 

, minės. kamsko (30 stovyklų) apiei KM neišdavė. Čia dai jia
“Bolševikai mane įspėjo 16,000 pabaltiečių dirbo miš- S.vvl ,r tokie, kūne kanki 

lir liepė pasirašyti, kad ty-|kuose ii akmens skaldyklo-
lėsiu apie viską, ką buvau se. Sisvetskaja, kuri Rusi- 

kaipo “Mažasis

• Pabaltiečių ciauouma bu-jlio vergų stovyklose, — gy
vo Sisvetskaja Stvor, Kize-;VWM kapinėse, jūs susitiksi-

matęs ir patyręs Sovietuose 
ir jų stovyklose. Bet šitoks
pažadas manęs nesaisto. Tu-pinu:

joj žinoma, 
Berlynas”, nes ten buvo, budeliams.

narni iki sąmonės netekimo 
ir bestiališkai sužaloti, ne
nusilenkė komunistiniams į

vokiečiu Nuo 1955j lr pats Alfredas Šaunius

s.ekia 5410 5ixth Ave., Broo-

“Daugelis tokiu gali Gk klyn 20, N. Y. 
gulėti. Nuo gulėjimo ju šo- Atskiru “Darbo” numerių 
nai pamėlynavo’ir jų kojos Salima gauti ir “Keleivio” 
pasidarė apmirusios. administracijoje.

$itą straipsni pasirašė Ad.!------------- —-------
Šildė, platesnei visuomenei Kunigams vesti kataliku haž- 
žinomas asmuo. nyčia cždraudė 1.tinti metu po

K. B. Kristaus-
'Tmm-rrm r m i-i rr*wr?r«mjrrnTZTrm’>rrrr»»i«S 

JAU IŠĖJO N A’JJA KNYGA

A&1EBIK0S ĮDOitifBĖS
Parašyta S. MICKELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko:
Darbininkų fabrikai Vakaruose: <!ik)atura’:
|«pnd''’a’ iš Kalifornijos• R'.r^nriedzių imj*e’iia;

Apie Hollywoodo žvaigždes: Kain lietuvis vyną daro;

Amerikos* dykumos; Mir’ics kl-r.is: .Suakmc ’ejęs miškas;
Yellovvstorte Parkas su venlanvia’s ša’t ini;rs. n eskorus ir lt.:
Grand Canyon tarpeklis: Įspūdžiai iš Jidsik-Bulių kova;

Pas morm mus: jų tikv'oa, praeitis ir dabartis;
Pžeias. kuriame žmogas ’osiiesla:

Neišmatuoti 1exas valstijos turtai:

Floridos vaizdai; Jaunystės šaltini-j
Kaip gyvena rezervatų indėnai: Nuostatus požemių urvai;
Upė po žeme: Žuvys be akių. . .

Ir daug. daug kitų Įdomybių: , Su sražiais paveikslais. 
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj pat į 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boiton 27, Mass.

»»»» ■*»»•******““-* tirgir’Tr ************
i
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Pradėjo pasiraitę rankoves jbūtų organizuotas žurnalo r 
i platinimas; kad “Darbas”, i 
■gyva mintim sekdamas pa-Į 
saulinius ivvkius ir lietuvis-'

Norėdami išgirsti kuo da- bu. kaip ir kiekvienai kitai 
ganizacijai, sti- 
lietuvišką ak- 

mes. turime pa
kalnuti lietuvių 

suomenės pa-

BROOKLYN, N. Y. I..D.I). idėjiniai bičiuliai įr kojo gyveninio raidą, laimė-
. .. - v . kt 'fu vic namu cL’oitirt/fcm iv Ijos veikios rėmėjai. Nutar tų vis naujų skaitytojų ir 

bendradarbiu. Nesididžiuo-

Prez. P. Dargis apie S.L.A.

S.L.A. PASKYRĖ LITERATŪRINI PREM1J) $500

gijos 
sii Atletų 
pagyvėjusią

itu. Posėdžio dienotvarkėn atliktu darbu, su to darbo 
buvo įrašyta net keliolika esme bei reikšme lietuvių

'klausimų; tačiau jiems ap- Amerikoje gyvenime ir su , , - , .
svarstyti nereikėjo posėdžio Draugijos veiklos gairėmis 1 i a ei b. a-,_a< J1. >us. e~

kurios 
ir “jau-

nieji” ne tik be sunkumo li
anai sprendė reikalus paturtinti sutarta pranešimų f5*1?0 ^P^o, bet jau 

greit, gyvenimiškai ir tiks papildyti vokaline dalimi,—i<Au painumu! 
lingai. rengimo komisijai patarta ■_ nenurą darbą. j

Svarstytinų klausimų dau- susirasti tinkamą chorą ir ji J <-osios kuopos susirinki-1 
guma kaip ir visuomet buvo sau patikrinti, kad minėji- mo ryžtingą nuotaiką geiai;
‘‘kasdienio” kuopos darbo mo dalyviams padainuotų, pataikė di. P. Kiiauciuko, 
reikalai, bet susirinkimo gy- Dabojant L.D.D. ilgamečių pasiūlymas. 0 P. Kliaučių-j 
vąjį turinį sudarė ne jie. Su-, tradicijų, nusistatyta pomi- *yas kuopai pasiūlė: , kaip 
sirinkimas iš kaito pagyvė- nėjimo suruošti bendrą va-j tik pasirodo Lai bo nau-
jo, kai prieita svarstyti pas- karienę. Minėjimo rengėjai J35. nPraeĮ ys> kuopos nai iai J_ ________________
kutinis dienotvarkės punk- be paties minėjimo stato artimiausiam^ savo susirin-, —S.L.A. paskelbė

kas L.D.D. be to duoda pa
grindo su gera viltim žiūrė-

i
tęsti iki vėlyvo vakaro,—su- ateičiai. Minėjimui rengti, 
maniai pirmininkavęs dr. K. komisija turės parūpinti tin-i““?* organizacijų.
Bielinis ir atsijauninę ,xir karną pranešėją. ; darbo bate sentejr

Į vasaros mėnesius kuopos Minėjimui paįvairinti
nariai

S.L.A. prezidentas

naują
Itas — sumanymai. L. D. D. sau papildomą ir aiškų už- kime turi dėl jo tarti savo vajų. Tad norėtume išgirsti 
'Centro Komiteto sekreto- davinį: panaudoti jubilėji- žodį. Aadinasi, pasiūlyta, pažiūras šiuo svarbiu
rius dr. J. Stilsonas gaivi- nius organizacijos metus su- kacl kuopos nariai ne tik me|u apįe artimiausius dar- 
nančiu oru pūstelėjo i su- stiprintai propagandai, kad žurnalą globotų, bet ii pa- į,us ir aplamai apie Susivie- 
sirinkusius. kai iiems nradė- laimėtu Draugijai kiek tik stoviai sektų, ką jis rašo, nijima,

: minėjimą. L.D.D., per 25 savo veik- 4 ;U5>. .nauc .> ; galime pasiimtas pareigas
L.D.D. Centro pasiūlymą los metus vis kopdama ak- J1' 133130 redakcijai, ir i geriausia pagal mūsų giiiau-

1 J _ kuopos nariams — pagyvės;”

—Maik, ar tu skaitai ga- kovo keliamas lermas 
zietas? propaganda, ar kaip ten

—Skaitau. i ją vadini?
—Nu, tai pasakyk, kodėl —Taip, tėve, propaganda. į

Rusijoje buvo ispasalvony-i -Nu, o kam jos įeikia. jj kuopos susirinkimas iš menimis gristu keliu i pasi . .
tas generolas Žukovas? —-Ji, tėve, relkahnga tam,! jrpasisavino, be rinktojo idealo viršūnes, bu- susiunkniai. ±uo talpu

Turout nesutiko su vai-, Kad atremtų įusų P1 °l)a", diskusijų nutardamas atšvę- vo ir via nepalaužiamai iš- Pa^lu5m3b pnnnta vienba - 
džios politika. gandą. !gf * '

—Bet jis buvo stipriau- -—Argi ruskiai irgi moka-,^
sius Maskvos šulas, ar ne?' propagandą daryti?

—Buvo. . , , —šituo žvilgsniu, tėve,'delsiant buvo sudaryta ko- dininkė socialinio teisingu- 7-oji L.D.D. kuopa, atro-
Nu, tai kaip oaoar bus?,jie pralenkia ir Ameriką. mjsija iš 6 asmenų minėji- mo dėsniu žmonių santy- d°, pradėjo savo darbų ru- 

Ar nesuhirės visa balsių na-i. ui, jie paleido į padanges, mu; ruošti, bet pats susirin- kiuese, nepaiko kovojusi su dens ir žiemos sezoną su ta 
čalstva? i dirbtinį mėnulį, jų pavadin-Jjęimas aptarė ir nustatė koks betkurics diktaiūrinėssrovės pakilia ir ryžtinga nuotaika.

—.Aš nemanau, tėve, kad į tą “sputniką , ir pradėjo minėjimas turi būti. Nusi- skelbėjų pastangomis kiai- 1?ul1il}j.sa iaiM lydėjo LDD
girtis, kad jie išmušę is er- statyta pasirinkti pakanka- dinti darbo žmogų. Ypač ..............
dvės Ameriką. Iš tikrųjų tas mai erdvi minėjimui vieta pirmuosius I..D.D. veiklos

Jaukumo darbui ir artimos 
pagalbos iš visų veikliųjų 
mūsų darbuotojų.

Šiais sumetimais mes ieš
kome ne tik savo organiza
cijos sustiprinimo, o tai juk 
irgi pakankamai svarbus už
davinys. bet siekiame tuo 
pačiu metu stiprinti organi
zuotą lietuvišką veiklą. 
Mums svarbu prie savo dar
bo pritraukti visus tuos, ku
rie yra pasirengę visuome
niniam darbui ir turi pakan
kamai jėgų bei energijos. 
Praktinis galvojimas, pagri
stas gyvenimo patyrimu mus 
išmokė, jog norint savo or
ganizacijai laimėti daugiau 
žmonių, būtina jiems duoti 
apčiuopamai naudingą pa
tarnavimą.

—Ši sritis S.L.A. veikloje 
visuomenei ypatingai įdomi, 
todėl mielai išklausysime a- 
pie S.L.A. naujus sumany
mus.

—Mes duodame, kaip jau 
žinoma, moderninę ir la
biausia gyvenime reikalin
gą apdraudą. S.L.A. juk ne 
pelno ir ne uždarbio tiks
lais sukurtas, tad mes gali
me duoti prieinamiausią ap
draudą. O šioje šalyje be- 

kiekvienam ap- 
Tad mū

sų nariais turėtų būti visi 
sąmoningi lietuviai, štai 
greta jau seniau veikusios 
gyvybės apdraudos, dabar 
turime taupomąją po 20 ir 
net po 10 metų išmokamą

dėl vieno generolo ji pra
dėtų birėti.

—Tai kodėl Amerikos ga
zietos taip daug apie jį ra
šo? Rėkia ne tiktai gazietos, 
ale triubija radijas ir telia- 
vyža. Tik Žukovas, Žuko
vas ir Žukovas. Atrodo, 
kad dėl Žukovo gali sugriū
ti visa Rusiija.

—Tai yra propaganda, 
tėve.

—Kas prasigando?
—Ne ‘‘prasigando”, bet 

propaganda, tėve.
—6 kas ji tokia?
—Tai yra noras įkalbėti 

žmonėms, kad Rusijoje ne 
viskas gerai, tėve.

—O ar tu mislini, kad 
gerai?

—Aš to nesakau, tėve. 
Bet panašių atsitikimų yra 
ir Amerikoje. Štai, šiomis 
dienomis išvirto iš valdžios 
net du svarbūs ministeriai, 
tai teisingumo departmento 
vadas Brovvnell ir karo de
partamento gaiva Wilsonas. 
Tačiau niekas dėl to nesi
jaudina, tartum taip ir rei
kėjo.

—Ale jie nebuvo genero
lai, Maiki.

—Ne šventi ir generolai, 
tėve. Ar atsimeni, kas atsi
tiko su generolu McArthu 
ru? Jis sudaužė Japonijos 
militarizmo galybę ir buvo 
apvainikuotas didžiausiu A- 
merikos didvyriu. Vėliau jis 
sunaikino ir šiaurės Korė 
jos komunistų armiją. Pats 
prezidentas Trumanas buvo 
nuvykęs jį pasveikinti. Bet 
kai Korėjon pradėjo veržtis 
Kinijos komunistai, ir kai 
McArthuras norėjo jiems 
smogti, Trumanas jį pašali
no iš vadovvbės. Tai buvo

KOVOJO PRIEŠ UNIJAS
neatidengia. Dar prieš 300, 
metų anglų mokslininkas' 
Nevvtonas išaiškino, kad bet j 
koks daiktas, sykį pastūmė- • 
tas pirmyn, keliaus ta pačiai 
linkme ir tuo pačiu greičiu 
visada, jeigu jokia kita jė
ga nenukreips jį į šalį ar 
nesulaikys. Taigi rusai neiš-1 
rado čia nieko nauja. Iš j 
tikrųjų ir Amerika ruošėsi? 
tokį “mėnulį” paleisti erd-Į 
vėn, bet kadangi rasai pa
siskubino padaryti tai pir-' 
ma, ir tas jų propagandos 
burbulas pradėjo lakioti ap
link žemės kamuolį, tai jis 
sudomino nemaža žmonių. 
Amerikos spauda ir visuo
menės veikėjai pradėjo kal
tinti VVashingtono vyriau
sybę apsileidimu. Esą, ru-j 
sai dabar gali girtis, kad' 
mokslo srity jie toli pralen
kę Ameriką. Kad šitą pro
pagandą atremti, Amerikoj 
dabar pradėta bubnyti apie 
gen. Žukovo pašalinimą iš į 
Sovietų armijos vadovybės.! 
Supraskit, vadinasi, kad te
nai ne viskas gerai.

—Na, o ar teisybė, Mai
ki, kad į tą sputniką yra 
uždarytas žmogus-

—Ne, tėve, ne tiesa.

James E. Neilsen liudijo 
senato komisijai, kad jis 
visokiais būdais ardys Se
ars Roebuck <’o. tarnauto
ju Bostone sumanymą 
steigti 1953 metais uniją. 
Sears & Roebuck bendrovė 
tam reikalui pasamdė fir
mą Natban Shcfferman. 
pagarsėjusio vežiku unijos 
pirm. I)ave Reck draugo, 
kurioje tarnavo ir Neilsen. 
Dabar ir pati Sears & Roe
buck bendrovė pripažįsta 
dariusi klaidą.

šią išmanymą atlikti. Jeigu 
Susivienijimas tiesioginiu 
savo tiksiu laiko savitarpi
nę pagalbą ir nuolatos rū
pinasi savo apdraudas pri
taikyti moderninio gyveni
mo reikalams, tai savo Kuo- x eljant 
pose turėdamas organizuo-'<!labQa le:Ka-m”a. 
ius didelius būrius lietuvių 
artimai dalyvauja ir visuo
meniniame darbe. Susivie
nijimui priklausydami lietu
viai savo tarpe suartėja ir

dienomis posėdžius. Svei- j pripranta solidariai dirbti . . , . . . .

Kintinas ryžtas, ir nuošir- j oendrą darbą. Jeigu spau- aP<Laudą. xuri tolygi taupy- 
džiai palinkėtina, kad, jDfda dažnokai kalba apielie-
kuopą lydėtų nesiipnėda-duviu nesutarimus ir nuomo-

jubilėjinio suvažiavimo 
Brookivne š. m. birželio i-2

3 pa
munistais, iš antrosios — su 
Smetonos režimo apakintais 
fašistuojaučiais lietuviais. Ir 
jei demokratinio socializmo, i 
žmogaus laisvės ir žmogaus, 
gerbimo idealai išliko gyvi j 

lietuvių darbininkiškoj emi-i 
gracijoje, už tai nemažas 
nuopelnas priklauso ilgų;

mas, pradedant naują LDDinju skirtumus vienokiais ai
veiklos tarpą kelyje 
Draugi jo auksini iubilėi

J K

Jan ’ (kitokiais atvejais, tai mes 
i sudarome savotiška išimt i.

MIRĖ J. GRIGOLAITIS

(nes mūsų organizacijoje 
‘nuomonių skirtumai netruk- 
ido bendro darbo ir per tai

mui banke, bet tik daug 
naudingesnėms sąlygoms. 
Mūsų sveikatos apdrauda 
dabar turi ligoninės priedą, 
tad ji sudaro rimtą užtikri
nimą ligos atveju. O pasku
tinė mūsų naujiena, tai ak- 
cidentalė apdrauda (Death 
bv aecidentai meansg kaimusu žmones įpranta dide- • i, f , . -i .• uz 2 doleriu metimu mokesnes svarbos darbus laikyti;..

metų kukliai, visuomet nuo- Vokietijoje Gauiingo džio-i aukščiau grupinių ar srovi- i 
vininku sanatorijoj mirė Jo- niu nusiteikimu, 
nas Grigolaitis, 55 metų; —Ar negalima patirti ar-
anižiaus Mažosios Lietuvos Į ūmiausius pradėto S.L.A. 
veikėjas, žurnalistas, hitle i vajaus tikslus? —toliau pa

sekliai bei nuoširdžiai LDD 
veiklai.

L.D.D. savo darbe visuo
met ieškojo gyvo kontakto 
su plačiąja lietuvių visuo
mene per jos organizuotus 
įvairiomis progomis susirin
kimus, subūvimus ir minėji
mus. Nebūtų pajėgusi dar

rininku ilgai kankintas kon
centracijos stovykloje, iš 
kurios jį išlaisvino vakarie
čiu kariuomenė. Savo išgv- 
veninius koncentracijos sto-

plačiau užsimoti, jei nebūtų vykioje velionis surase ir iš 
turėjusi savos spaudos. Ir Į leido knygą “Nacių praga- 
dėl to L.D.D. didžiuoju rū-jre”.
pėsčiu visuomet buvo leisti
savo laikraštį, turėti savą 
viešąją tribūną, iš kurios 
galėtų pastoviai ir nevaržo
ma kalbėti jai rūpimais 
klausimais, kalbėti į vien-( 
minčius ir ieškodama vien-, 
minčių. Su mažomis per-! 
traukomis L.D.D. sugebėjo 
išlaikyti savo organą per vi
są savo 25 metų veiklos lai-

Aš nesakiau, kad jis negali kotarpį, ir kai 1943 metais 
nukristi. Daiktas negali nu- sustojo ėjusi “Naujoji Ga- 

Tai kodėl gazietos ra-'kristi tik tada, jeigu jo ne- dynė”. tik neilgai gaišda- 
šo, kad jis Išsisukdamas veikia. jokia pašalinė jėga. mas atsistojo jos vieton da- į 
aplink žemę kalba? Ar tu Bet “sputniką” galėjo pa- baltinis “Darbas”, šiandien 
jo kalbos negirdėjai? Įveikti žemės traukos jėga. susilaukęs lietuviškam laik- 

—.Jis, tėve. “kalbėjo” ne Ta jėga traukia prie savęs raščiui garbingo 10-ies metų 
žmogaus balsu, bet krank- viską, todėl kiekvienas dai k-amžiaus.
sėjo kaip didžioji varlė pa- tas krinta žemėn. Suprantama, kad L.D.D.
vasario baloje. Tai buvo e- —O kodėl katino vuode- ir dabartinėje veikloje bei
lektrinė baterėja. Bet ji ga visada kyla nuo žemės nustatant ateities darbus,
greit išsieikvojo ir tas bur- aukštyn? savos spaudos reikalas tebe-

daug svarbesnis įvykis, ne- bulas nutilo. Paskutinėmis' —Todėl, kad katinas turi stovi Draugijai pirmojevie-
gu Žukovo pašalinimas Ru-jdienomis jo jau ir nebesi- gana jėgos ją pakelti. Bet toje. Jos svarbiausiu rapes-
sijoje, o vis dėlto laikraš- mato. Gai bus jau kur nu- kai jis miega, ji guli pi i-čiu teišlieka: patikrinti ma-

M VTO KAI PONi. lV PAVOJŲ

Kariuomenės štabo virši
ninkas »en. M:s\well !>. 
Taylor. kalbėdamas \Va- 
shinefone. pareiškė. kad 
Sovietu S;iįn:»c.i. naudoda
masi savo pasisekimu \ai- 
ruojamiiiii bombą ir dirb
tinio mėnulio paleidimo sri

tyje. vo agresinga politi
ka.

i - -

čiai nerašė, kad Amerika kritęs ar subirėjęs. traukta prie žemės. Ket apie teriai i nes sąlygas, kad“Dar-
subirės. žinoma, ji ir negali —Bet tu sakei, kad jis žemės traukas jėgą pasikal- has” tobulėtų turiniu, tech- 
subirėti. , negali nukristi. ! besime kitą sykį. niškai ir gal didėtų lapų

—Tai sakai, kad dėl Žu- —Tėvas šito nesupratai.* —Okei, Maik! skaičiumi; kad tinkamai

$1,000 akci- 
dentalės mirties nelaimėje.

—Jūs užsiminėt apie vei
kliųjų lietuvių teikimą į 
S.L.A. Kokius sumanymus 
tuo reikalu turite? — dar 
pasiteiravome.

—Mums visi lietuviai vie
nodai brangūs, — atsakė 
S.L.A. prezidentas P. Dal
gis, — bet vis tik pirmoje 
eilėje ir didžiausiu pasiry
žimu mes sieksime savo pu

čiu įsmoKama

klausėme.
—Ne tik S.L.A. veikėjai, 

bet ir plačioji mūsų visuo
menė gerai žinos, jog mes 
pastoviai rūpinamės naujų 
narių papildymu ir todėl sa
vo vajus vykdome nuolatos. 
Tai būtina, jeigu norime 
savo organizaciją išlaikyti 
tinkamoje aukštumoje. Bet 
ne vieni, taip tariant, vidui-i 
niai apskaičiavimai mus 
verčia naujų narių ieškoti. 
Mes jaučiamės kaipo tu. įni
ro lietuviško veikimo daly
viai, mums nemažiau svar-

sei 
čia ; 
rauj 
sūne
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JAU RUOŠIAMAS

atraukti jaunimą, lr 
musius jaunuolius ir 
i atvykusius mes kvie- 
į S.L.A. ir stengsimės

jiem- duoti kas tik galima 
esamosi sąlygose. Jaunimas, 
tai » ūsu ateitis ir užtikri-

(Nukęsta i 7-ą pusi.)
. : us .. ...X

SPAUDAI

KELEIVIO KAUNDORIUS
0 metanu

Kviečiame užsisakyti mūsų ’ aku.dorių I95s me- 
i o puslapių visokiųtams. Kalendoriuje ims aid 

skaitymų ir plati ka’eado: ii.e 
Kalendoriuje bus įvaėm 

patarimų, eilių, juokų, atsiminimų y- kia kių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brau -ta. “Kc' i\ 'o” kalendo
riaus kaina lieka ta pati— 5 • i entu. 1'rašome iį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus į našai; < siųsti šiuo 
adresu:

informacijų, naudingų

I K 
I X 
X

1 X
X A ■> A A -S X A XX A A »•».*•■» r. • N. 3

“KELEIVIS”
636 East Broad way 
So. Boston 27. Mass.
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Moterų Skyrius

Gvgiene ir S.L.A. moterys
nežinotų Nonos Gugienės 
vaido. Ji gyvai dalyvauja 
lietuviškam gyvenime nuo 
pat mažens. Kur tik svar
besnis visuomenės darnas.

Didžiausia lietuvių orga
nizacija Amerikoje yra Su
sivienijimas Lietuviu Ame
rikoje. sutrumpinus — SLA.
Mas du metai SLA renka 
savo va!d\bą. kurios iždi- tenai matome ir Norą Gu-
ninko oareisias dabar eina )»tenę. tr dabai. vvini 
chicagietė Nora Gugienė. linkiai sergant, ji suranda 
Tai yra retų gabumų mote- -a^°,11 sPėkų pavyzdingai 
ris. Tiesa, žvmiu moterų e*ti SLA iždininkės parei- 
mes turime ir daugiau. bet §a^ dirbti BaIfo eenU0 se‘ 

darbuo iasi mū- kretorės darbą, dalyvauti 
Lietuviams suvažiavimuose ir 1.1. Tai

galutiniai rinkimai. Ol.kaip 
tik ši mėnesi ir prasideda 
SLA nominacijos i Pildo
mosios Tarybos urėdus. No
ra Gugienė vėi kandidatuo
ja i iždininko urėdą.

Jei ne dauguma, tai bent 
pusė SLA narių yra mote
rvs. Todėl mes. motervs, 
privalome ir vėl balsuoti už 
Nosą Gug'enę i iždininko 
urėdą. Ji sumaningai ir gar
bingai atlieka savo parei
gas. Duokime jai dar vieną 
terminą. Aš žinau, kad už 
ją balsuos ir daugelis vyrų, 
nes visi gerai žino. kad tin
kamesnio kandidato jie ne
ras.

ne visos ios
visuomene-e.

Nora Gugienė yra beveik moteris pilna pasišventimo 
tas. kas Amerikos visuome- ir energijos! 
nei yra buvusio prezidento Nors Nora Gugienė yra 
našlė E. Rooseveltienė. Tai gimusi Amerikoje, ji pui- 
vi a motorus. kurioms gam- kiai kalba ir rašo lietuvis- 
ta nesigailėjo gabumu ir kai. Susivienijimo veiklon ji 
energijos darbuotis. yra Įsijungusi nuo pat ma-

---- ------------------- žens. Dar mokyklą lanky
dama ji dažnai dalyvauda
vo seimų programose su de
klamacijomis, o vėliau ir 
kaip dainininkė. Paaugusi ji 
pasidarė aktinga SLA vei
kėja ir per 25 metus ėjo 
SLA iždininko sekretorės 
pareigas, o per du paskuti
niu metu ir pati pavyzdin-

NORA GIGIENĖ

Kandidate S.L.A. iždininkus

EUFROZINA MIKUžll Tft

Kandidatė iždo globėjus

KARALIŠKA- POIiA

šitara 2 metu Siamo kačiukui New Yorko kačių paro
doj pripažintas karaliaus titulas. Toks pat titulas 
duotas kurtų veislės kalei Severino. Atrodo, kad juodu 
abu tomis karūnomis patenkinti.

BALYS SRUOGA

Dievu miškas

Ir nevien už Norą Gugie- 
gai veda SLA iždą. Atrodo, nę mes moterys susibūrę tu- 
kad geresnio iždininko SLA rime atiduoti savo balsą, 
nėra turėjęs. Pats Dr. Vini- Alės turim ir dvi kitas gar- 
kas man pasakė, kad ji bingas moteris, kurios kan- 
nuostabiai gabiai viską didatuoja į SLA Pildomo- 
tvarko. Net iš insurance in- sios Tarybos urėdus. Tai 
spektorių gavo pagyrimą, yra dabartinė iždo globėja 

SLA Pildomoji Taryba y- Euphrosina Mikužiutė. ’ Ji 
ra renkama kas du metai. kandidatuoja i tą pati - 
Rinkimai yra labai demo- urėdą, ir Elena Devenienė,

buvusi iždo globėja ir \ liko ---------
kuri šį kartą Gerovės komiteto

i mas S.L.A. nariams

RUDENS DIENA

Kas diena vis blyškesnės dienos, 
Ir saulė merkiasi kasdien,
Kaip miego norinčios blakstienos. 
Bet neužmiegančios visvien.
Ir aš plaukiu per pliką lauką 
Kaip dūmas lengvas ir lakus,
O tvenkiny, kur gulbės plauko, 
Išlenkė dieviškus kaklus.
Sidabro saulė baigia tirpti 
Blyškioj vidudienio migloj,
Ir vėjai gieda apie mirti 
Ir meilę žemėj negeroj,

Henrikas Radauskas

S.L.A. RINKIMAI
Vargiai rasime Amerikoj kratiski. Lapkričio ir gi*uo- - - 

asmenį. skaitanti lietuviu mėnesiais eina virsi- P^m.mn'e r i
snauda ir sekanti'mūsu vi- nink*l nominacijos, o sausio Jato sa\o nandidatuią į mas . ..

ir vasario mėnesiai* vvk*ta SlA vicepirmininko vietą, mosios Tarybos nominacijų

praneši- 
Pildo-

suomenės gyvenimą, kuris

SKAITYKITE

Jos visos yra žinomos vi- reikalu • t 
suomenės veikėjos ir yra 
vertos jūsų paramos. _ kuris 

Taigi, mielos seses, visos 
savo nominaci

(Tęsinys)
Francišekas visiškai nusiminęs. Graibos šen, grailx>s 

ten—nėr devintojo, nors tu ką! Koks gi pasiutėlis galėjo 
.numirėlį pavogti? Nejaugi pasivogęs jį kur ėsti pradėjo? 
Visa bioko viršenybė sujudo sukinto, nelyginant tarako- 

, r.ai nuplikyti. Zuja po visą ruimą. Lavono ieško. Ieško įx> 
i lovas, palovius, po čiužinius, graibo visur, kur tik už- 
i griebti gali. Ieško ir keikias, keikias ir ieško. Tuo tarpu 
' iš išvietės išlenda kažkoksai neaiškus patamsio gaivalas, 
. kadaise buvęs panašus į žmogų. Gal jis kadaise ir tikrai 
i buvo žmogus, kas jį žino. Dabar jis buvo išklypęs toksai, 
j kreivas, susilenkęs, su išsikišusiais šonkauliais, su atlėpu- 
i siu žandikauliu, nuogas, su numeriu, ant krūtinės nutep- 
įtu... ne,—dabar jisai su žmogumi maža ką bendra betu- 
<rėjo.

Bloko, viršininkas, jį pamatęs, net susirietė koridoriu
je it buldogas, besiruošdamas žandarui į kinkas kibti.

—O tu, pakaruoklio vėdare, kui- tu valkiojies dabar? 
A? Kur tu valkiojies, šunsnuki? Kur tavo vieta?

—Panie blokowy,—atsieit, jionas bloko viršininke,— 
į nuaimanavo šmėkla, kadaise buvusi panaši į žmogystą,— 
i man taip pilvas skauda, brzuch boli, taip skauda— taip 
skauda, kad aš nebegalėjaau ištverti. Nuėjau ... atsipršau

panie blokowy . . .
—Ak, tu, kiaulašunie, tu man dar kalbėti drįsi? Kul

davo vieta? Marš į savo vietą! Na, greičiau! 
j . —Labai atsiprašau, panie blokowy, —stena susirietu-
įsi šmėkla, kadaise buvusi panaši į žmogystą,—stena ir 
i s veidukui iuo ja į savo vietą.

Ir nusverdukuliavo. Atsigulė nuogas ant cemento 
: šalia kitų astuonių nuogu numirėlių. Šluotražį pasitrau- 
ikė į pagalvę. Atsigulė ir numirė. O kas jam beliko daryti?

Koncentracijos lagery visi taip daro: kam jau pa
skirta mirti, tas ir įniršta. Mat jus velniai!

Iš viso numirėliai lagery buvo gana drausminga pu
blika.

Kitas numirėlis buvo prisisiuvęs, bene bėgti besi
ruošdamas, svetimą, ne savo, sveiko katorgininko nume- 

o‘ dima 1 ’’ Afba bloko raštvedžiui nuo išlaktos politūros baisiai 
galva skauda. Taip skauda, kad jis nė numirėlio numerio

__iaiua is"Amen kos
Vašingtono dabai _

19 25 ir*31 meūu bangomis numerio kaip reikiant negali paskaityti. Parašo kitą nu- 
(Bostone žiemos metu 2 v. meri, kaltais gyvo žmogaus. Numirėlio numeris lieka kny- 
30 min.). gose neišbrauktas,—išbraukiamas sveiko gyvo žmogaus

Ji kartojama Lietuvos lai- numeris.

r v i___ *
na įso

S.L.A. Gerovės Komitetas, ku vįtlurnakti 
S. j_ j,

24 valan-
jau seniai rūpinasi o. j,. g va| rylo (Bostone 

TT j. • _» T7 • 'atiduokime savo nominaci- rejkaiais, savo posėdy 4 v jr lovai. vak.) — 16,

V erti ngas Knygas ^iXmė„s 125 »■31
O ~ 0 Tai vra musu būtina parei- -. • mmziai pa>n eiskusius da be n M1RĖ MADU KARALIUS

.užsitarnavusius visus dabar- _ ____
_________________ _______ tinės Pildomosios Tarybas
NAUJOS KNtOOS. narius vėl nominuoti- Pa*®-

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai KODĖL 
ir par io. kaip keitėsi vi- Pilna

dar Įdomūs.
25c ATLAIDŲ

KAREIVIS MATUTUTIS,

Va, šitoksai per nesusiprtimą patekęs į numirėlių 
skaičių pilietis lagery paprastai labai greit mirdavo. Viso
kiomis ligomis mirdvo. Ai-ba jam plyta kokia į viršugal
vi pataikydavo, arba jis taip nugriūdavo kur nors, kad 
kaulai sutnipėdavo, arba paprasčiausia tvarka pasikar
davo . . . Na, žinoma, jei jis pats nesusiprasdavo tinkamu 
laiku numirti, atsirasdavo, kas jam padėdavo atlikti jo

Tai yra musų būtina parei-

M. Mikelsonienė
AS NETIKIU J DIEVĄ.: ga- 
arjrutnentu, kurte visiems 
Kaina .............................. 20ckodėl ji

PAVĖSY, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra- 

J rei- Jankus. Pasaltoji- eities. Kietais viršeliais, 467 pusla-
ne: aprištą žemaitį, kuris i7"31- kaina .......................................$4

-tania dalykų padarė, tik PABUČIAVIMAS, parašė J. 
vie-.o. kurį tirtai turėjo) žas, novelių rinkinys, 133 

2'.- : -!. Kaina .......... 33.j Kaina .......................................

santvarka
Kaina Mirė Christian Dior, kuris

ilsa laika buvo laikomas prievolę. Šitokiam numirėliui savanoriui minis, knygose
______ riame į balotus rašyti: P. Paryžiaus madų karaliumi, išbraukdavo ano, pirmojo numirėlio numerį,—tojo, dėl

G - KARALIAI IR ŠVENTIE- F* 1 iari~kS Littsburgb, Pa. — jo suku, tus drabužių mode- kurio ir šis galvelę paguldė. Dabar abu mirė, abieju nu-
p“; ii, Elenos Tumienės eilės., 1^'“’ Maceina, Hug sekė viso pasaulio siu- meriai knvgoše išbraukti,—knygos švarios liko . . .

, ,7 - • i • - Pittston, Pa. — i viceprezi-i-a Dviem sparvų viršelio ap- , ,» *, v •, vejai.

suomene 
keisis.
SENAS 

parašė 
rras ari- 
c&upr t 
nepa ’arė 
padaryt;.

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. .'ias vadovėli- ma

ri-.arkliškai mokyti-; duoda 
ištarimu, angliškus pasikalbėjimus.
Kaina ........................................................7©C

NAUJA VALGIU KNYGA. M. Mi- 
oh-Soni-nės parašyta; 250 įvairių 

receptų, i:pj pu i. Kaina —.$1.25
CEZARIS. M ik<> Je-uliė’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis, 
lt-s puslapiai, kaina .......................$2
CEZARIS. Mirko Jelu-iė’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 p-1. Kaina .......................... $2.
CEZARIS, Milk*' Jelu.-iė’o romanas, 

verte A. K. Puida. Trečioji dalis,
17G p-1. Kama ...................... $2.

MILŽINO PA UNKSME. Ralio Sruo- 
ims triluiriš a istorijos kronika,

17:; pusk. didelis formatas, ver* 
popiera Kaina ..............................$2.50
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto 

J. Alsi h. atsiminimai apie Binkį,

tavo kelias i socializmą, lanka ir skyrių vinjetes pie- x. . G 
Paraše Lennas Blunias. Trumpas -- i T> , . _ .. ;AeW 1Trumpas Ada Koi’sakaitė, iš-

dentus: Dr. M. J. Vinikas,.7 I
ork, N. Y. — į sekre

torius: Nora Gugis, Chica- 
111. — į iždininkus; E.

RHINELANDER, WIS.

Miškini, 'i unti, Savickį, Giras ir kt 
242 pu.-l. Kama ...........................i2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gojjoli® 

s-.a: i au-ia- veikalas, išvertė .M.
M.škin:-. 2!’O ;>u-l. Kaina....$3.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M ' i: parašyta knyga. 250
••u-l. Kaine ...........................$2.50
iE.'dAl'Ir.S RASIAI. Garsiosios 

mū--; rašytojoj pirmojo karo metu 
An.-r • pnra-vti vaizdeliai su ra-

Valdžios akimis žiūrint, šitoks per klaidą j numirėlių 
skaičių patekęs pilietis būtinai turėjo mirti. Jis galėjo 

, pridaryti, gyvas palikęs, daug nemalonumų.
Centrinei lagerių įstaigai jau pranešta, kad jis mirė. 

Reikėtų dabar rašyti, kad įvyko klaida.—Berlynas gali 
pamanyti, kad lagerio administracija nesugeba reikalų

socializmo aiškinimas. Kaina
demokratinio soc i a li z m o leido Lietuviu Dienos (9204 

PRADAI. Populiari ir naudinga PinaJvvpv T o< Ano-plp- '2'°’
Knyga sių dienų klausimams supras-y • •' ’ ,/. * MikuŽiŪtė, ChlCagO, Ilk, ir j

Raln& ..........................o0c,3,Cal.), «S0 psl., kaina S—oO. j , Bredes__iiždoaJo-1
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- PENKTOSIOS KANA- į" ’ D. 7. JJ? . . . . . . .. ------ .. ................ ...... -----------------

rašė L. Vandervelde, vertė Vardu- i icriTViit rvir-MZ-'kC bejUSl 1 )l. S. BieZIS, ChlCa- Ūkininkas HUSOVe Stirna. Jl .„GI,: , 1,.,^,nas. Kaina .......................... uk DOS LIETUVIU DIENOS J ... . , ,. ’ , .. . - . . r i - ‘ i tvarkyti,—kam to reikia, kam tai malonu' Antra vertus,Mi.z-ADni urTDAėTic £o, Ll .— i daktarus kvotė- uz tai pataikė 10 dienu ka- x , ............ , , .ix I Al • A re < 1.1 iVl r* I KAS I IS 7 1 _ tnbcoi Lcpimonnc nnmiroMe lurroinm ic vien lohoi n 11 o _

Didelė bausmė už stirną

Mano tolimas kaimynas

LIETUVIŲ KAf.BOS ISTORIJA.
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na ..................................................$3.00
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ i gaUli 

RU.’IJĄ, arba komunistų diktatu :' . j
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz-

b Jus> Įėjime, paėmė baudos $225i-edagavo R. zukair?ka> lf8 Kviečiame visus S.L.A. ir 3 metus atėmė leidimą geidaujamas elementas. Pavyzdžiui, zmodamas, kad kny- 
kania , i. galima narius< kuriems rūpi toli- medžioti. Lgose jis jau išbrauktas kaip numirėlis, jis ima ir pasprun-
n Keleivio acmmistr. mesnė 1)ažanga įr organiza- F. Šimkus !ka lagerio. Tuomet niekas nebegalės susekti, kas pabė-

ps

etraštis gausiai iliustruo- .. , . . , .cijos gerbūvis, savo kuopo- ! go. Visi žinos: vieno trūksta. Ko trūksta—niekas nežinos.
mo istorija ir valdvmv praktika, i-a- £a<; iame be Žini’l l)ie *v«- - i« ... .:.:ii daug medžiagos. puslapiai. 'yJ*,1.......... je, nominuojant Pildomąją Visokiomis progomis geriausia j visi gyviep yra, o trūksta kažkokio numirėlio. Kaipgi su-

■pr Tarybą, balsuoti už visus dovana yra “Keleivis”. Išrašyk j žinosi, kurio numirėlio pritrūko?kaina ................................ 50c nados lietuviu gvvenima vra
ar romos popiežius YRAlsie įdomus straipsniai: m i-, ,

KRISTAUS VIETININKAS? Pa-, » A i., ..Vvt T dabartines Pildomosios Ta- Jl savo draugui,rašė kun. M. Valadka. Svarbu;SapOkOS AVI am. Lie- -
kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20, tuvo? žemės reformos 400 * - o .......... ,.
socialdemokratija ir nokjmptll sukakčiai naminėti” mus^ Susivienijimas — dl- 

SEVIZMAS e.ę.1 «• i ’ džiausioji ir turtingiausioj!
i.i.„,tau K.in. ........ s*iuosto j,. kla:l0 reikėt Lie- frateraale organi.
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GARI . r»- i - ZaClia!BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi ! tUVai , A. RinkunO, MUSU J

Gerovės Kom. Sekr.

Tegyvuoja vardinių, gimimo.
kitomis progomis.

pažįstamų! 
švenčiu ir

šokių įvairiuose kraštuose ir įvairia-|poaUaHU klausimais” ir dr. 
-e laikuose dievai buvo kitokie. ku-; į • « . .
kie buvo senuiu lietuviu dievai? P. AnPOViČiailS "S.OVlPtU im-kie buvo senųjų lietuvių dievai 
Kaina ............................................ $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Ahalkio 

parašytas istorinis romanas iš že-

I< Ancevičiaus "Sovietų im 
I>erijos griuvimas.”

[ SAFETY HINTS
from the Red Cross

J. Ayman*», 
Brooklyn, N. Y.

flytoj-.- pav< ik- 128 pu-lajiiai,i maitijo- krikšto laikų. Su kietais
kana ................................................. 50c apdarais. Kaina ...................... $3.50
NEPPIU AUX)M<iS LIETUVOS VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

PINIGAI. Jono K. Kario, ICO pa- toks tvanas buti ir ką apie tai
veik.-lę, 225 pu L, gerame popietyje. >fcko mokslaa Kaina .................. 25c
Kama • • .................to.0«, AISVOS LIETUVOS. Lietu-
A K i.-S IN III! DARĘ. J.Jazmi- vos .ocialdemokratų raštai dėl bol- 

i:<> i 'į-.Ų k: ,:i sodrūs vaizdeliai, tevikų okupacijos ir teroro Lietuvo-
150 pu I. Kair.a kietais viršeliais $2, Raina ...................................................................................25c
m-m,štai- viršeliais .....................$1.00 .. __ , . . - .
LIETIMU K M.BOS GRAMATIKA. TIPELIS, paras* Pulgis Andriušis, 

Par: -. Dr. D. I’il. a. Pritaikinta juokingas romanas, 2J0 psl. Kie-
Ameri - lietuviams. 144 puslapių. uis viršeliais. Kaina .............. $3.

..........*100 PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-
a’ba kaip raJė Liudas Dovydėnas, įdomi: 

as buvo pasida-------

K a i tia ...........................
JUOZAS STALINAS 

Kaui a/o ruzbainin 
ręs Ru- diktatorių. Kaina . .‘25c »P5^«k*, Psl 

Už.rakvmus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

S36 F.aat Rroftdway So. Boston 27. Moee
Uhether It’a loaded or no». 

this »ix-»hooter H not for little 
Johnny. Firearms should be 
kept well ©ut ©f the reach ©I 
children. ■-

“AMERIKOS BALSAS” 
NAUJU LAIKU

Nuo spalio mėnesio 13 d. 
“Amerikos Balso” laidos iš 
Vašingtono ir Europos gir
dimos nauju laiku.

19 valandą 30 minučių 
dabar girdima europinė lai
da 16.19, ir 25 metrų ban
gomis (Bostono žiemos lai- 
jku 11 vai. 30 m. ryto).
Ji kartojama 21 ▼•!. —16, 

19, 25 ir vidutinio ilgio 251 
metro bangomis (Bostono 

jžiemos laiku 1 vai. p. p.).

KAIP JIE PATINKA?

Tai Siamo kačiuku (rijukė, 
tos rūšies čempiono vaikai.

Kitas, besiruošiąs bėgti, tyčia rūpindavosi, kad jo nu
meris būtų įrašytas į numirėlių skaičių. Kitas savo numerį 
prisiūdavo prie numirėlio kelnių, o numirėlio numerį— 
prie savųjų. Pavyko jam jiorą savaičių išlikti nenumirti- 
siam net su kitų pagalba, jis yra jau beveik laisvas pilie
tis: knygose jis jau išbrauktas—ir politiniame skyriuje, 
ir darbo biure, ir administracijos valdyboje. Visi jį jau 
užmiršo,—lauk tiktai patogios progos ir dumk numirėlio 
priedangoje iš lagerio!

Ne,—gyvieji numirėliai valdžios akyse negalėjo bū
ti mėgiama publika!

Visiems būdavo daug patogiau, kai jis iš tikrųjų nu
modavo. Jiem buvo vis tiek, kokia liga, bet tik miltų.

Vis dėlto nuo 1944 metų vasaros vidurio ir jie liovė
si bemirę. Nebemiršta—ir galas: ką tu jiem?

Valdžos žmonės pyksta, keikias, knygas brauko, Ber
lynan atitaisymus siunčia, o gyviesiems numirėliams plyt
galiai ant galvos nebekrinta, šonkauliai nebelūžta, pasi
korimui pagalbininkų jie nebegauna .. .

Iš viso 1944 metų vasarą lageryje daug kas pasikei
tė, bet kas galėjo tikėtis jos sulauksiąs, patekęs į lagerį 
1943 metų pačioje pradžioje?

(Bus daugiau)

©



No. 45, Lapkričio 6, 195? KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis SapttitJ

PASIKALBĖJIMAS SU S.L.A. PREZ. P. DARGIU VIETINES 21 NIOS
-ti. * J i v,. p * < U •if'i.M / t 1 . * Daliu drabužių vajus

(Atkelta iš 5-o psl.) sidomės S.L.A. pastangomis RuoiįMi banketui
nimas, kad organizacija ga- sustiprinti kultūrinį (laibą. --------- ---- — -------
vusi naujų jėgų pakils ir su- srityJe daromi platės- Lapkričio 3 d. L.D.D. 21 ir Andrius Keturakis «2.
gebės tolimesniame lietu- n? Ponavimai, šiandien ga- t<Uopa vėl buvo susirinkusi Pirmenybių lentelėje po 
viškų jėgų telkimo darbe ’.irna pasitenkinti suminėjus pasitarti gruodžio 1 d. ren- dviejų ratų veda Boylstono 
dar plačiau pasireikšti. Mes eau galutinai pnbiendustus gjarno banketo reikalais. Jis klubas su 2 laimėjimais, 
žinome, kad šioje šalyje kas sprendimus, stai S.L.A. Pil- ruošiamas Liet Piliečių Dr- Cambridge & Lithuanian

jnoji gvardija”: Petras Kon
tautas 1, Jonas Starinskas 1

skaičiai lietuvių kilmės :r Per paskutinius dešimt- ^ad jis būtų visais atžvil- po du pralaimėjimų, 
žmonių. Jie visi turėtų da- mečius pirmą kaitą giais nepaprastas. Lietuvių antroji penkta-
lyvauti kaitų su visais lie- stambų spiendjmą. Nutaria Neabejotina jis toks ir dienį nutraukė rungtynes su
tuviais ir mūsų pareiga juos Paskirti literatūrinę premiją bus, nes dabar pradėję jam Boylstono B komanda prie
organizuoti. S.L.A. deda pa- v^° w Kokiu būdu ir rengtis, rengėjai tikrai vis- padėties 2-2 ir viena dar ne- (
stangas jaunuoliams savo u5 kokius žymius kūrinius numatys, ir jų svečiai to baigta, kurioje mūsiškiai ti-j
gyvenimą sukuriantiems Sl Premija bus- paskirta, pa- dėl tui ės nepaprastų malo- kiši mažiausiai pustaškio. ;
duoti 4'i paskolos “mort- skelbsime savo organe Tė- numų. ‘čia giažiai laimėjo jaunuo-
gages” sąlygomis, taip pat x Vnėje. Šiais laikais būtina 
numatomi ir kitoki paleng- skatinti lietuvius rašytojuspaleng
vinimai.

Paskutiniais metais savo
dirbti, nes per savo žmonių 
kūrybą mes palaikysime

Chess league rungtynėse

savu ^o. Bostono Lietuvių Pi-
, , , . , • dvasini budrumą ir suakty- lipčiu Drauoiios ahi «aeh-tt vinsime k°VaS <lėl LietU'°S S “ laikosi gi
o X iš'*-™™. , ai. Lietuvių .pirmoji po lai-

jjjs jėgas prie vajaus darbo S.L.A. ne tik savo nariais mėjimo piies Biandeis um- 
įsteigiant centrinių organi- rūpinasi, bet visomis išga- versitetą antrose rungtynėse 
zatorių visą eilę, i savo va- lėmis remia bendrą lietuvis- susitiko su stipriu Camb- 
jaus sėkmingumą žiūrime ką darbą. S.L.A. yra Alto ridge \ ir rungtynėse 
tvirtu pasitikėjimu dalyvis ir rėmėjas, S.L.A. baigė lygiomis 2’2 - 2«/2.

Reikia tikėti, kad ir lietu- tal?J,at!2aik®.s^0_šiuokart 
viškoji visuomenė gyvai su-
gmi.r .it* ........................... .Tai..,,, g. ■

remti visus svarbesniuosius

Lietuvių Spauda Amerikoje
Nuo pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartinių laikraščių 

nuo 1879 metų iki 1955 metų

kiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra 
sudėti su paveikslais buvusių leidėjų, rašei ų ir pačių laik
raščių. Parašė ir išleido F. Lavinskas su stipriais, gražiais 
viršeliais. Kaina tik $4.00. Kas pirks knygą Angliakasių 
Atsiminimai ir Lietuvių Spauda Amerikoj, tas abidvi kny
gas gaus už $5.00. Įdėkite penkinę i laišką ir atsiųskit, kny
gas tuoj gausit. Rašykit aiškiai savo adresą. Kreipkitės i•
Frank LAVINSKAS, 41-41 46th St. Long Island City 4. N. Y.

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ
Parašė T. J. Kučinskas

Dažinosite. Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus

Biblijos Dievas su
glamonėjimą savo gražios marčios.—jo aistros meilės žo- f
džius. Reiškia. Kristus turėjo vaikų! 
mergaičių dora darė bizni bažnyčioje.
gus. Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino 
karus, svetimoterystę, nemoralybę ir t. t. šimtai biblijos 
prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas kny- > 
gų pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas. 740 W. 34th St„ X

J Chicago 16. III.
* xxatxat»aWiK X SttsM SS3» MS■ « Š.a* SS 6S S* £> •»'» « •mMSS

| PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
| PERSIŲSTI I SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, 

ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

Parceis To Russia, Ine.
1530 BEDFORD AVE. BROOKLYN 16, N. Y.

Tel.: INgersol 7-7272, INgersol 7-6465

lis Edm. Spirauskas, įveik
damas Bostono B klasės 
čempioną J. Hurvitzą, Alg. 
Ivaška ir Ged. Kuodis savo 
partijas baigė lygiomis.

Jaunų vandalų darbai

Neseniai arkivyskupas ir
gi kalbėjo apie jaunųjų kri-Į
minalizmą. Jis sakė, kad -----------------------
Bostone su priemiesčiais $20,000, Maldene 

vandalai per metus lr L t-

Jis dalyvavo So. Bostono bibliotekos atidaryme praeita 
ketvirtadieni, spalio 31 d.

8111,000 Rusu protestas

jauni

Balfo skyrius drabužių ir 
avalynės vajų pradėjo lap
kričio 1 d. ir tęs iki gruo
džio 15 d.

Visi kas turi atliekamų 
drabužių ir avalynės, prašo
me atnešti i šv. Petro para
pijos pobažnytinę salę arba 
paskambint; tel. Andriulio
nis AN 8-5503. .Jakutis AN 

j 8-1940.
Visi patikrinkime savo 

sandėlius ir atiduokime, ką 
laikome galima.

Ona Gegužienė po opera
cijos grįžo namo ir svęiksta. 
Linkime jai greit vėl būti 

'sveikųjų tarpe. L.D.D. 21 
i kuopos susirinkime jos pa
sigedo. pasiuntė linkėjimų 
krūvą.

Bostono rusų emigrantų 
. . organizacijos rvšium su ko-

privatinio turto $400,000 tu'ėtu priveisti susiru|«nti munistu Rusij„je
vertes.

sunaikina visuomeninio ir Tai yra klausimas, kuris
lietuvių kultūrinius ir šalpos 
reikalus. Būsiu dėkingas, 
jeigu šio S.L.A. vajaus metu Vien mokyklose 
mūsų veikėjus sutiksite visi įyti nuostoliai siekia $100 ^vim0 
palankiai ir jiems padėsite tūkstančių. Somervilėj iš-j 
atlikti svarbias pareigas. muštų langų stiklai kaštavo?

įVisusš o ypač jauniklių te- 4„ met„ sukaktillli ,a kričio
vklose iu pada-'VVS’,kn"'J,a,, t!k n.'a <I!?T 3 <1. ' aiieuii Hali salėje su
lai siekia $100!Pe ka te < e jaunimo is<h- iengę antikomunistini susi*

NAUJIENA!!!
Pinigai persiunčiami i Sov. Są
jungą. Lietuvą, Latviją, Estiją. 
iPilnai garantuojame ir oficia
liai —100 rublių $10. Persiun
timas atsieina $5. Perlaidos di
džiausia suma $50.. liet galima 
užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERGY
744 BROAD STREET

Room 925

NAUJA! NAUJA! NAUJA!

PIGIAUSIAS BŪDAS SIŲSTI VAISTUS Į LIETUVĄ MA

ŽUOSE PAKELIUOSE IKI 1 SVARO—tik asmeniškam var

tojimui. PAVYZDŽIAI:

- ii n vi 1(1 amnuliu» - -
.$4.80 Irgiipyrin 50 tablečių 
.$3.75 Capsolin 4 tubes.................$7.50

® Vitam. B-12 po 50 mers. 25 amp. 
S3.G0 Vitam. B. complex KH» tablečių

Multivitaminai 5OO tablečių .$5.00
Prie nurodvtu kainu pridėkit tik $1.50 pašto ir pakvitavimo 

išlaidoms. REIKALAI KITĘ KATALOGU!

TAIP PAT

IKI LAPKRIČIO (November) 7 UŽSAKYKITE KALĖDI

NIUS SPECIALINIUS PAKIETUS:

Streptomycin lo jrrm .. . 
P. A. S. po 0.5 500 tabl.

® Serpasil 100 tabl. po 0.25 
Priscol sO tabl........................

■h'

NEWARK, N. J.
Licensed and Bonded by 
N. J. State Banking Com.

J ieškojimai

įlinkimą, i kurį buvo pakvie
sti ir kitų tautų (vengrų,j 
lenkų, pabaltiečių) atstovai. 
Iš lietuvių kalbėjo dr. Br. i 
'vlikonis.

GABRIEL F. PIEMONTE

s?

, Paieškau A«!om 
bryveno Kaime. Jis pats ar ka 
! no prašom atsiliepti adresu:

Juozas Otnia
»;1 G Street,
So. Boston 27, Mass.

[jc .š jš X
Ka is tikrųjų daro

NEW ERA 
Ir kaip ji atsirado

Sveikatos įstaigos pataria už
laikyti sveikatą daržovėmis ir vai 
siais. <> n< vaistais chemikalais. 
XE\V ERA išdirbėjas pasekmin
gai naudoja tą principą gaminda
mas mišinį gaivai mazgoti iš tam 
tikiu vaisių. Tarp moterų eina 
garsas, kad vartojant XEW ERA 
nlaukai pavirsta į šilkus ir tampa 
labai stiprūs. Išpurentos garba
nos nesusileidžia į daugiau mėne- 

io ltiiką ir jos rašo. kad tai yra 
negirdėtas dalykas. ]>aug kas sa
ko. stebuklingas.

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

S. BIT AI TAS 
•>27 E. E\positi

JASI KO. kadaise 
ji ži-

EI)W \RD A. ( RANE

► ►
už pini- £susipykus

£ Nesiūlome mūsų klijentams brangių dovanų. Mūsų dovana 
x tai 1-os klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas.

Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.
Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

PRIĖMIMO PUNKTAS:
NEW YORK CITY, 78 Second Ave. Tel. ORchard 4-1540

MŪSŲ SKYRIAI:

DETROIT 12. Mielu 11601 Jos. Campau Ave. Tel. TO 8-0298 
HARTFORD, Conn. 651 Alhanv Ave. Tel.: Cllapei 7-5164 š 
LOS ANGELES, (alif.. 121 So. Vernon Ave. DUnkirk 5-6550 y 
PHILADELPHIA 23, Pu 832 No. 7th St. Tel. WA 3-1747 « 
CHICAGO, Illinois, 3741 W. 26th SU Tel. CR 7-2126 g
NEWARK, New Jersey, 263 Market St., Tel.:MA 2-6937 x

2;

j?

XI

® Jaunom moterim 
' Jauniem vyram ., 
* Mergaitėm .. ..

$54.00 * Vyresnėm moterim .. .. $48.00 
$73.50 * Vvresniem vyram .. .. $40.00 
$28.50 * Berniukam.......................$45.50

Taip pat pakietai pagal Jūsų pasirinkimą. Reikalaukite 

Katalogų ir Pavyzdžių

Tazab of Isondon
51 RESERVOIR ST„ CAMBRIDGE. Mass. KIrkland 7-9705

fAtvykit susitarus telefonu bet kurią dieną ir valandą. Imti 
Huron busą nuo Harvard Sųuare)

i Miesto Taryl>os narys Bosto- 
' ne jau šeši metai, vėl yra kan
didatas i miesto tarybą. Per 

į savo buvimą miesto taryboj G. 
j F. I’iemonte yra ne Jcartą pa- Kandidatas i ( nmbridge mies-' 
įsirodęs kaip sumanus piliečių tarybą perrinkimui, .lis turi 
atstovas. Jo pastangomis mies- daug pviu patyrimo miesto val

yto mokesčių sumažinimai skel- <'/ ■<>.:<* ir žada ir ateityje tar-j 
j biami visuomenės ž.iniai. ikur- uai'ti mieslo gyventojų gerovei, t 
jtas miesto skundu skyrius, mie- i iie- ia! >i antradieni turi pre
sto užpirkimai dąromi varžyti- ges į<> < ar •.» Įvertinti.
nių keliu ir t.t.

G. F. Piemonte vra 4$ metų.
vedęs, turi 4 vaikus. Jo veikla 
mūsų valstijos seimely ir mies
to taryluij yra plačiai žinoma.

DĖMESIO! DĖMESIO:

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.Į
1256 Puslapiai

<l\ I!’ !1»>O h; ' i < is

Itenver. Colo.
iiY'jĮr.p

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS 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:

DR. M. J. VINIKAS
907 W«t 30* S«rwt, N«w Y«A 1, N. T.

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

GENERAL PARCEL AND TRA VEL CO., INC.
(Licensed bv USSR)

135 West 14tk Street Tel. CHelsea 3 2583
(Tarpe 6th ir 7th Ave.) New Y’ork 11, N. Y. (Arti visų požeminių (raukinių)

FIRMA SUDARĖ SPECIALŲ SUTARTI SU INTURISTU, MASKVOJ.

Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitu siuntėjui pato
giu 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 gaaaa H finam oficialų JAV-bių pašto kvitą, karts įrodo, kad siuntinys adresatui 

pasiųstas.
SVARBI'! Visus siuntimo išlaidos, įskaitant muitą, apmokama čia. \ietoje. Jūsų 

artimieji ir drangai siuntinį dovaną gauna be bet kokio mokesčio.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Pradžiugink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALĖDOMS!*

MVSV ąvKIS: YPATINGAS DĖMESYS IR MANDAGUMAS SU KI.IJENTATS.
KL1JENTV PATOGUMUI MCSŲ ĮSTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS MEDžt MIC. ni.nS, 
VAIKAMS DAIKTŲ. SKARELIŲ. SALIKŲ IR KITOKIŲ DAIKTU PRIEINAMOMIS KAINOMIS IK 
AUKŠČIAUSIOS RPSIES.

įstaiga atidaryta kasdien 9—6 vak sekmadieniais nuo 9 iki I vai. 

Informacijų klauskite: Telef.. UHehea 3-2583

NEPAMIRŠKITE! Kad siuntinys nueitų prieš Kalėdas, ji reikia pasiunti laike 
kelių ateinančių savaičių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

BRI KNĖS 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 s v.

Trukžolių šaknys nuo patrū
kimo. pasijudinimo, skaudėjimo 

'po krūtine, dieglių. Suteikia 
prakaitavimo ir at košėj imą.

, Kaina ..... $3.00 svr.
Pelynus žole nuo plaučių ne

sveikumo. geltligės, karščiavi
mu. drugio ir nuo gumbo pasi
kėlimo. taiso vidurius jas ge
riant. duoda apetitą geresnį. 
Kaina .... $200 svaras. 

ALENANDER’S CO.
414 ltroadway 

South Boston 27. Mass.

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
x x ~ : x ^xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx«so©<
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MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
<► BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKU 

LAP-KŲ SU ANTGALVTAIS

o BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ 
♦PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Kelcirio” spaustuvė padarys tamstoms viską 
ir ltįsius greičiau ir pigiau, negu kuri nors 
kita spaustuvė, IVasome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”

836 East 3roadway, Sovth Boaton 27, Maaa



Puriapto MtuntM KELEIVIS, SO. BOSTON
BALSUOKITE U2

Vietines Žinios
kienės Tautinių Šokių Gru
pęs solo baletas ir kt. Bę to, Įy/fo/i/ PladzieiVicZ \ 
bus paruosta skani vakane-

No. 45, Lapkričio 6, 1957

Dr. B. Uatuūonu 1
Vidaus, specialiai PĮaatt* Jr to- 
diss ligos. Priima bet kurią db-

niaisnuo 1 iki 9 vai. vakaro, Pabaltijo Moterų 
antradieniais ir treeiadie- Klubo banketas
niais nuo 9 rvto iki 9 vai. ----------
vakaro, penktadieniais nuo Lapkričio 24 d. Lietuvių nė« Atskirai jaunimui stalas I Miesto Tarybų Cambridge! 
9 irto iki 6 vai. vak. ir šeš- Pil. Draugijos salėje Pabai- dainomis. Užbaigoje šo- Marelis Morton, Jr,

tadieniais nuo 9 lyto iki 1 tijo Moterų Klubas Bostone kiai su gera muzika, 
valandos dienų. rengia savo banketą su jdo-

Bibliotekos vedeja yra mia literatūrine ir menine

iž 
'aiftku
Tele. U M. Paseeag, Rhode laiaad 

Adresas: Memorial Hospital
Wallum Lake, Khede laiaad.

Astomas: noo Providonco 24 my
lios, noo Worcester—M nu noo 
Roston ar Brockton—SO nu naa

j. g IŠSIRANDAVOJA
Penkių kambariu apartm. 1-nie

... . .. , . ... . r. _____________ - o----------------- —, ..---------------------- ------------- _______________________________________________________________ aukšte. SO Romsey St., Dorch.

gražiai, jaukiai, kati ieju> į tjar ^jos bibliotekininkės, bus “Vienybės” redaktorius Muzikas Juozas Gaubas Kreiptis trečiajame aukšte.

Spalio 31 <1. 3 vai. p. p. ,vldų. nesinon lseltl- Malonu ir “Keleiviui” da- P- Juozas Tysliava iš New tebeguli miesto ligoninėje,-----------------------------------------
iškilmingai atidarytas nau-. Bibliotekoj yra -°,000 bar turėti artimoj kaimyny-Yorko, rašyiojas-humoristas i bet jaučiasi geriau. Linki-; PARDUODAMI NAMAI
ias Bostono viešosios bibli- knygų, jų tai pe ua o lenty- gj^^ią ir naudingą js- Antanas Gustaitis, poetas me ligoniui greitai pasveik- So. Bostone. 3-jų šeimynų na-

ATIDARYTAS NAUJAS vęs vieno aukšto pastatas
KNYGYNO SKYRIUS bengtas taip naujoviškai, p jrene Tuttle, be jos dirba programa, kurios dalyviais G^ubastebeserga

otekos (knygyno* 
greta "Keleivio”

skyrių?< nos lietuviškų, apie 100 taigą.
............. Įstaigos. kn.v^?- Be lo- Per skyrių "a-_________________

dalv- Hma šauti visas knygas, ku-
ii ri.K t k v>a Bostono vie<o- Nepaprasta* koncertas vavo miesto majoras John/11'8“ Vr,.- , B r r ______

B. Hvnes. miesto tarvbos'J°j bibliotekoj. .. : . j * o.,Si sekmadieni, lapkričionariai, atstovų rūmų daugu- BiblioteKa turi atskirą sa- • • 1
mos vadas .John MeCorm- lę. kurioje gali sutilpti apie

Pianas Lembertas, p. Ivaš- ti.

PROGA
TURĖTI NUOSAVĄ BIZNJ 

žinomu Nuo Krašto Iki Krašto Vardu
SMULKMENŲ nacionaliniai garsinama namų reikmenų ir. 

10 d. 3 vai. p. p. Thomas automobilių dalių parduotuvė, radijo aparatai, televizijos, namų •

. . .................... . _ . . . Park mokyklos salėje bus Įtaisai, žaislai, dviračiai, sporto prekės, vežimukai, įrankiai, da-ack ir kiti aukšti pareigūnai loO asmenų, ją galima pa- j_aįjY^ ‘ ....................................... .............
ir keli šimtai vietos gyven-; dalinti i dvi mažesnes sales 
toju. kurie, matyti, seniai ir naudoti visokiems kultū-

mas, 3-1-4 kamb., su visais įtai

symais. III aukšte 4 kamb. bu

rtas tuščias pirkėjui. Kaina 

’ $4,500. Per mėnesį duoda 94 

!dol. pajamų. Adresas: 251 Gold 

St., So. Boston. Tel. AN 8-4687.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: noo S M 4 

ir nuo 1 iki •

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASO.
Telefonas AN 8-1320

laukė tos gražios 
atidarvmo.

Įstaigosįrimams 
kiemas

reikalams: 
taip sutv,

koncertą 
Lietuvos oper

PAKULODAMI NAMAI

net 11 to Votoni 1 Končienė ir ne- Veisė atidaryti krautuves Naujoj Anglijoj ir rytinėj New Yorko 

arkytas, , . . .. . ... , •- , valstijoj. Pradėk nepriklausomai verstis dabar. Rašyk ar tele-

ni< *die- seniai 1S Italijos sugrįžęs fonuok dėl nemokamai duodamos knygutės, kuri išaiškina iš-1 p1

Medžiu. Durų. Langą
aniuoiiame naudoto medžio, duris,

TaL AV S-4SM

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S 
Nedčliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road
Arti Uph4a*> Corner 

DORCHESTEK, MASS.

PERRINKITE MIIESTO TARYBOS NARĮ

EDU’ARD .4. CRANE 1
CAMBRIDGE 

Jam reikia Jūsų pirmo pasirinkimo, kad jis galėtų būti 
tikras dėl jo išrinkimo.

Pirmas pasirinkimas maloniai prašomas 
Bet koks pasirinkimas bus širdingai įvertintas

Pr. Timothy F. Crane. 847 Mass. Avė.. Cambridge. Mass.

Nepraleiskite progo: 
girsti šiuos žymius daininin
kus!

Atidaro savo įstaigų
4

4
1

M
4
e
4

Dr. B. Kalvaitis ir V. Stel 
mokas netrukus 389 Broad 
way (prieš Lietuvių Piliečių 1 
Draugiją) atidaro savo is- 1 
taigą—Boston Homes Co.— * 

a?s-, nekilnojamųjų turtų tarpi- 
nnkavimo ir visokio drau-

DIDŽIAUSIA SIUNTIMŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA dimo

NAUJOJOJ ANGLIJOJ ---------------------------------------------
Parcel Department

GLOBĖ TRA VĖL SERVICE Į
Ellis Buildings, Room 10 Tek AN 8-8764

409 West Broadvvay So. Boston 27, Mass.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis

iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
sas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai

goje. Prašykite katalogų.

Is toliau siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia
mų prekių svoris negali būti didesnis kaip 19-ka svarų, 
įdėkite daiktų sąrašą ir aišku siuntėjo Ir gavėjo adresus- Mes, 
siuntm; per; •akavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. Į-taiga lietuviška, dė! informacijų kreipkitės lietuviškai.

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTURISTO igaliojimais-

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie
niais nuo 9 iki 7 va!, vak. ir šeštadieniais mn 8 iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresa.

PERRINKITE

JOSEPH LEE

KAS ČIA KALBA?
4 į Fourth St.. So. Bostone, pirmame 

| aukšte. Nuoma $50 mėn. Kreiptis j 
savin. -I. Brazą ten pat. (45

Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pu

čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite 

į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).
SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. nes 

myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku

rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose

■* vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl. kaina . . S.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 

puslapiai, kaina S4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARN1AI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa

ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios 

dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį 

išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.001

A L’VV’Z’/U? T’IV IT* T ZUA » K* _ a. 1___ ____ J AM. «__ Oviovo * rvr* iuvo i irv v s «?o.w. r>ei Kas nori lik i ar z,
s:

ar 3 knygų, tai už 1 tik S2.00. už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. 

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

DR. ALG. MARGERIS, 3325 So. Halsted St., Chicago 8, II!

j PARDUODU LANGUS
JI Parduodu medinius žiemos langus 
3j(storm uindo'.vs). 17 gabalų. Plotis 
+! visų 24 coliai, o ilgis—54, 66 ir <>y 
į! colių. Prašom kreiptis adresu:
<. J. Stanislovaitis

22 Telegraph St. So. Boston (44I

ii

Į

| Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
s

Atlieka visokius “piumbing”—,
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 
ir taisymo darbus. Kainos priei-Į 
narnos. Pirm negu ką darote, pas-| 
kambinkit. paklauskit mūsų kainų.* 

Telefonas CO 5-5839 
i 12 Mt. Vernon, Dorshester, Mass.J 
teuiu.u.ū&uauuauui 

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

* iš stoties WLYN, 1360 ki- 
lociklų, veikia sekmadie- 
niais nuo 2:30 iki 3 vai.

« dieną. Perduodamos lietu- 
g viškos dainos, muzika ir 
x Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į

Į MOKYKLŲ KOMITETĄ

BOSTONE

Įvertinkit 16 metų tarnybos
Teisingas

Gabus
Patyręs

Vaistų Pakietai į Lietuvą
IDEAL PHARMACY, 29 Kelly Sq„ Worcester. Mass.
Per mūsų vaistinę yra pasiųsta virš 4,000 pakietų vaistų g

į Lietuvą su geromis pasekmėmis. Pagal didelį patyrimą mes *

| žinome, kad Lietuvoje vis dar siaučia tokios sunkios ligos, g Baltic Florists gėlių ir UO-
| kaip džiova, aukštas kraujo spaudimas, anemija, širdies ir | ?anų krautuvę, 502 East

nervų ligos, kepenų negalavimai ir kt. Mes specialiai lai- g 8roadwav, So. Bostone,
kome vaistų Lietuvs žmonėms. Prašom su reikalu kreiptis 2 8-0489 Ten gau-
per laišką į mūsų vaistinę iš toli ir iš arti, nes dabar patogu H

siųsti vaistus, kol nėra sniego. Rašykite: | lamas ir “Keleivis.”
&
M 
X

L» « «,«,« a x s,
Steponas Minkus.
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Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9019

Dr. J. C. Seymour
(LAND2IU8)

Lielavis Gydytojas ir Chirargaa 
Vartoja vėliausios konstrukcijas

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-S 
534 BROĄDWAT 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr, Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždaryta*.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broadw«y
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. A N 8-0948
37 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Maaa.
Tel. FA 3-5515

BRANGUS PRIETELIAl:
Jie Sako, Kad Jus Kebojate...

O aš sakau, kad Jums rupi; Kad Jus gana rūpinatės darbais ir 
rekordu Jūsų Viešųjų Pareigūnų; Kad Jus gana rūpinatės Viešai
siais Pareigūnais, kurie, Jūsų tarnyboje, rūpinosi Jumis.
GABRIEL FRANCIS PIEMONTE, per savo šešius metus Miesto 

Taryboje ir pirmiau kaip Jūsų atstovas Valstijos atstovų rūmuose, 
parodė save kaip sąžiningas ir be baimės kovotojas už švarią ir vei
klią valdžią musų mieste. Pakartotinai jis pasirodė kaip Jūsų kal
bėtojas ir gynėjas civilių teisių ir civilių laisvių VISŲ piliečių musų 
mieste.
GABRIEL FRANCIS PIEMONTE,Jūsų Miesto Tarybos narys, 

dabar prašo jį vėl perrinkti į Miesto Tarybą.
Antradienį, lapkričio (November) 5 d. yra rinkimų diena. Aš sa

kau kad Jums gana rupi ir Jus kartu su visais Jutų draugais eisite 
balsuoti ir paduosite savo balsą už perrinkimą Gabriel Francis Pie- 
monte į Bostono Miesto Tarybą.

Su Didele Pagarba, Jūsų

GABRIEL FRANCIS PIEMONTE

Bostono Miesto Taryba

GABRIEL FRANCIS PIEMONTE X

15-tas vardas balote

Kai kam gana VIENO 
telefono ... o kaip yra 
su TAMSTA?

Jūs nesėdite ant stuljK). 

Kartais gal norėtumėt ten 

sėdėti po dienos lakstymo 

laiptais kiekvieną kartą 

kai telefonas suskamba. 

Taupyk laiką, taupyk žing

snius. taupyk save.
Telefono pratęsimas mie

gamajam. virtuvėj, arba 

skalbykloj reiškia tiek 

daug, o kainuoja tiek ma

žai! Tik $1.25 ar mažiau 

mėnesiui, prisideda taksai 

ir vienkartinis įvedimas.

Galima gauti aštuoniose 

gražiose spalvose. Pašau

kit Telefono Biznio Ofisą 

šiandien pat.

NIW IN91AM0 mmtONC AN» THIMAMI COMMNY

r The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistine
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus gatavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui į 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 liet avišką vaistinę.
Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,

382a W- BROADWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON, g 
Telefonas AN 8-6020 g

Nuo 9 ryto iki 8 vaL vak. išskyros šventadienius, ir sekmad- &

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

597 E. BROADWAY 

SO. BOSTONE 

Šaukit nuo !» iki 7 v. vak.

KETVIRTIS & CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

g
MTT5

Tek: AN 8-7081 
o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

mmmnmnnb

NAMŲ SAVININKAMS 
Pcntiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
TeL: JA 4-4576

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Justice nf the l’eace—CoitsUMs 

598 E. Broadnay 
So. Boston 27, Mano.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Baviniakaa A. J. Alekna

<33 East Broadiray 
Saath Basto" 27, Maaa.

Telefonas AN 8-4148
Baajamin Moore Maleroa 

Popieros Sienoms
Stiklas ‘

Visokia Reikmenys Na 
Reikmenys Plumberiaan 
Visokia Geležies Daiktai

VAISTAS "AZIVA"
1—Vaistas nuo nudegimo Ir 

nuo nušutinto vandeniu.
t—Vaistas nuo atdarų

8—Aldų vaiataa.
4—Vaistas noo kojų nMiit-

mo, pirštams, taipiniirltšms Ir

8—Vaistas noo galvos

Vaistas nno kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite litų vaistų pa
žymėtais numeriais, 
kiekvieną numerį Il
gai, čekis ar money oeduris II

Adresuokit: (M)

285 Sflvsr Street 
27. M«


