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Karas Sunaikintų Kapitalizmų 

Sako Maskvos Diktatorius
Chrjsčiovas Giriasi Tarpkontinentalinėmis Raketomis— 

Sako, Visi Amerikos Centrai Pasiekiami Galingo
mis Raketinėmis Bombomis; Siūlo “Taikias”

Raketų Šaudymo Varžytynes; Kalba Apie 
Taiką Ir Grasina.

NUSKRIDO 6,350 MYLIŲ NESUSTODAMAS

šis KC-135 Boeing sprausminis tankeris nuskrido 6,350 myliu nenusileisdamas ant 
žemės ir nepapildydamas savo kuro. Jis išskrido iš VVestover karinės stovyklos 
Massachusetts valstijoje ir po 13 valandų ir 2 minučių nusileido Buenos Aires. Tai
gi. jis skrido vidutiniškai 490 mylių per valandą. Lėktuvui vadovavo pats gen. 
Curtis E. LeMay, oro pajėgų štabo viršininkas su 18 vyrų įgula.
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52-IEJI METAI

Prez. Eisenhower Tarsis 

Su Adlai LStevensonu
Vyriausybė Nori Demokratų Pritarimo Savo Užsienių 

Politikai; Stevensonas Sutinka Bendradarbiajti Su 
Vyriausybe; Tariasi Šį Pirmadienį Su J. F. 

Dulles, Matysis Su Prezidentu; Vyriausy
bė Ruošiasi NATO Šalių Konferenci

jai Paryžiuje.
Sovietų Rusijos diktato-; Maža Depresija 

rius Nikita Chruščiovas tu- . J P * 

rėjo pasikalbėjimą pereitą JUU IT rrūS

savaitę su United Press at- ------ -- . į----------------------------- ----- - - - , - ■ - -im- - -
stovu ir atsakinėjo į tos Jau antras mėnuo Ameri- PrailCUZU Užsienių Senatas Turinės 
spaudos agentūros atstovo kos ūkiškas gyvenimas yra . “ . . f Q4 r 17 ••
klausimus. susilpnėjęs, maža depresija MllUSteriS Amerikoj Didelę Stalių Iniją M iu™ j bomberiai B_52 šeštadienį ir darbiauti su vyriausvbe nu-

Pagal Chruščiovą, rusai jaučiama, Spalio mene- _ _ —- v sekmadieni buvo nuskridęfšutant Amerikos užsieniu
gali savo raketinėmis bom- žmonių pajamos visame Prancūzijos užsienių rei- Senato komisija, kuri jau Daug kalbama, kad ze- j Argentina ir grižo iš ten politika kaip ji bu* pasiū- 
bomis išdaužvti visas Ame-* krašte buv0 bihonu dolerių kalų ministeris Christian keli mėnesiai tyrinėja įvai- mės ūkio sekretorius Ezra atgal nenutūpę i savo bazes jvta NATO valstybių kon- 
rikos bazes Europoje, Afri- mažesnės, kaip rugsėjo me- Pineau atskrido i Ameriką rias unijas ir darbdavius, Taft Benson greitu laiku New Yorko valstijoje. Lėk- ferencijai gruodžio mėnesi 
koje ir Azijoje ir gali savonesb ° rugsėjo mėn. zmo- aiškintis su valstybės sek- dabar pradeda tyrinėti sta- trauksis is savo vietos iruz- tuvai ,)adarė 10,425 mvlias: Vvriausvbėi nori kad Ame! 
tolimo skridimo raketinė-į niV pajamos buvo mažės- storiu John Foster Dulles lių ir dailydzių uniją, kun leis ją kam nors kitam is kelio brisdami virš oOOmy-irfkos siūlomoji bendra vi- 
mis bombomis pasiekti vi-'Res 200,000,000 dolerių, ginklų statymo reikalą Tu- turi 800,000 narių. Stalių republikonų vadų. Prieš per valandą. Lėktuvai soms NATO valstybėms po- 
sus Amerikos centrus. Jei-kaip rugpiučio mėnesį. nisui. Amerika ir Anglija ir dailydžių (Carpenters & Bensoną yra nusistatę repu- jankėsi Argentinoje tos ša-ilitika turėtų visos Amerikos 
gu Khths, tai pa^al kas beeini Hiu skaičius nutai’č parduoti šiek tiek Joineis) unija yia \ierm iš blikonu \ neini, kuiie skaito aviacijos savaites

Ar Ezra T. Benson 
Turės Trauktis?

šeši Bomberiai i , ^reiLą savaitę buvo pa-
i oi • > ia ia> k ■ • skelbta, kad vyriausybė 
i Skrido 10,4 ZO MPlUĮ kreipėsi į demokratų parti-

----- ;— jos vadą Adlai E. Steven-
šeši Amerikos greitieji poną ir pasiūlė jam bendra-

Chruščiovą, jis vyktų Ame-nera labai be* dir" ginklų Tunisui, bet prancū- didžiųjų unijų, kuri jau buvo ji atsakomingu dėl farmerių ga ir pademonstravo
rikos kontinente, nors irRu- barnieji viršlaikiai yia su- zai skaito šitą ginklų parda- kviečiama aiškintis prieš nepasitenkinimo vvriausv- Amerikos greitieji 1

skaudžiai nukentėtu. mažėję ir jei taip toliau tę- vimą laužymu “Atlanto senato komisiją. Dabar se- bės politika.sija _______  __________ . _ riai gali
Anie Furona Chmščiovas sis, tai krašte bedarbių bus pakto valstybių solidaru- nato komisija pareikalavo Bet sekretorius E. T. ben- rankas

greitieji 
turėti labai

turėtų
pro- tautos ir abiejų didžiųjų 
kad partijų pritarimą.

bombe- Adlai E. Stevenson piane 
ilgus vyriausybei, kad

generolas
Wl»l MVI J J

neina žemyn

tinka vvriausvbės
jis su- 

pasiūlytą
programą peržiūrėti ir pu

mą, bėt civilizacija nebūtų 
sunaikinta, kaip kai kurie 
žmonės sako. Rusija ne- 
pradėsianti karo, nors kai 
kurie “bepročiai”’ gali jį 
pradėti.

Chruščiovas dai

Binghamtone Suėmė Pus Tunisui pardavė todėl, cheson.
1/ • kad Tunisas nepirktų ar ne- ---------------------------
»įsą noni enciją ,imtų ginkių jš sovietų Ru- Rusų Šnipas Ahel 

.--------- , „ sijos, kas Maskvos įtaką su-
nunuoa Pr*e I‘in£barnton’ T.,'stiprintų ir vakarinėj Šiau-į 

„ papas**- policija užtiko “gengsterių Afrikoi
kojo, kad kitas Stalinas Ru- konvenciją”, kurioje daly-j__________________ ‘ Sovietų Rusijos šnipas
sijoj nebėra galimas. Eeą, vavo apie 60 visokiu polici-' iRudolf Ivanovič Abel
maršalas Žukovas buvo pa- ;Q; da„m9n *,• *,*««-. * reziaeilias MIKO,
šalintas todėl, kad jis įsi
vaizdavo esąs Stalinu.

daryti savo pasiaoas ar pa- 
Argentinos sj^Įvmus, bet jeįgu Vyriau-

cūzų karias. statytas. Tos unijos pirmi- teisingą. Jį iki šiol rėmė ir įįrdįniu grefčiu11 demokratų pasiūly-
Amerika ir Anglija gink- ninkas yra M»,rtee a! Hat- prezidentas. Dabareinavar- koldlnlu *eMau- tiems pakeitimams nepntar-

“ ‘ ' žvtvnės tarp republikonų tų. tai demokratų vadas pa-
jų sugebės pa- Gaujas Filipinų silaiko sau teisę vynausy-

Gavo 30 Metų

jai daugiau ar mažiau žino-/
mų gengsterių. Į suimtųjų1 Keiks rOSlkOStytl

... , . . gengsterių apklausinėjimą .,-------—-
Chrusciovas pakartotinai buvo nuVykę ir Nevv Yorko' Piezidentas D. D. Eisen- 

sakė, jog jis “esąs įsitiki- pOHcįjos detektyvai teirau- howel” pereitą trečiadienį 
nes”, kad Amerika neturin- apje nužudymą žinomo kalbėjo Oklahomos mieste 
ti tarpkontinentalinių rakė- žmogžudžio Alberto Anas- aP*e reikalą stiprinti Ame- 
tų, nes jeigu ji tokių raketų tasia; policija sako, kad jai rikos gy nimosi pajėgą. Jis 
tuiėtų, tai ji būtų paleidusi pasisekė gauti įdomių infor- sakė, kad teks pagieitinti 
į aukštlbes savo “sputni- macijų raketinių ginklų tobulinimą
kus". Chi-uščiovas net pa- Gengsteriai iž ivai,.ių vie.;ir gamybą, reikės padidinti 
siūle, kad Rusija ir Amen- huw susilink karo aviacijos pasiniosimą,
ka suruoštų taikius rakė- ..įonvencij •• Apalachin !e,ke? ?en"? tlnk"
tų šaudymus ir tada gūdi, ,y Bin' hamto. ? pnesgahmąpnesopuo-
pasn odys kas turi raketų ir poji<;ija juos riimą ir teks padidinti kanų
ltas jų neturi. klausinėjo ir paskui palei- auginimą. Viskas tas kai-

Ch.wc.ovas mano kad d „J joki'u kaiti'nimu ;nuos.nemaža, pinigu bet
Amerika n Rusija dviese rieš juos kiuo ta, „ek^' l’.^.z,5iePtas !a.ke’1ka<?. ame’ 
galėtų sutvarkyti pasaulį, i:„_a nkieciai neatsisakvs
bet jis abejoja, ar prie to
kių derybų prieis ir net ne
tiki, kad didžiųjų valstybių 
konferencija galės būti su
šaukta.

Pasigyręs savo ginklų ga
lybe ir pagrasinęs -“baigti 
kapitalizmą”, jei karas iš
kiltų, rusų diktatorius pa- 
steliėjo, kad dabar karo pa
vojus nėra labai didelis ir 
taika būsianti išlaikyta.

Amerikos valstybės de- 
paitamentas dar nieko ne
sakė dėl Chruščiovo naujų 
])asigyrimų ir grasinimų. Tik 
krašto apsaugos sekretorius 
McElroy jiastebėjo, kad tik 
pats Chruščiovas žino, kiek 
jis tiesos pasakė ir kiek pa
melavo.

Jau ne pirmą kartą Chru
ščiovas sujungia savo tai
kius žodžius su grasinimais 
sunaikinti kapitalizmą ir 
išdaužyti Amerikos kariš
kas bazes ir pramonės cent
rus ra sotinėmis bombomis

SUSITIKO

Sis II mėty kiniečiūkas. at
vykęs į Bostoną “susipaži
no” su savo 9 metu sesute. 
Mat. prieS 7 metus jo tė
vai pabėgo iŠ Raudonosios 
Kinijos, o jis tuo metu sir
go ir tėvai jo pasiimti ne
galėjo. Tik dnhar tepavyko 
jį slaptai iš Kinijos iš- 
vr'»i ___/

rikiečiai neatsisakys “auko
ti savo saugumo užtikrini
mui” ir išlyginto biudžeto 
garbinimą atidės į šalį. 

į Prezidentas kalbėjo ir a- 
jpie krašto mokslinį pasiruo- 
jšimą, mokyklų įjertvarky- 
mą, bet kokių nors konkre
čių pasiūlymų nedarė.

vadu, kurie ju sugebės * 011}™ FtlipUlIĮ 
veikti prezidentą, kad E. T. PreZldenlūS GoTClū b.fs užsienių ix.Ii-
Benson būtų atšauktas ar ______ t,k« v}^! kntikuoti, ka.p
pasiliktų žemės ūkio sekre- Filipinų respublikoje, po Pntlnka opozicijos pai-
torium. ilgo balsų skaitymo, pa- JaI‘ . L

---------------------—— skelbta, kad naujuoju šalies1 Vynausybei Adlai E. Ste-
išrinktas nacio- vensono buvovensono

LT,-nihrstu'i^rti>'v “̂as"c^. į,riim?inas ir J
ikri i_ i.___  seniau «em°kratų vadas tun pasi-

_ tarimą su valstybės sekreto- 
John Foster Dulles, o

Demokratai Ragina p^zidentu
yriaUSybę Veikti JOS P Garcia, buvęs

--------  viceprezidentu prie prezi
už šnipinėjimą Amerikos j Demokratų partijos pa ta- d ento Magsaysay. Vicepre-1™. ....
karišku paslapčių ir už ne- riamoji taryba paskelbė sa- zidentu išrinktas liberalu \ėbau JĮS ^a,*s^.lr Pre?l_

dentu D. D. Eisenhovveriu. 
Prezidentas Eisenhoweris

per
eitos savaitės gale buvo nu
teistas kalėti 30 metų ir su
mokėti 3,000 dol. pabaudo

siregistravimą kaipo sveti- vo nutarimą dėl Amerikos partijos vadas
mos valstybės agentas. atsilikimo ginklavimosi sri- Macapagal. ... .,

R. Abel neseniai prisieku- tyje. Demokratai sako, kad Balsuotojų pasirinkimas ^U(X]zio \iduiyje vyks į
šiųjų teismo buvo atrastas kai kuriose srityse Sovietų dviejų jiartijų kandidatų *a*'yziy į NATO valstybių
kaltas šnipinėjęs Amerikos Rusija aiškiai pralenkė A- prezdento ir viceprezidento ' Pas,1tai imą, kui ous
kariškas ir ūkiškas našiau- merika, o todėl Amerika tu- aptanama bendra vakara

Jis vra Sovietu
r___ r . .odo, kad Filipinų ^"dia . .
Rusijos ri nedelsiant imtis pnemo- balsuotojai daugiau rinkosi valstybių politika, ypač gin-
kas ir uių, kad atgautų pirmavi- asmenis, kaip partijas. klavimosi šiltyje.
ias pa- mą ginklavimosi srityje. Be _______________ ‘ Si pirmadienį demokratų

tis.
policijos pulkininkas 
skaitomas aukščiausias pa 
gal laipsnį rusų šnipas, ku- to, Amerika turi 
ris pakliuvo į Amerikos tei- ! bendradarbiauti
singumo rankas.

KEPĖJŲ UNIJA NU
TARTA SUSPENDUOTI

Amerikos Darbo Federa
cija — C.I.O. unijų vykdo
moji taiyba nutarė susjien- 
duoti kepėjų uniją todėl, 
kad ji atsisakė pravesti rei
kalingas reformas ir apsiva
lyti nuo netikusių savo va
dų. Tą suspendavimą gmo- 
džio mėnesį dar apsvai'stys 
ADF — CIO unijų konven-' 

įrija. Kiek seniau buvo su-j 
įsįienduota didelė vežikų: 
unija. Tekstilės darbininkų 
unija nebuvo suspenduota, 
nes ji išpildė unijų centro 
reikalavimus dėl apsivaly-i 
mo. __

SUNKU SUSEGTI

Veteraną dieną ne tik Ais 
Pittsburgho karo veteranas 
Schultz turėjo vargo, kol 
susegė kam metu dėvėtą 
palaidini

glaudžiai LENKŲ RAŠYTOJAI vadas Adlai E. Stevenson, 
su mūsų! BĖGA IS PARTIJOS Prieš tardamasis su valsty- 
kad prieš; ______ Įbes sekretorių, padarė pa

būtų prieš-j paeitą savaitę keturi žy- reiškimą spaudai, kuriame 
kurie jis sako, kad “sputnikai” 

valstybių kariška !buvo sumanę leisti žurnalą pažadino Ameriką ir gerai, 
“Europa”, dėl to žurnalo už-.kad jie tą padarė. Dabar 
smaugimo, pasitraukė iš ko- prieš Ameriką stovi uždavi- 
munistų partijos. Juos pa- nFs atstatyti sąjungininkų 
sekė ir rašytojas AdamWa-
zvk ir kritikas Jan Kot.

sąjungininkais.
Sovietų Rusiją 
pastatyta visų NATO są-I^ūs lenkų rašytojai, 
jungos

Demokratai sako, kad pre
zidento jiaskiausios dvi kal
bos iškėlė sveikų minčių, 
bet to neužtenka, reikia 

‘veikti ir nereikia krašto 
I migdyti, o pasakyti jam tie
są, kaip ji yra.

RUSŲ SPUTNIKAI
DAR PADANGĖSE

Rusų sputnikai dar bėira 
!aplink žemę. bet patylomis, 
i abiejų radijo siųstuvai nu- 
!stojo veikę. Antrame “sput- 
Įnike” skraidęs šuniukas nu
gaišo po savaitės laiko. Ru
sai sako, kad šuniukas nu
gaišo be kančių, o kai kur 

.buvo skelbiama, kad šuniu
kas buvo nunuodytas.

Rusai praneša, kad jų ap
skaičiavimu sputnikas No. 1 j 
gal jau gruodžio mėnesį nu
kris žemyn ir bekrisdamas j 
sudegs.

SPUTNIKO ŽENKLAS

i

Rytu Vokietija išleido ši
tokius pašto ženklus Sovie
tu paleistam Sputnikui pri
siminti.

vienybę per NATO karišką 
sąjungą. Pasauliui dabar 
gal ne tiek gresia didelis a- 

* tominis karas, kaip maži ka
rai, tokie, kokius matėme 
Korėjoj, Indokinijoj, Grai
kijoj, Malajuose, todėl kra
štas turi būti pasiraošęs ir 
tokius karus kariauti. Pavo
jų iš Maskvos pasitikti ne
užtenka tik kariškų priemo
nių ir ginklų, bet reikia 
rimtai žiūrėti į ūkiškas var
žytynes su Sovietų Rusija 
atsilikusiuose kraštuose. A- 
dlai Stevenson dar pridėjo, 
kad atominis nusiginklavi
mas yra sektinas tikslas.

Atrodo, kad toje prasmė
je demokratų vadas ir duos 
patarimus vyriausybei dėl 
jos dabar rengiamo pasiū
lymo NATO valstybėms, 

i kaip suderimi politika.
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15 mintiau pasiruošimas
Amerikos karo aviacijos strateginės komandos vir

šininkas. generolas Thomas S. Power, pereitą savaitę 
kall-ėje NATO valstybių parlamentų atstovų susirinkime 
Paryžiuje. Ten jis pasakė, kad neseniai, kai iškilo Siri
jos-Turkijos ginčas. Amerikos strateginės komandos karo 
lėktuvai buvo aliarmuoti karo žygiui ir trečdalis tų lėk
tuvų galėjo pakilti i orą per 15 minučių nuo gavimo Įsa
kymo tą daryti. Vadinasi, tie lėktuvai buvo prikrauti 
bombų ir lakūnai pasiruošę bet kada i juos sėsti ir pakilti 
Į orą. Gavę Įsakymą skristi lėktuvai būtų žinoję, kur ne
šamas bombas numesti ir kokius taikinius išdaužyti.

Už mūsų saugumą atsakingi žmonės Sirijos-Turkijos ‘ 
pasienio ••neramumą” vertino rimtai, ypač dėl Rusijos 
diktatorių šūkavimų ir grasinimų. Kodėl rusų valdovams 
’eikėjo sukelti Sirijos-Turkijos pasieny ‘•Įtempimą”, tą 
tik Maskvos valdovai težino, bet. matomai, pasakos apie !
“karo pavojų” ir Chruščiovo garsūs kaltinimai, kad esą 
Amerikos valstybės sekretorus noris išprovokuoti turkų 
karą prieš Siriją turėjo koki tai pašalini tikslą. Gal Chru-; 
ščiovui karo šmėkla Viduriniuose Rytuose buvo reikalin-. 
ga jo imtynėse su maršalu Žukovu. o gal kokiam tai ki
tam tikslui, bet pats faktas, kad Maskvos plepusis dikta- • - 
torius baidė pasauli kai*u yra visai neginčijamas dalykas.|
Gal kada nors vėliau sužinosime, kokiu tikslu Chruščio
vas tą darė. o šiandien verta visiems turėti galvoje, kad Turėjom svečią iž Connec 
laužė diktatorius Maskvoje visiškai nevengia grasinti pa- ticut 
saulinėmis skerdynėmis, kad galėtų pasiekti kokių tai 
savo. greičiausiai vidaus politikos tikslų! pą

“Karo pavojus” Turkijos ir Sirijos pasieny, kaip at- 
sirado Chruščiovui pamojus ranka, taip ir dingo tam pa- - .
čiam Chruščiovui iškėlus vodkos taurę Turkijos pasiun- aP‘anK'ti.

EZRA TAFT I5ENSONAS JORDANIJOJ

žemės ūkio sekretorius Ezra Taft Benson (kairėje), 
lankydamasi Azijoje, užsuko ir į Jordaniją, čia jį ma
tome kalbantis su Jordanijos karaliumi Hussein, kuris 
šiuo metu turi daug; rūpesčio, nes Egiptas ir Sirija. 
Sovietu Sąjungos padedami, visokiais būdais stengiasi 

Hussein nuo sosto nukelti.

IŠ TOLIMŲJŲ HAWAJV

slininkų sąjunga turėjome 
Reef viešbutyje konvenciją,, 
prieš porą dienų užbaigė-- 
me ir dabar apžiūrinėjam 
Hauajų salas, čia Į Kauai 
salą atvykome apie 50 ypa
tų, visi nukriko i jūsų salos Tito ant tvoros tinio realizmo” (Sovietijoje
gilumą, o aš išsiskyriau pa- ' Ame|.ikos ambasadoliu3 Pastatytos rašytojams par-

Kas savaite
. . v. . . Amerikos ambasadorius . _ • .. , , * .simatyti su jumis ir kai ke- T ................. tinęs linijos). Kad neerzi<

tūnos vei čia visi susmuk- bandys nūs,asų. žurnalas uzsmau

■Labai malonu, kad ap- '.f? aiškinti, kui gi linksta Lenku komunistų vadovy
bei susitikt ir pasi- £ _Tas to W ai5killa- ka(' “
lJ. Tai kur dabar vvksi- .* • . . ‘ ? Jantmae nriz.< iam nasirn.

gispn
matyt. Tai kur dabar vyksi- C’lSta

-Niekur kitur, o vien tik nu0 to_^ko’,ka: . J.
pnes jam pasiro- 
škia, jog Lenkija

da Chruščiovas susitaikė su nori nutraukti
mylėčiau matyt, kaip jūs - suritaikvmo Ti- šius su Eur0Pa’ tik nori’
gyvenate, kaip čia atsirado- Jlt0- t? \° su.sltį!k? 7° kad Lenkijoj nebūtu veda- 
r* to su Maskva ir bičiuliavosi. J J, . v „ .te ir kaip jsikurete. Maskva iam ža- ma >aoPaganda Pnes Rusp

Staptelejome Lihue mies- P didelės ūkiški Dara- žodžiu*lenkV komunistų
čiuke, užėjom Į krautuvę ši * J , \ Amo dabartiniai vadovai nori ir
tn i.- mos ii neda\e nieko. Ame- . . ........ .tą nusipnkti n ilgai netru- ., . , , . ūkiška'laisvę lsIalk-vtl ir non ne_
kus patraukėme namų link. _ , .. . duoti lenkų rašytojams tei-
Nuo aerodromo ligi mūsų paiam3 • og . a ja , t • . pripa2jstaina
sodybos apie 20 mylių, va Jau ne talP "jį’ laisve naudotis... Keista
žiavom pamažu ir kol par- \oja l)a,am3 'lsai nu » u - padėtis, kuri liudija apievi- 
vykom, tai jau buvo arti * sos Lenki jos padėti tarp lai-
pietų laikas, mudu su sve- Jugoslavijos atsitikime SVęS jr nelaisvės, 
čiu pliumpt tiesiai Į marias reikalas eina apie tarptauti- . .
paplaukioti, o žmona ėmėsi ni parazitą diktatorių, kuris ltah* Neniu 

Am-ntnia ii močio,, gaminti pietus. nori būti dideliu vyra, nori Italijos socialistų partija,

jei pranešime
buvo labai mol™,,« «,«ti žmonės purena žemę ir Washingtonui tai Maskvai, kurie buvo nutraukti 1956

—----------------------- - ------------ ----- - —, kaiD mus „asiekti į,. <urasti kimas. Klausėm, kaip ilgai kai(' plantacijų darbininkai ir turi visus įtikinti, kad jfe metais po Chruščiovo išpa-
tinybės vaišėse Maskvoje. Ten jis sakė. kad karo nebus j? Pa,Xojęs R^f riSSrtv «» mano Pabūti «' abelnai sod,na ananasus <PineaP- yra geras vlen,ems lr k” zlntles ap.e Stalino budelis-
ir. esą. tebūnie prakeiktas, kas karo nori . . . laišku susisiekti jau st^Vu kol—koku n.omumut: ple). Už l*»os valandų su- tiems. Amerika jau sukišo kus žygius.

»•, •- ... , . , j«*« stoka P s* . giižo. diktatoriui Tito pusantro bi- Nenni socialistai
Amenkos oro pajėgi, pasukuos,mas buvo .sakytas ,aiko. ,aukėm tekfon?. -Povakary ka, ketunos OT® |iono do)erių> chnlščiovo atidenetu

spalio 1 d kada Maskvos viespac.a, pradėjo rėkaut, apie Viešbutyje užsiregistravęs, Sdžhi HaS kiai™ waiuose ananasus sodina ir jo režimas ris nesoti, ris lino niekšybių ir vėliau dėl
pavojų sinjai. Tada \ a karuose kilo Įtarimas kad Ma- bet pne telefono negalima fLos tnJelet »aip pat, kaip Connecticut nori daugiau. .vykių Lenkijoj ir Vengrijojskva ar tik neieško priekabių, kad pradėtų didelę kra- jo prisisaukti, nes išvykęs i ?^a."Klu * An2eles “ tabaką? Atrodo, kad Jugoslavija buvo pasišlykštėję rusišku

viną pilti? Ką gali žinoti su žmonėmis, kurie valdo di- kitą Ha\vajų salą ir gnš į * ecias atsake _N^ komunistinių parazitų taip komunizmu ir dairėsi vie-
dėlę šąli. turi pajungę milionus žmonių ir prieš nieką ne- Honolulu tik lyt vakare. —Kaip tai, lyg ugnies ei- sodina tiesiai Į pliką že- yra nususinta, kad ji be pa- nybės su Italijos socialde-
atsako už savo veiksmus. Jei Į apvalią Chruščiovo ar Prašėm, kai sugris, kad pa- ^ai^el uzsirukyt, atvykote. Q užtiesia galbos iš užsienių nemoka mokintais. Bet praėjo me-
kurio kito Maskvos valdovo galva ateis mintis, kad lai- šauktų. ^§i nois poią (leaų, nors popieriu jr tik tuomet gvventi ir pasidarė tarptau- tai. vengiu kraujas jau už-

l-o. .viena naktį nernakvokite. 1 ... ... .. ,S.‘ _ . . 1 1
kas vra patogus, jie gali paleisti i darba savo galingas ka- ^7 pJ,- Olegus sodina. Atrodo čiajtinė elgeta. mu =>««!», v v«iiu.-vivyv«» g,^
ro iė«a< ir tada bėda nenariraošuriem* ’ “Snutniku” ga- !’e* kalbeJomes ir J1S sake’ f.ei. toki trumpą laiką nega- reikia labai daug popieriaus ,, . T . . riasi “sputnikais” ir tarp-
dvnėS ^iXuolima” -ai ZiH>ramtiitingXi« kari, ka£ ,yt.,yt<; 8 '.aL atvyksta lesl,mt.n,.eko ,nlek“ ir kur jo tiek jįutil-sve- G,nkl,‘ kontinentalinėmis raketo-
draeje Aaisu.- puolimą.- gal, būt. pia^a,>t.nge>nls. kaip , Raual Nuvvkom su matyt, ir pa vykęs neturės, -j teiį,ujasL s , Prancūzai kelia triukšmą mis. tai nenniniai socialistai
Pearl Harbor ,, nk nuolat,ms budėj,mas yra s,ok,a to- žmona „ pa3itikti b. jau at. ko nė savisktams pasakyti. _p0[(i<X bflna triju pž. dėf Amerikos b- AnS ir vėl palinko i bendradar- 
k,a garantųa. kad Maskvos h,tie,•,a, sus,lauks H.tleno ,adome belaukianti, nes vi- -Gaila, to Ogiau pabūti p,X b per mete Ha- nutarimo duoti ginklų Tu- biavimą su maskviniais ko- 

:"t',ba”d's h: |,asa,iŲ p,'lmes‘* k,tlems f™ _'ahą- va!and« lsvyk0 anbscau laikas nepavebja, Harvajuo- . įgk iškIojama nis0 kariuomenei. Prancū- munistais.
. . ,PT <ia metu Amel,kos prezidentas pasKe.be y,e- negu buvo numatyta se n ta,p jau per ilga, uz- ka(j 4 apjuostume ri- zai sako. kad tie ginklai iš! Tokie italų nenninių soči-
sa,. kad “ta,kai nėra alternatyvos. .Jei tokia pacifistine Juozą pažinojau dar Lie- trakau. . . a, žemės skritulį — paaiški- Tuniso pateks i Alžvra i, alistų zigzagai rodo ne tik
idėja užsikrėstų ir Prasijos valdovai, pasaulio taika būtų tuvoj, kai jis Dzūkijos gia- —Ilgai. Tai kaip seniai nį m0so agronįmas. . bus naudojami prieš pran-iPaties P. Nenni nesusitupė- 
užtikrinta ir visi didžiąsas valstybes skiriamieji klausi- ziajam krašte, Leipalingio čia atvykote. Tg! tQ p0„jeldaus cūzus. Kur yra Atlanto Są-;ji.m? įr vizgiškumą, bet ir
mai būtu bematant išspręsti. Bet kas “užkrės” Chraščio- bažnyčioj su >alta kamzu- —Atvykome pnes savanę gaujigte tiek daug—vėl sve- jungos kraštu solidarumas? 'dsos jo partijos nugarkau- 

ke ta, naunavo prie alto- laiko. Fordo agentūros ver- «iag k,augė • -klausia prancūzai. į Ko lankstumą. Italijos de-
Amerikoj popieriaus pra- Iš tiesu, kur yra tas soli- m°kiatijai Nenni vedamos 

J 1 r partjos blaskimasis yra ne-

vus tokiomis idėjomis, kai jų galvose vyrauja idėjos apie

dėl
Sta-

•paraulio išlaisvinimų" i Maskvos įiepripildomą maišą? Yoiko tautininkaj, iš bendro darbo nėra ko □ . • -
Rusai dabar nepavargdami kalba apie nauja “vn- \aoį. įje rašo ilgiausią juoku krėsti. Tiesa, ta pa- mon® mums duoda jos lig- darumas, jei uz prancūzų

šūnių” pasimatymą, bet po “šypsenų” ir konjako konfe- ]a}iką ’ ' ~" " " " " ’ »•«!’«« «■ <m<ri«>i i.- amoi-tlna.
rencijos Ženevoje ne kas benori tikėtis, kad naujas susi- Taiybai
likimas su rusais padės užtikrnti pastovią taiką, jau ne- savo “susilaikymą” panai- šas tik kapas atitaisys 
kalbant apie teisingą taiką. Ženevos konferencija rasams kiną ir “nutarė” siųsti savo 
padėjo Įkelti koją i Viduriniuosius Rytus, o kokią šuny
Maskvos diktatoriai iškirstų po priedanga naujos konfe
rencijos? Ženevoje rusai : prižadėjo sujungti Vokietiją 
per laisvus rinkimus, ir tą pažadą užmiršo bematant, o t j
kokius pažadus rasai duotų naujoj konferencijoj ir kaip kai musėte kandę. ™ DUU- ne^’ nore ir n’umpu jų Tunisas gali gauti ir išisus kontinentus.,
greit jie tuos pažadus numestu Į šiukšlyną? Kas toHau? Atrodo, kad n,nkaĮ‘ kaip «ldeh žmones, laiku mudu turėjome labai Rusijos, jei tik jis norėtųjų pereitą savaite plepusis

N Y lietuviu tarvboi ivvks ??vo .. a a(k'esuoj« bene malonų pažmoni. Nevien ten prašyti. Jei Amerika ir
i visas * nerversmas * iei ta ta- V.k pačiam centrai, taip atnaujinom senas pažintis, Anglija neduos, tai Sovietai
ri-vba sutik? ' tautininku at- ^' bm,ra? S8V° ™?timis k' .‘J’“"’- duos. Ko, ko, o ginklų rasai
'stovus isileisti. Pirmiausiai J bendrąją Neu loiko ne- pais posakiais apskndome.turi ir gali jais aprūpinti ne

jie lasu ilgiausia juoku iuusu. nesą, ia pa- .. . .. 7 , ... * o-era nauiienaAmerikos Lietuviu moka ju visvien neparno- 'aliai, o mes jiems duodam nugara anglai n- amerikie-!««___ ’ n ’, ______
ir aiškina, kad jie kvs. nesdiktatūrinės iškam- P«Į<»nkamai ananasų, taip c,ai susitarė duoti ginklų “Dr.ug.iko. lenktynes...

keičiamės prekėmis ir daro- buvusiam prancūzų pratek- į Ru«n Chruščiovas kada 
mis n,na n nutarė s.ųsu saro „ „ „ "» OT> Vel?>*- . toratui Tunisui, kuris gink-i nors gaus vardą plepančio
Vbę atstovus i X. Y. lietuviu ta, r netzln°me- kaIP.^Y: ..Laikas greit bėga, jau te- lų prašę tam, kad galėtų!diktatoriaus. Kalbžti jj,

;onfe- mba. Ta'savo nutarima tau- ’?Skn 7 Kkn ^1 t,.n '“i ™landa-..mk "Y*?1? “J į’™*1"*18 prancūzams, o ne mėg5ta į ,j 0 dabal.
tininkai' naorindžia \ain taytinmh|J laišką- Gal tuo palydėti svečią | orlaivi, i kam kitam. - -----

Lletl,ią kad ir iie natvs tur būt skate ’Tkalu ir Ame,ikos didžią kelionę. Labai gaila, Iš kitos pusės
ant, o ___ vių Tarybos centras turas kad iis neralėin iteian na- ooi-aisavo

turi ir apie ką kalbėti. “Jo” 
. . . patys pran- SpUtnikai raižo padanges,

pareiškimą — , —— kad jis negalėjo ilgiau pa- cūzai gerai žino, kad gink- jjo ,-aketos gali pasiekti vi
C, , , ‘ ką nors pasakyti, nes tauti- būti. Betgi, nors ir trumpu lų Tunisas gali gauti ir iš [J * — "

Ne. geriau jau 15 minučių pasiraošimas.

A P Vz v a • g tuvių organizaciją.

SUSILAIKĖ IR 
..NUTARĖ”

:N. Y. lietuvių tarybos pir- 
; mininkas J. Tysliav

samozvan
'cas , kuriam tikrieji smeto- su Gedgaudu. Tie vvraiyra •®”T’77 w 

□ntininVn praleidom.

visą pasaulį ir daugiausiai įtik Siriją. Egiptą ir Jeme-
ysliava tuiės Ta proga tenka atiduoti 5a!’^lėiom t0J kmynų, bet ir Tunisu, Marokų

Hėkti lauk, kaip “samozvan- kreditą ir ponams Tvsliavai a’J80n> *■ kui saro i ir kitus kraštus, jei tik So-
............................... su Gedgaudu. Tie vvraivra-*1* . Jaunystes dienas vietams iš to bus politinėssilaikė” nuo skyrimo savo

atsto\-ų Į N. V. lietusių ta“jnininkai nepripažįsta net tautininkai, bet į tautininkų 1 ...
nbą. Kaip norėjo, taip pa- tautininko vardo< o N y. organizaciją nebetelpa dėl niekaip negalime

naudos.
Gaunasi koks tai užburtas

Atsitiko, kas tik lietuvis- darė- Pat.VfS Paliko be
kiems tautininkams gali at- atstovybės, 
sitikti. Pono Vinco Rastenio Bet, pasirodo, kad tauti- 
vyrai New Yorke buvo už- ninkai tiktai baidė kailinius 
sigeidę padiktuoti, ką so- išvertę, jie visai nemanė 
cialdemokratai turi siųsti i trauktis iš N. Y. lietuvių ta- 
Nev Yorko lietuvių tarybą.:rybos, jie tik norėjo pagąs- 
Tų ponų galvose netilpo dinti socialdemokratus ar 
mintis, kad sočiaidemokra- j ką tai kitą. Kai jų gąsdini- 
tų atstovus skiria patys so- mo niekas neišsigando, ta- 
cialdemokratai, be smetoni-įda tautininkai apsižiūra jo, 
nių berneliu pritarimo ar kad ne viskas tvarkoje. Juo 
nepritarimo. Jie manė. kad labiau, kad 2 jų atstovai li- 
jei jie pasiožiaus ir para- ko N. Y. liet. taryboj, tai 
kaus, tai socialdemokratai ponai J. Tysliava ir V. 
pakeis savo atstovus taiybo- Gedgaudas. Kadangi šiemet 
je. kad tie atstovai būtų ir tautininkų eilė pirmininkau- 
tautininkams “priimtini”, ti N. Y. lietuvių tarybai, tai 
Bet išėjo kitaip. Socialde- p. J. Tysliava ir buvo išrink- 

skylė neatsižvelgdami Į tau- niams tas nepatiko, nes, pa-!vėms, kokius atstovus jos tiktai susimerkę taip sa-. U9, 9’. malonu bū- įspaudai; komunistų partija

Chruščiovas pasiūlė Ameri
kai suraošti “draugiškas” 
raketų šaudymo lenktynes, 
esą tas Įrodys, kad Sovietų 
Rusija turi raketų, kurios 
gali išdaužyti Amerikos 
kontinentą, o Amerika ra
ketų dar neturi.

Pasiūlymas neįdomus. A- 
merikoj visi žmonės žino,

lietuvių tarybai turės vado- kokių tai nesutikimų. Bet atridžiaugti malonia dova-įratas, iš kurio negalima iš-ikad Amerika raketų gamy- 
vauti kastai kitas. Turas kada atsirado proga likti Hav* Juozo bro- įtrūkti. Tokiais vidujiniais
trauktis ir p. Gedgaudas, N. Y. Lietuvių taiyboj ir ten *!s Bolesius Kraučialis, iš į NATO negalavimais Mask- 
kuriam tautininkai irgi ne- atstovauti tautininkus, jie Totrington, Conn. Bolesius’
pripažįsta tautininko vardo, visai nesivaikydami liko ir He*k® K’ Juozas atgabeno 

O gal N. Y. lietuvių tary- vienas tuoj iškilo Į pirmi- Ketuviškų baravykų,
ba pasakys ponams tauti- ninko vietą, o kitas pasiė- Gauti ir ragauti baravyką, 
ninkams, kad šiems me- mė visą smetoninę srovę at- savaimi didelė rete-
tams ji yra susitvarkiusi ir stovauti savo asmenyje, *r nevien, kad čia to- 
ponų tautininkų laišką svar- Mes sakytume, kad tie vy- kį° skanumyno nė už jo- 
stys kitais metais, kada vėl rai yra tikri smetonininkai. klu^ pinigus negalima gau- 
raikės persitvarkyti? Toks Kaip “vadas” Smetona ve- bet jau baravyko ištartas 
nutarimas būtų visai tvar- dė tautininkus niekeno ne- varaas nuims labai daug ką 
koje, nes parodytų p. Rašte- rinktas, bet pats save suka- P*8**0. Baravykas ir pajus
kite) jonvaikiams, kad dir- rininkų revolveriais pasky- 8kopi8 nuims primena
bant bendrą darbą reikia ręs i “vado” vietą, taip ir „ ^^mziosios jaunystės 
turėti šiek tiek pastovumo tiedu New Yorko tautinin-įP1?®?^.’ ,ku^ su pintinėle 
ir nebūti vizgėmis: parody- kai patvs save paskyrėsme- va!.i^,0”a,n’ P0 pusy-

va ir naudojasi. Tuniso atsi
tikime visą reikalą gadina 
pačių prancūzų nesugebėji
mas susitvarkyti ir vesti aiš
kią politiką siauras Afrikoj. 
Lenkai ir “Europa”

Lenkijos rašytojų grupė 
buvo sumaniusi leisti žurna
lą “Europa”, kurio tikslas 
būtų buvęs surasti nutrauk
tą ryši tarp Lenkijos ir va
karinės Europos, š. m. sau-

boje atsiliko nuo rusų ir 
dėl to čia keliama nemažai 
triukšmo.

Bet Amerikos spaudoje 
Chruščiovui siūloma suruoš
ti “draugišką” palyginimą, 
kur geriau žmonės gyvena 
—kur geresni hutai darbi
ninkams, kur žmonės so
čiau valgo, kur geresnė gy
dymo sistema, kur geriau 
žmonės apsirengę ir Lt

Pasiūlymas visai protin
gas. Argi “socialistinė” Ru
sija bijotų tokių varžytynių

sio mėnesi leidimas žuma-;8*1 kapitalistine Amerika? 
.. Jw,w,r r«,v,c .^,,v ... . - - - - lui leisti buvo gautas, betįTokios varžytynių parodos
tų jiems ir tą, kad jie negali toninės srovės atstovais inn®K ,r suradę, raudavome kada pirmas žurnalo nume-,r žmonėms būtų Įdo- 
norėti diktuoti kitoms sro- likosi N. Y. lietuvių taryboj P’Ikagalvius baravy-irys jau huvo paruoštas

lininkų “protestus” ir tada sirodo, kad J. Tysliava ir siunčia ar nesiunčia Į tary- vęs ir gavę kitų srovių pa- 
tautininkai, palaikydami sa- V. Gedgaudas nesą “tikri” ,bą. Tai būtų pamoka Vinco laiminimą būti tautininkų 
vo smetonišką honorą, “gu-tautininkai. Ką gi daroNe\v Rastenio šalininkams, kad atstovais...

mesnės, kaip raketų šaudy- 
t______  _________ t______ mas. Įdomu, ką plepusis Ni

na prisiminti. Daugiau to-1 nutarė žurnalą užsmaugti. k^ J t°ki psriūlymą atša
kių svečių iš seno krašto. Girdi, veik visas žurnalas kys? 

A. Janirint j pašvęstas kritikai “socialis-
J.D.

pasKe.be


KELEIVIS, SO. BOSTON Poslapis TrečiasNo. 47, Lapkričio 20, 1957

viai, norime, kad Detroito 
lietuvių organizacijos iš
nyktų, ar kad nora mažes-

JAU šESTAS NEBEGERAS
MICHIGAN PADANGĖJE

na. Darbas paliktas Valdy-Jų skaičius veiktų? Kęs-;
_______ bai. Bet valdyba nepa>draugyste ‘mirę su-

L.S.S. 116 kn. susirinkimą, gė to reikalo išspręrti, nes l“h
c .. ’ ypatingai du valdybos na->to F,he.clM Klub«. ■> daba'-
S|>aho 27 d pas Raspar- iiai dt.in^j dė, maž da. jos nartai yra patenkinti. Į 

kus Įvyko L.S.S. 116 kuo- Vald pranešėų Švento Jurgio draugyste,
pos susirinkimas. Rugpiučio ,įika,į kh)bo MžtaktaluU<1»ire’ be pėdsakų. O h- 
25 d. buvusios gegužines .,. išrinkti atskir,,caise top draugyste buvo,
komisija pranese. kad įsvy- ko^ja Da,. kj tame su. tvirta galinga. ,
ka davė gražaus pelno ls sh.inkime buv0 ^„ou , Kokia ateitis musų klu-i
jo $10 paskirta cmaretems ,cikja vienvti ai. ne? Tik bams? Kaip jau žinome,,
Vincui Ambroze Čikagoje, (,u narfai į,alsavo prieš Iš. kiekvienais metais visuose

DETROIT. MICH.

kuris labai seniai serga rinkta komisija, kurion jei- klubuose
Į kuopą Įstojo A. Zigmon- n., M Masys> į Nause(ia> narių

miršta po keletą' 
jauni neina i mūsų Į

„ . , . . , , Chas. Nausėda, J. Galins- organizacijas: valdybose
Baigus darbotvarkę drg. kas j,. gt Pan„onis Ar jį niekas nenori dirbti. Bet 

Kasparkiene susirinkusius su<įta,s; su klubu ko- valkūne ‘-jaunikaičiai , ku-
pavaišno visokiais gardu- misyORli; klubu suv-eniji. riems niekas nerūpi, nenori
mynais. Atrodė. lyg butume mo rvika||L pan^tysime, "------ ---------------------

esti.
bus

tienė.

0 vienytis, jie nori laipsniškai j 
i specialias vaišes pakviesti. 'sako numi'J 'ai|>. ka>>' vadina-

Kitas susirinkimas bus • priešininkai ‘ mas Senberniu Klubas, ku-
pasWarner. Klubo‘ris jau gtdėjo mirties lovoje

šeštuoju vyru 
Prancūzijos i

Turtuolė Barbara tlutton. 45 metu. su 
baronu Gottfried von C ra mm grįžta iš 
Ameriką pasiruošę skirtis. Barbara. sako. jau turinti 
pasirinkusi ir septintąjį vyrą.

KAS NAUJO BROOKLYNE
Visi i sidabrinį jubilėjų kitas.

ši šeštadieni, lapkričio 23 „ HetuviV. Socialdemokratų
-. ietnvin Itarhininkn Dr- Sąjunga eta, J.A.V. n ka-

a bend- 
bet to- 

miams reikalams
Į

laikyti demokratijos pradų, 
o ne sklaidžioti vadistinėse

, pakampėse, nesikėsinti iprakalbos, meno programa L . . 1 . ’ ..........1 ’ 1 lietuvių visos išeivijos atsto
vavimą, nes tokio igalioji- 

L.D.I). istorija yra susiju- mo išeivija jai nėra davusi, 
si su aštriomis kovomis s,u. Socialdemokratų susirin- 
bolšsvikais už vadovybę kimas parinko trijų asmenų 
lietuvių visuomenėje. Tos komisiją ir iai pavedė su- 
kovos prasidėjo prieš 1930 daryti atitinkamą rezoliuci- 
metus, kai bolševikai pasi- ją L.S.S. centro komių tui. 
šovė žūt - būt paimti savo kad šis tuo klausimu pa ia- 
“globon” visas masines lie- rvtii kas reikia, 
tuvių organizacijas ir pada- Tais ir kitais klausimais 
ryti jas “revoliucijos irau- susirinkime pasisakė: adv. 
kiais”. o kurios nenorės pri- Bredis, K. Bielinis, p. 'be
imti Maskvos ‘Sierą”, tas kus, J. Pakalka, Y. Michei- 
be gailesčio sudaužyti. Nuo sonas, A. Žilinskas, J. Yil- 
bolševikų kėslu nebuvo lai- kaitis, J. Stanislova i tis iš

d., Lietuvių Darbininkų Dr- , . ,• r ta ia . r , ii,.__ nadoie buvo ir vilos iL.D.D.) i-toii kuopa J _* . . \ . K ruomenes salininke,minės savo dvidešimt penk- .. , ...x -»<•-•• • kia kulturtą gimtadieni. Minėjimas j 
vyks Piliečių Klubo salėje,
280 Union Avė., Brooklyn; 
prasidės 6 vai. vakare. Bus 
prakalbos, r
ir banketas.

bendruomenė privalo pri.-

„..............A"»’ BOekm-s julf^aTsak^"^ jie'nie- » « ».“? «?ilutinosį
Ar reikia mums vienytis? įad n esi vienys, jei bus pa- Brolijos Klubu, nes jau vis-.

Mnrin iv.ik-.lo kn S 1010 . e uvių j. buvo prašvilpę. O dabar klės, o kurie dar gali išsi- kad dar turime jaunuolių. ,,via
ubas ateis tle patys Jaunikaičiai ne- gert, taipgi praleis savo do- kurie galt adikli tą darbą. 4merikoie i<m me

ooo . . . . nori susivienvti su kitais leri - kita bare. Tai kokia Kas būtu, iei jie atsisakvtu? i i- c • »•i su savo 338-mais nariais, į T nJ.vt kr,<; k.^ i-,„i „u- a,. tais bolševikai bandė Susi- Bredis,

nei Susivienijimas Lie- Wilke - Baries atvvkes ir
ir i Hamtramcko Klubas atUs n^^i^^^kit^'SbT^'u^TaTkokht K^bi^‘įa jieatSia^ tuvių Amerikoje 1930 me- kiti. Susirinkimą vėlė'adv.

nartais, k)ubais , j jie' i £ali bQti baimė kad ..jic Ar bent vienas senesnio am- Uis bolsev.kai bandė Sus.- Bredis sekretoriavo I .
«*.?. "P? protauja! suės mūsų iždą”? Jie prisi- žiaus asmuo galėtu ispildvt v.emj.mą sudorot', l>et pa- Uvinskas
m.rt., tai,' Arlįmti iešininku d& su nemažu tul1u i,. mo. visokias blankas - apiikaėi- patę; kad ta. per didelis L.S.S. 19 kuopos narų. yra

mentai? ‘ kės duokles. Jas ir visokius vai,Įninku k?s?'s: Į>a‘>? >* J« I«-s.trau- apsčia, nesumokėjusiu na-
ke ir įsteigė savo pasalpmę no mokesčio uz pereitus

ris opus ne tik Detroito 
apylinkės lietuviams.

Prieš kiek laiko, trijų kiu-Į tai ‘‘mūsų turtą suės”, nes, 
bų narių tarpe buvo pakilęs, kai jie pradės 
ūpas suvienyti tris klubus i “mes išmokėsime jiems po
(du pašalpinius - pomirti- miltines, ir nieko nebeliks”. N k , „Det|.oito D , ; patvarkymus? Ne, negalėtu.

Jie nebegaus d.delių pom.r- jLi klubas” susivieni-!s„ūūau.sias‘gaivojimks. Nei Tai ir dėlei to gresia klu-
S Zej^ ,Ste> 'Ju pava^“^- vieno kiub/naril nemira bams pavojus. Todė. vieny-
kai numn?, jie gaus - Vi
(ka pe darvs su tais dole- . . • * i • j um.
riais būdami trrabe — neži-inai. nen°.rl *okl° .vard°’ .n.e' njb P° du »’ Lt- Pasi 

♦ a nori būti Amerikos pilie- lieka ir gyvena. Hamtramc- Chas. J. Martin
_ . _ . čiais, o tik Detroito lietu- ko Klube yra apie 70 jau- _

Svarbiausia klūtis su- viais. Dabartinis vardas rei- nuolių, čia gimusiu ir augu-
• n ’ i i.-, u ta e -«ivienyti kad senosios;škia, kad mūsų klubas yra sių. O Detroito Kiube, iš- !en< "era

mo Pašalpos Klube, ir Det-!kartos lietuviai nesupranta foreignerių (ateivių) kiu- skyrus tik keletą jaunuolių, ‘ "U Ųb________
padėtie^: atrodo, kad jie bas. Jokie politikieriai ne-yra visi senukai, gyvenan- “Keleivio“ ir “Darbo“ atsto-

nius ir trečią tik “broliš
ką”), ir turėti vieną tvirtą 
Lietuvių klubą. Buvo pasi
tarimų, susirinkimų, atsi
klausta atitinkamą valdi
nę Įstaigą apie galimybę su
vienyti tris klubus: parašy
tos ir taisyklės klubams su
vienyti, bet Lietuvių Pilieti-

metus. Nutarta juos para- 
7 kuo ^nti nario mokesti sumokė

ti ir jei kas ių nustatytu ia:-

roito Lietuviu Klube atsira
do narių, kurie griežtai 
priešinosi vienytis: jie “su
rado” ir skelbė visokių ne
sąmonių ir kabliukų, kad 
negalima susivienyti. Suar-

organizaciją.
Be abejo, L.D.D.

u. Visose organiza- kirnės padalykime vieną pos pakviestieji kalbėtojai į* “ "“nĮkh?-' "
irsta nariai po vie- d<lell lietuvių klubą Detroi- papasakos Įdomių Įvykių iš -tvH . * ’
lu ir 1.1. Kiti pasi- te. tos dar netaip senos praei-:SRait>U kuopo" na,iaLS'

ties. Girdėti, kad bus gera Alto valdybos posėdis 
ir meno programa. įėjimas ’ klii.io n d susil.i!lko
nemokamas.,Pasibaigus pro- Nexy Yorko Alio valJvbos 

nariai eiliniam savo posė

džiui. Posėdis Įvyko Lietu
vių atletų klubo patalpose.

______ ..aiiėiasi tik

kurtu (medžiok-

nežino, jog senesnieji lietu-^iškaito su foreignerių gru- tieji iš pensijos. 'Tai argi jie vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
viai sensta ir miršta, o tūli pėmis. O ir mums patiems niekad nemirs? Aišku, kad yra toks: J. Venskūnas. s Ste- 
dėl senatvės,^ negalėjimo, yra gėda slėptis nuo Ame- Hamtramcko Klubo jaunuo- wart St„ Bellshili - Mossend. 
pasitraukia iš veikimo, iš rikos pilietybės! Juk visų liai taip greit nemirs, jie I-anarshire. Scntland.

Visos senes- trijų klubų retas kuris na- pergyvens visus senukus.

gramai Įvyks banketas, 
kuri Įėjimas $2 asmeniui. 

Aš būsiu.
Vietini*

organizacijų.
dė visą reikalą, ir tasai niųjų lietuvių organizacijos rys‘gal nėra Amerikos pi-; Sako, jei klubai bus su- 

kenčia dėl tokios padėties, lietis. Su pasididžiavimu vienyti, tai mes “nebegau- 
Tūlos draugijos likviduoja- peikia pasisakyt, kad esame sime 400 dolerių

klausimas pasiliko ore ka 
bantis.

Rugsėjo 22 d. Detroito 
Lietuvių Klubas savo susi
rinkime nutarė vėl bandyti 
suvienyti tris klubus i vie-

Į Veik visas j>osėdis 
* ’ - ' Li

•i;'. <> 
tvospavestas būsimu 

nepriklausomybės 
skelbimo 40 metų 

įvėms. Visų bendras noras ią 
Lapkričio 8 d. Lietuvių vasario 16 d. visos tautos 

atletų klubo patalpose susi- šventę paminėti Įspūdingiau 
GIN'TARĖLfi?~lėgenda. parašė linko 1 S.S. 19 kuopos na- ir kartu ją Įprasminti pride- 

gražios Vlados - riai. J. Pakalka papasako- ramu turiniu ir kitiems »>>i- 
iliustracijos. ver- jo, kaip ruošiamasi sušaukti,minimu, jog nūnai Lietma 

vaikams. taip vadinama pasaulio lie- yra svetimų okupacijos api-
............... 95c. tuvių bendruomenės seimą, našliu pamauta. Šiame uo-

-
Naujausios knygos

Socialdemokratai apie pa
saulio lietuvių bendruo
menės seimą

akto pa- 
sukaktu-

. ... . ------------------ ..... .... ------ v pomirti-
si. aiba vienijasi su kitomis Amenkos piliečiai, ir kad nės”. Ir čia yra prastas ar- , \.,rfinė 
draugijoms savo gyvybei mums rūpi Amerikos žmo- pumentas. Juk galima ture- stanč-ikaitė’s 

išlaikyti. !njų gyvenimas, ir politikie- ti du skyrių. Kurie nori bū- tinga dovana

Ar mes, Detroito lietu- riu veikimas. ,ti turtingi po mirties, gale- Kaina . ..........................................................

Sako, kad Hamtramcko tu mokėt po doleri mėnesi-iv1?ait-ava -- a
Klubas su 338-niais nariais.nių duoklių, ir numirę gau-|drius valuckas. įdomus romą- buojasi 30 narių komisija, tos šventės gairės ir įsina- 
suės mūsų visą turtą išmo- tų tuos $400. O kurie neno- nas J935 Suvalkijos'J? paskyrė J.A.V. ir Kana-: reigota kas ką turi padary-

To seimo sušaukmui dar- sėdyje numatytos dar tik

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriai 
vedėja M. Micbelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-Į 
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausi! 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso-i 
kių naudingų nutarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių; 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu? 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
6S6 E. So Rosfon 27. M»s»

kant pašalpoms ir pomirti- ri nei pašalpos nei pomirti
ūkininkų sukilimo.* įdomiai at- dos Lietuvių bendruomenės ti.

nėms”. Vienas valdybos na- nės, galėtų pasilikti kaip vaizduotas tas Įvykis, apie kurį taiybos. Iš to pranešimo Besibaigiant tam nosė 
! rys net nusprendė, kad dabar yra: būti klubo na-! dabar

i Hamtramcko Klubo nariai riais ir turėti “good time”. 
mirs visi sykiu, ir vienu sy-! Tik reikia noro ir rimto 
kiu sunaikins iždą. Ano apgalvojimo, kad mumsrei- 
klubo nariai sirgs ir mira, kia vienytis, nes mažoms 
ir net “visi sykiu”, o Detroi- organizacijoms gresia įnir
to Klubo nariai “nesirgs ir tis. Atsiminkime dar ir tą, 
nemira”! į kad mes stovime ant pavo-

Faktai gi yra štai kokie: jingo kranto su leidiniu par- 
Hamtramcko Klubas turi; davinėti likierius ir alų. Li- 
turto apie trisdešimts aš-! ouor Control komisija ver- 
tuonius tūkstančius dolerių; čia mus vesti visas apyskai
tų namu, baru ir ižde). Vi- tas ir lasyti susirinkimų

; j sas šitas turtas būtu sulietas 
i Į vieną iždą. Be to, arti 400 
narių mokės mėnesines duo-

protokolus anglų kalba. Ne
klausysi, negausi leidimo 
pardavinėt likierius. I>aimė,

mažai kalbama.

dalis 280 psl. kaina

»i s so s s s sss
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Pirk ii vaishts iš (ikrai Amerikos vaMitoa 
pripažintus vaistinės

IDEAL PUARMACY
29 Kelly Squ«re, Worceater, Ma

I4TDNA 3 METŲ SUKAKTIS
lapkričio 9 d. sukako 3 metai, kai tu. Birutėle, mane 

apleidai. Aš Tavęs bildėdama tebevilginu skruotus ašaro
mis, telieluukiu Tavęs sugrįžtant, nors žinau, kad ne Tu 
pas mus grįši, l»et mes pas Tave ateisime.

Tavo motinėlė Benedikta Gudaitienė
Hartford, Uotui.

I Jei Jums reikia vaistu, kreipkitės } registruotą vaistiniu- 
J ka Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmaey” savininką. Čia iš- 
> pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- 

Tuose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.
Mes siunčiame vaistas VISUR.
«pecialinių vaistp nao džiovos 
vaistų nuo aukšto kraujo s| 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. Vai- 4 
štai pasiunčiami VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską, B- S. Reg. Pkm 

Ideal Ptiarmacy vaistinės aartaMtan 
ir Notary PabBe 

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

^MiBi«9rwwKxyikMn*>lM:
B ■ Vai»tiĮ Pakietai į Lietuvą

Per mūsų vaistinę yra pasiųsta virš 4.000 pakietų vaistų 
į Lietuvą su geromis pasekmėmis. Pagal didelį patyrimą mes 
žinome, kad Lietuvoje vis dar siaučia tokios sunkios ligos, 
kaip džiova, aukštas kraujo spaudimas, anemija, širdies ir 
nervų ligos, kepenų negalavimai ir kt. Mes specialiai lai
kome vaistų Lietuvs žmonėms. I*rašom su reikalu kreiptis 
per laišką į mūsų vaistinę iš toli ir iš arti. nes dabar patogu 
siųsti vaistus, kol nėra sniego. Rašykite:

IDEAL PHARMACY. 29 Kelly Sq„ Worcester, Mass.
ttHnuBOOUEUMM

Pirma paaiškėjo, kad tas seimas džiui buvo perskaityta^ kei- 
$3.00. nebus renkamas, kaip de- stokas laiškas, pasirašytas 

mokratijos šalyse yra Įpras- vietos Tautinės sanmeos 
ta, bet Lietuvių bendruome-dviejų skyrių pirmininkų, 
nės tarybos parinks i ji at- Tame laiške pasisuk via, 
stovus. O tie atstovai dar kad pasilikusieji Nev. Y<n- 
turės teisę pasirinkti sau ko Alte Tysliava ir (-<'<’vau- 
antrininkus. Sakysime, kas
iš tokiu parinktų atstovų

antroji da 

. . • .$4.00.

NEMUNO SCNCS 
lis. 42G psl. . . .
DANTYS. lu Priežiūra. Svei

kata ir Grožis. Parašė dr. An

tanas Gussen-Gustainis. Krvga 

gerai pavaizduoja, kaip dantų 

priežiūra palaiko kūno sveika

tą. 11X1 psl.. kieti viršeliai, 

kaina - ... $4.00

ŽEMĖ DEGA. parašė Jurgis So- 

vickas. .Atsiminimai iš 1939- 

-1945 metų. kuriuos autorius, 

•ašytojas ir diplomatas, pralei- 

io Prancūzijoj, prie Italijos sie

nos. I-a dalis 453 psl. . . .$4.50.

das neatstovauja Taurinės 
Sąjungos ir vieton dvieju

negalės dalyvauti seime,tai išėjusių at^ov . J tauririn-
kus siunčiami liauji keturi 
nariai, kurių vienas numa
tytas valdybos pirmininku.

Įdomu, kad kai buvoNeiv 
Yorko Alto atstovu metinis 
susirinkimas, tai iš susirin
kusių niekas neprotestavo 
prieš Tysliavos ir Gedgau
do išrinkimą Į vaidybą ir 
prieš Tysliavos numatyta 
valdybai pirmininkavimą. O 
dabar vienas ir kitas ju at-

jis galės Įgalioti dalyvauti 
savo antrininką.

Po to pranešimo prasidė
jo gyvos kalbos. Iš tų kalbų 
paaiškėjo, kad tas vadina
mas pasaulio lietuvių sei
mas negali vadintis pasau
lio lietuvių seimu, nes jame

žemė DEGA. antroji dalis, nedalyvaus pavergtos Lie- 
414 pus!., veikalas, laimėjęs tuvos atstovai, vadinasi di- 
pnritų metų literatūros premi- Jžioji ir paglindinioji lietu- 
ją, kaina $4.50. vjų tautos dalis jame nebus
PAVASARIU) AUDROJ, parašė atstovaujama. Kadangi tas i šaukiami. Mat. kaip is to 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro- seimas nebus išrinktas de-,®y^,inn^,mo . protestuodami
manas iš Mažosios Lietuvos gy- mokratiniu būdu, tai jis ne- išėjo du tautiečius atstovam 
veninio ir Klaipėdos atvadavi- gali pasivadinti pasaulio lie- janueji, tai 1 ysliava n jo
mo. 228 psl.. kaina.........$2.50. tuvių išeivijos seimu. Jam
JŪRININKO S1NDBAD NUO- linka tik Lietuvių bendruo-
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie U7bų. Pannkt}i at*
surašyti knygoje “Tūkstantis stovų pasitarimo vardas, 
ir viena naktis”. Iliustruota, nevisose šalyse lietu-
puiki dovana jaunimui, psl 108, vių liendruomenės yra pil-
kaina...............................$2.00. nai susiorganizavusios, o
.... ... kur jos jau veikia, ten ne-
Lzsakymus su pinigais vjsur lietuvių išeivija 

prašome siųsti šiuo adresu: bendruomenei priklauso.
štai J.A.V. mokančių bend
ruomenės nario mokestį

“Keleivis” 
636 E. Broadw«y

So. Boston 27, M vargu prisirinks tūkstantis

draugas anuodviejų nepase
kė.

Nevv Yorko Alto valdy
bos nariai po trumpo visų 
vieningo pasisakymo, nuta
rė pranešti Tautinei Sąjun
gai, kad vieton dviejų išė
jusių, sąjunga turi teisę pa
skirti savo du nauju nariu.

Matyti, tautininkų tarpe 
nesama bendro susipratimo 
dėl Alte veiklos.

(Nukelta i 4-tą psl.)
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■“'li Gomulką nuo jo pradžioje niems kalbėti Lenkijos dar- 
n pažadėto eiti “lenkiškojo ’ ‘ *- ’ 

kelio Į socializmą” ir, kad 
ir atatupstą, pastūmėjo at-į

Iš Sibiro j Čikagą į toje.
Praeitame numery rašėme, l*i*v®*» bijome 

kad i Čikagą atvyko iš Sibi- policijos.. •• 
ro Monika Gaučienė (ne Amerikos žurnalistas

bininkų vardu.
Kailtas keista suvažiavimo

gal vieskel’u į Maskvą.

siduodą savomis jėgomis “Lenkija yra gyvybiškai 
nugalėti ūkiškieji sunku- interesuota kuogražiausia 
mai, V akarams nepadedant,į sugyventi su savo kaimy- 
daro Gomulką ir lenkus dar naįs”? sakoma suvažiavimo 

M. labiau priklausomus nuo rezoliucijoje. Lenkija norin- 
Ckioiti draugiškai sugyventi ir su 

So-
Gaukienė), kuri 1948 me- R. Ainold neseniai lankėsi Kremliaus malonės, 
tais kartu su šeima buvo ten i Sovietų Sąjungoje. Jis rašo, krizė, neleisdama Gomulkai Sovietais. PPS testato
išvežta is Gelindėnų kaimo, kad Maskvoje vaikštinėda- bent kiek gerinti materiali- vietams vieną pagrindinę

atvykęs i Ameriką, tuoj pra- _Ras gera jūsų kraštuo-. daro ji labiau priklausomą i kijos vida 
dėjo rūpintis žmonos ir vai- _ 1)akiausęs Arnoid. nuo sovietinių tankų para-1 paties, ži 
kų išlaisvinimu, kas jam po ~ '
11 metų didelių pastangų ir 
pavyko.

Gaučienė pradžioje Sibire 
kirtusi miškus, dienos nor
ma buvusi 6-10 kietmetrių. 
Vargas buvęs neišpasaky
tas. Ten miškuose mirusi 
vvro motina, K. Mikalaus-

—Viskas labai gerai. raus’ 1101 s G°mtilka
. , • . nesisaukia.—Ar komunistai ten me- . . •

• .a gumai pačiojegiami; J
—Žinoma. Kodėl ne?
—Kaip su vergu darbo ž 

stovyklomis?
—Ten jų nėra.

idaus reikalus. To 
žinoma, nori ir iš 

JM dar Vakarų, gi iš vokiečių pa- 
Vidiniai priesin-1 pildomai — kad nesikėsin- 

tų keisti Oderio - Neises li
nijos.

Jei apie draugiškus su

Lenkijoje 
tarp tautos ir režimo — di
dėja, ir kad jie neitų vie
šumon, nekaitintų priesreži-, Sovietais santykius kalba- 
minių nuotaikų, apinasris,ma ciabar, kad vidinio atsi- 
spaudai vis kiečiau pav ei• Lninmo kova omletu vvkti iš Po šitokio pasikalbėjimo 2iamas. Nežiūrint studentų . „etrukdoma.’tai tokių

IR JI SUSIRGO

Vieno Vokietijos cirko žirafa sužeidė savo kaklą. Gy
dytojas apriša jos kaklą, o jos prižiūrėtojas vaišina ją 
morka, kad ji būtu rami.

gra-

pastatyta minKsto nuSar" ^įžvelgiant i Įvykusius joje 
kaulio vyrai. Bet kova su pasikeitimus ir gal tuo pa
vežimu, kad ir nevisuomet grindų. Tikima, atrodo, ne-

kas iš Alsėdžių 
Žem. Kalvarijos 
čius nuo Rietą v ......

Vėliau jai pavyko persi- dra“£? .e,n su 
kelti i kolchozą k ėia ji sa- ™enktectu. 
vo darbštumu (dirbdama _ Tas šviesiaplaukis, 
net
Raucionosio
vos ordiną, kuris atidarė J3-
duris i laisvę — gavo teisę Tamsta tikrai nori
grižti i Lietuva, ten jau bu- ^užmoti apie gyvenimą ma-
vo* pasiuntusi savo vaikus.... no krašte? — paklausęs jis elūgio, PPS suvaziavima 
ir tuo pačiu laiku atėjo lei- Ainoldą. galėjo konstatuoti tokius pa

po 17 vai.) užsipelnė ži&i atiodąs, 19 metų stu- išeidama gatvėn, toliau vyk- sisielojant kitų pavergtųjų 
ionosios Darbo Vėlia- dentas studijuojąs inžineri- sta. likimu ir einant i išsilaisvi-

Km gi vi. tik laimėta? bei demokiatini

r esp ond

reikalus. Y patingai, kad pa
didintų klubui pajamas pri
traukiant daugiau lankyto
jų, kad rengtų daugiau po
būvių, iš kurių klubas turė
tų pelno, pritrauktų dau
giau narių ypač iš jaunimo 
tarpo ir, klubo nariams pri
tariant, darytų kitų patobu
linimų, kurie klubui duotų 
naudos.

Klubu susirūpinusių narių 
grupė parinko tinkamus 
kandidatus, gerus lietuvius, 

'šios šalies piliečius, sąžinin
gus žmones, kuriuos reko
menduoja Jums, mielas na- 

i ry, per Įvyksianti metini klu
bo narių susirinkimą šių 
metų gruodžio (December) 
mėn. 6 d. 8 vai. vakare 103 
'Green St. klubo salėje Wa- 
• tert uryje išsirinkti i klubo 
į valdybą.

Kadangi ilgametis ir da- 
! baltinis klubo pirmininkas 
i Tomas Matas kadidatuoti 
nesutinka, siūlomi:

Antanas Dzimidas pirm.,
* * Robertas Popikas vicepirm.,

vj ii C 1 J O S j Jokūbas Trečiokas ižd., Ka- 
__ ___ įzys Urbšaitis finansų rast.,

. , ,T T . „ , Jonas Davičikas nutarimųcal.stą McLevj. Republiko-|Iažtininku 
gavo labai;

BROOKLYN, N. Y.
nu kandidatas

(Atkelta iš 3 psl.)
Štai New Yorko Altas rū- 

nimą bei demokratini atsi- pestingai ruošiasi paminėti 
kūrimą savu keliu. Teisybė, Va«arin ir a sv*»nte iv de

Nežiūrint revoliucinio ato- tolesniam rezoliuciios teks- i «. ’ C -ū<rin PPS i: ? 7." J. _ da pastangas, kad toji šven
tė būtų visų vieningai ir 
bendromis pajėgomis pami-

X dM llllVICt^mažai balsu ir todėl repub- *??*. ‘",ciao • ’1 gus lietuvi, mes tikime, kad
i S. Tadesko žadėjo pada- f™8’ «e,am "T“1

.. , , • , 1 • klubo reikalai vra svarbus,- ryti daugeli pakeitimų mie--.

Tad mielas bran

te paminėtos ir kitos Euro
pos Centre ir Rytuose So-

uimas išvažiuoti pas vyrą. i —Ką as prieš tai paša- stovesnio pobūdžio laimėji- vietų pavergtos tautos, anot nėta o turimomis žiniomis
Maskvoje buvo sutvarkyti kiau buvo neteisybė Ten mus: rezoliucijos patekusios So- tautininkai ruošiami ta pačią

visi išvažiavimo dokumen- nėra laisves, mes nuolat bi- Lenkijos komunistų parti- vietų protektoratan, jau ir (liena Lietuvos nepriklau- 
tai Į Lietuva ji nuvažiavusi Jome slaptosios policijos, ja nebelaiko taip — —- «- - * P
vaikų pasiimti, ten pabuvu- ten dauS politinių kalinių venimą apžiojusi
si tik 3 dienas, vaikus pasi
ėmusi ir iš Maskvos per «mgę. neras pavyko atgauti kiek mis jaučiamas PPS noras iš- ju tokiam žygiui Bepritoria> b

mkijos reikalą ir 
socialistinės “Uni

blogai vra? — pasakęs Ar- sauvalės ir gali laisviau kai- jos” reikalu fronto ir bend- b^nask-hti i* -j hpti<s -i ♦ • i ™ paShllUnold lvg norėdamas paro- ru “Unijos uždaviniu, ku-
Ką siųsti Į Lietuvą?

Ką tiktai iš Sibiro atvy
kusį Monika Gaučienė sako, 
kad ji gavusi tvarkingai vi

ten daug politinių kalinių venimą 
i. ir aš žinau daug žmonių, yra anksčiau buvę

Kurie yra dingę. nėms pavyko atgauti
Švediją lėktuvu lapkričio 10 , —Kodėl jūsų žmonės nie- Jahves, žmones jaučiasi sau- skirti 
d. atskrido Į Čikagą pas vy-'ko nedaro, jei jiems taip £esni nuo politinės policijos bendro 
rą.

Į
dyti. kad jis netikįs, ką stu- Kiek išsitiesino ir darbi- riai priklauso dešimties pa
sentas sako. ninkai. Dabar jie gali ir vergtųjų kraštų socialistai

—Jie negali, jie yra nu- drįsta statyti savo reikalą- tremtyje, kartu priklauso ir 
gązdinti, valdžia yra per- vimus darbdaviui - valsty- PPS.

sto tvarkvme. Pamatvsime.v *
Naujas kelias

Tas naujas, platus ir gra
žus kelias, kuris jau kabo 
virš Bridgeporto miesto, bus

LAWRENCE, MASS.

važiuojančiam automo-

todėl kviečiame Jumis aukš- 
ičiau minėtame metiniame 
i narių susirinkime dalyvauti 
i ir i valdybą išsirinkti aukš- 
šiau paminėtus klubo na
rius.

Klubo nariai iniciatoriai

ntooii L’t l atgaunu

Yorko Alto ir vieton 
sau klusnesnius.

J. Vlks

U-l’MUi z-1 o 11<X1 Buvo susirinkęs Altas

BRIDGEPORT, CONN.

pervažiuo.i per Conn. vais- Lapkričio 10 d. Lietuvių 
tiją. Prie kiekvienos apmo- Klubo patalpose Įvyko pir- 
kėjimo stoties reiks mokėti masis šio rudens Amerikos 
25 centai. Ryšium su šiuo ke- Lietuvių Tarybos skyriaus 
liu bus pakelta ir Merritt susirinkimas. Jame be kitų 
Parkyvay mokestis — čia ir- klausimu buvo svarstyti Lie-

r u - - , + ., t. T. . . . . ivritą lietuviai ’ 25 centai prie kiek- tuvos nepriklausomybės pa-aaug galinga. bei..r ne.gali streikuoti. Kuriais samprotavimais mri'a vienos apsimokėjimo stoties, skelbimo sukakties minėji-
kad siųsti genausia anglis-, —Dar vienas klausimas: Vitoar darbininkai reikaJau- pasirinkta tokia savotisko Lapkričio 9 d. palaidotas r . mo reikalai. Nutarta minė-
kas medžiagas kostiumams. Kodėl Tamsta sakei visai Ja» kad ju atstovai dalyvau- išsiskyrimo pozicija kaip Waterbury kapinėse Juozas ~auS bedarbių .jimą rengti vasario 9 d.
nes už ją galima gauti 1,500 j riešingai, kai buvai kartu tų Įmonės vadovavime, ku-tik Lenkų Socialistų Parti- Žilinskas,’ kuris buvo pla- Iš Connecticut valstiios; Lietuviu Klubo salėje. Iš- 

su savo draugupaklau- Jie patys dil ba, ir už jos suvažiavimo, pamirštant čiai žinomas Bridgeporte ir miestu Bridgeporte vra
sęs Ainold. tai vedama vieninga kova. Sovietų neišprovokuotos ag- kitur, kadangi veik didžiu- daugiausia bedarbiu. Ypač

Aš nepasitikiu juo. Jis Lenkijos amatininkai, resijos prieš Lenkiją visa mą yavo gyvenimo praleido daug darbininku atleido or-

*us vyro siųstus siuntinius,

rublių. Taipgi pageidautina 
šiltų megztinių ir kitų šiltų 
drabužių. Neverta siųsti cu
kraus, paprasto maisto, nes
jo jau gailina nusipirkti vie- tate

įinktos komisijos meninei 
programai paruošti, prane
šėjams surasti, pokyliui su
rengti.

41 kp.
usirinkimas

Pas kaimyną pasiklausius
Rugsėjo mėn. 28-29 dieno-'organizaciios Amerikos 

nis Londone posėdžiavo Jungtinėse Valstybėse ir 
.er.kų Socialistu Partijos Kanadoje.

alėtų mane Įskųsti, supran- smulkiųjų Įmonėlių savinin-jeilę žiauriausios klastos ir būdamas “biznyje”. Kada laivių dalis ir kitus apsigin
kai, smulkūs pirkliai bei ko-smurto aktų, darosi nesu-1 tai turėjo savo kepyklą,vė- klavimui reikalingus dalv- Svarbu. SLA 
operatyvai kiek pasilaisvino prantama. Ar gal būsime liau laikė smuklę. Paliko kus dirbančios dirbtuvės, ’ ’
š režimo biurokratų saujos klaidingai supratę suvažia- • liūdinti jo žmona Ona. Iš nes valdžia atšaukė dauge

li užsakvmu.ir gali laisviau veistis. vimo rezoliucijoje reiškia-j Bridgeporto palydėjo 15au-| 
Laisvesni pasijuto ir iš mas mintis bei suvažiavimo!temoki:ių. Po laidotuvių i

kolūkių pabėgę ūkininkai, norus? j svečiai buvo gausiai pavai-
dabar dirbą savuose ūkiuo-į (Duomenys apie P.P.S.jšinti.
se, bent dali žemės ūkio JV-ji suvažiavimą paimti iš į pora savaičių anksčiau 

. pioduktų galėdami parduo-: Robotnix Polski N 21, 20. .m;rė Jurgis Ramonas, kuris į 
ti lais\oje nnkoje ir kurdą- 10.o<). buvo paralyžuotas perSme-

Lapkričio 21 d. 2 vai. p.p. 
kas sako, kad artinasi! Lietuvių Klubo patalpose

ooveriniai” laikai.
Žmogų, su UMM

WATERBGRY, CONN:
<PPS) tiemtyje IV-is šuva-'-,- • ■
ž.avimas. Yra du motyvai, *P ^ra en ,^e’ mies laisvus kooperatyvus. V. Kymantas
kurie verčia ir mus susido- Be partijos vykdomųjų Pagaliau, atsikračiusi Ro---------------------------
mėti, kas tame suvažiavime organų atsiskaitymo prieš; kosovskio ir kitų rusų kari-i IS STUDENTU VEIKLOSinutaita. Pir- suvažiavimą ir be jų perrin- ninku vadovaujančiose vie

tose. pasijuto nepriklauso- Lietuvių Studentų Sąjun- 
mesnė ir lenku karuomenė. gos JAV centro valdyba, be

i uvo kalbėta ii
mas motyvas — Lenkija po kimo suvažiavimas pasisakė 
praėjusiųjų metų spalio mė- tik dviem klausimais: Įver- 
nesio Įvykių virto priešakį-įtino dabartinę padėti Len- 
niu Maskvos satelitu, ku- kijoje ir nustatė lenkų so- 
u'ame vaizdžiau kaip kur cialistų politinės veiklos gai- 
kitur pasireiškia komunisti- res, dirbant emigracijoje, 
niam bloke vykstą pasikeiti-į Tų dviejų klausimų pirma- 
mai. Antras motyvas—Len-:sis ii dėl jo priimtoji suva- 
kija yra ne tik mūsų kaimy- žiavimo rezoliucija yra itin 
nas. kurioje besireiškią pa- Įdomūs ir mums. 
sikeitimai gali Įtakoti gyve- Dabartinė padėtis Lenki
nimo raidą pačioje Lietuvo- joje. dar vakar tiek daug 
jc, bet kad PPS yra viena vilčių kėlusi ne tik lenkuose, 
dešimties socialistinių parti- yra stiprėjančios reakcijos 
jų tremtyje iš Sovietų oku-būklė. Vertinant viešuosius 
puotų kraštų, kurios apsi-Įvykius Lenkijos gyvenime 
jungė bendroje socialistinė- pastaraisiais mėnesiais, juo- 
je organizacijoje “Unija" Į se reiškiasi revoliucinių
vardu bendriems žygiams nuotaikų atoslūgis tiek dar- namie — lenkų komunistųįganizacijų pirmininkus pa
savo kraštus laisvinti. Tat hininkijos, tiek ypač inteli- partija. Svarbiausias ir eili-į sitarti ateities gairių nusta-plems 
bus pravartu pasekti, kas gentų tarpe. Kartu stiprėja nis kovos uždavinys — pa-'tymo ir geresnio bendradar- 
darosi ir pas PPS. reakcinio komunistų parti- naikinti komunistų monopo-i biavmo reikalais.

PPS suvažiavimas Londo-joje gaivalo, vadinamųjų linj viešpatavimą krašte,! Išklausytas V. Adamka-, .
- - - (jajMcLevis

PPS veiklos gairės

Kas pasiekta, nėra daug, 
bet nėra ir visai maža. Iš 
padėties vertinimo PPS IV-

i “Studentų Gairių”, pradėjo 
leisti Spaudos ir Informaci
jos BiuletinĮ, kuri redaguo
ja R. Misauskas (518 E. 
Green St., Campaign, Ilk)

asis suvažiavimas padarė Lapkričio 29 — gruodžio 
tokiu išvadų. Pagal ji, pra-ll d. Xe\v Yorke Statler vie- 
sidėjusi lenkų tautos kova šbutyje bus Liet. Studentų

Lietuvių Piliečių Politinio 
Klubo rinkimu reikalai

tus. Ramonas irgi vaikų ne
nuėjo. Liko tik žmona Te-
resė- Vėi artėja

Kiek anksčiau mirė senu- klubo narių 
kas Steponaitis, kuris buvo!kuriame ims
80

kviečiamas svarbus S.L.A. 
'41 kuopos narių susirinki
mas. Visi nariai prašomi bū
tinai dalyvauti. 1
Nominavo kandidatu.

I Lapkričio 3 d. buvo nomi- 
i nuoti Lietuvių Klubo valdy- 

mūsų,bos kandidatai. Gruodžio S 
susirinkimas,!d- 2 vai. p.p. bus rinkimai, 

renkama nau-: Visi klubo nariai yra kvie-

metinis

metų amžiaus. ja klubo valdyba 1958 m. jčiami rinkimuose dalyvauti
Seno amžiaus mirė ir Jo-, Kad klubo reikalai gerai L’ paduoti savo balsą už 

nas Kuk, palikęs dvi duktė- j būtų tvarkomi, reikia mums tuos kandidatus, kurie, jų 
•is ir žmoną. ( išsirinkti darbščią ir vienin- nuomone, yra tinkamiausi

Prieš savaitę palaidota £9 valdybą, kuri gerai su- klubui tvarkyti. . 
t ukaševičienė, palikusi 
liūdime vvra, sūnų ii

nu.; prastų ir prižiūrėtų klubo M. Stonie
duktė-

n.
Sąjungos J.A.V. metinis su
važiavimas.

Sąjungos penkmečio gy- užuojauta
Nauja teima

už išsilaisvinimą nėra lai
mėta. Ji turi būti toliau tę
siama, ir ją lems darbinin
kija bei jaunuomenė. Bet Į vavimo proga išleistas met- 
tą kovą yra pasiryžusi Įsi- rastis “Dienos tarp dango- 
jungti ir PPS tiek namie,! i aižių”, 
tiek ir laisvuose Vakaruose. Centro valdyba buvo su- 
Svarbiausias tautos priešas kvietusi Įvairių studentų or- 

pirmin inkus

ne nebuvo gausus. Jame te- natolininkų vaidmuo pa-į palaisvinti politinį gyveni 
buvo atstovaujamos lenkų čiam režimo aparate,—Ma-imą, leisti laisvai kurtis ki 
socialistų organizacijos Eu- skvos šliužai kelia galvą. toms partijoms, demokrati- 
rojx>je ir būtent: pačioje Ūkiniai sunkumai, kad ir
Anglijoje. Prancūzijoje, pasyvus
Belgijoje ir Vakarų Vokie- žimui darbininkuose, iš da- krašto vyriausybę. PI*S fu
rijoje. J suvažiavimą neat- J>es ir kainoje jiartijos opo- rėtų atsikurti viena pirmųjų 
siuntė savo «b le?atu J'I’S zicij"je gerokai nuspaudė ir neduoti komunistams vie-

viciaus pranešimas apie

Visų mirusiųjų šeimoms 
giminėms reiškiama gili

l apkričio 9 d. mokytojas 
Juozas Makauskas susituo
kė su nelietuvių kilmės mo
terimi. Laimingai gyventi

'fi 1:

furime naują majorą
'fiBridgeporte socialistas * 

majoro išbuvo 12

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti 

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Paeifiko;
Darbininku fabrikai Vakaruose:
Įspūdžiai iš Kalifornijos;
Apie Hoi!y\voodo žvaigždes;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas; 
Ye!lo\vstore -'arkas su verdančiai šaltiniais, meškomis ir tt.; { 
Granai Canyon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: ju tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, ki l iame žre-.^us neskęsta:
Neišmatuoti Texas valstijos turtai; 
l io;idos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervu’u indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 
Upė po žeme; žuvys akių. . .
Ir daug. daug kitų idomvbiu! Su gražiais paveikshi.s. 

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

“Proletariato diktatūra”;
Raudonmedžiu imperija; 
Kaip lietuvis vyną daro;

terminų, tai yra 24 metus ir j 
tik lapkričio 5 d. rinkimuo- J 

, j

_________demokratas. Iš 50,000 bai- 3
šaukia, taip gi- suotojų Tadesko gavo tik 

161 baisa daugiau už so-

romus planus, kaip paminė
ti Vasario 16 dieną Lietu- . ....

niu būdu išsirinkti seimą ir vos 40-ties metų nepriklau--80. vlet3 «aimėjo buvęs 
pasipriešinimas re-demokratiniu būdu sudaryti. somybės sukaktį. teisėjas Samuel Tadesko,

Kaip lauke 
rinj atsiliepiu.

“KELEIVIS”
636 East Broaduray So. Boston 27, Mass.

nirnsnnfmsn*<m*»««ssss«fsii,
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LIETUVIAI KITUR

IS KANADOS.
TORONTO, ONTARIO

Domisi paskaitom poli* 
tinėmis temomis

Kaip buvo rašyta šiame 
laikraštyje, sekmadieni, lap
kričio 3 d. įvyko, lietuvių 
namuose dr. Ancevičiaus 
paskaita apie Liberalų par
tijos galimybes sugrįžti val
džion. Paskaitos pasiklau
syti susirinko daug žmonių. 
Prelegentas, visapusiškai iš-

jC.F. partijos vardu. Jis pa
reiškė, kad daug lietuvių 
padėjo finansiniai ir darbu. 
Bendrai Kanados Socialde
mokratai pravedė daugiau 

Į atstovų į parlamentą ir ga
vo daugiau balsų nei per
eituose rinkimuose, nors bu
vo “autoritetų”, kurie pra
našavo socialdemokratams 
(C.C.F.) susmukimą.

Svarstytas studentų pra
šymas finansinės paramos 
žurnalui “Lituar.us” leisti. 
Šį klausimą apsvarsčius, 
padaryta išvada, kad to

nagrinėjęs Kanadą ilgus žurnalo leidimą turėtų fi- 
metus valdžiusios liberalų nansiniai remti Vlikas, Lie- 
partijos pralaimėjimo prie-! tuvių Taiyba ir Laisvės ko- 
žastis 1957 metų federali- • mitetas, jei tas žurnalas, jų 
niuose linkimuose, išryški- į manymu, yra naudingas, ir 
no atsiradimą Kanados po-į nutarta pasiūlyti studen- 
litiniame ir visuomeniška- tams kreiptis i aukščiau mi-
me gyvenime naujo veiks
nio, milioninės unijų orga
nizacijos, vadinamos C.L.C. 
(Canadian Labor Cong

nėtus veiksnius ir iš savo iš
teklių paskyrė vienkartinę 
paramą $5.

Plačiai apsvartytas A.L.

...... . JAUNA. BET <iER A JOJIKĖ
Amerikiečiai taip 
nefirtuokliauja

Neseniai Amerikoje lan
kėsi pramonininkas, žymus 
katalikų šulas Edvardas Ju- 
sys. Grįžęs jis pasakojo, kad 
Amerikos lietuviai tiek ne
girtuokliaują ir taip neba- 
liavoją, kaip Uiugvajuje.
Jo manymu Urugvajaus lie
tuviai geriau gy veną kaip 
Amerikoje.

Jusys turi metalo dirbtu
vę, keletą namų, prabangi
nį automobilį ir kitų gėry
bių. Gal jam atrodo, kad 
visi Uiugva jaus lietuviai 
gyvena. O kas dėl girtuok
liavimo, tai tas nereiškia,---------- ---------------------------------------------------------------
kad kur daug geriama, ten nėmis nervų ir širdies ligo-į skrendant i lėktuvą, su šyp- 
gerai gyvenama. Lietuvoje, mis sergančių nedalia— tai sena palydi: -N'ato”. 
sako, labai daug geria, o “menadžerio” tipo likimas. * * *
vargas ten “bujoja, vartė- Bėgi, kapstaisi, griuvi, ke 
liūs kilnoja”.

Betty Ann Millman. li metu. iš WeMficId. N. J.. 
New Jersey valstijos jojiku čempionė. Ji turi
mėlynu ženkleliu, 
vietą 75 kartus.

lenktynėse yra laimėjusi pirmąją

daru Vokietijos rinki* 
Uies, dirbtumi už du. vis dai mus tepo kurorte i>ergyven- 
maža, vėl šuoliai,, kam vai- tp čia nebuvo jaučiama jo- 
gyti, užtenka ryti, dviem kios rinkimu kampanijos, 
.ausim galėtumi 20 telefonų?Tenka pastebėti, kad social- 
aparatų aptarnauti, tokiam demokratu propaganda ne
bėra laiko net po laišku ar atitiko šio laiko dvasios, o 
raštu pasirašyti, nervų tink- iš antros pusės krikščionys

r «. v • las tamprus, galima dar įsi- į demokratai sviedė agitaci-
^Pall° , tempti, jei pajusi kažką S jaį ištisus milionus markių,

prieš pat rinkimus įstaty
mų ... visa tas nulėmė rin
kimus, nors tų Įstatymų pro- 
jektus j&u prieš kelis metus 

ialdemokra-

M. Krasinskas

VOKIETIJA

Nauja Bendruomenės 
vadovybė

—Alou, Maik! Kaip svei
kas?

—Dar laikausi, tėve.
-—Nu, tai ir laikykis, ba 

dabar tokie nespakaini čė- 
sai, kad nežinai, kur Kipšas 
gali koją pakišti. Matai, kas 
atsitiko su generolu Žukor 
vu. Buvo krabriausias So
vietų vaisko vadas, medalių 
turėjo ne tiktai pilną krūti
nę, ale ir pilvas buvo viso
kiais ordinais apkabinėtas. 
Jau buvo kalbama, kad bus 
Rasė jaus Nepuolėjonas; a- 
le Chruščiovas pakišo koją, 
ir Žukovas nudardėjo į pa
kalnę. Net mūsų preziden
tas buvo nuėjęs pas dakta
rus, kati apžiūrėtų jo svei
katą, be dabartiniais lai
kais pats žmogus negali ži
noti, ar sveikas esi, ar gal 
turi kokią kvarabą.

—Sveikatą patikrinti nie
ko nekenkia, tėve.

—Žinoma, kad nekenkia. 
Ir prezidentas gerai padarė, 
kad liepė save apžiūrėti. A- 
merikai jau gana baimės 
pridarė ruskių sputnikas, o 
jeigu dar prezidentas su
siimtų, tai VVall Streetui ir 
dugnas iškristų. Ai bečjur 
laif.

—Ta baimė buvo visai 
nepamatuota, tėve. Anot 
tos pasakos, sputnikas lėkė 
kaip sakalas, o nutūpė kaip 
vabalas.

—Ar tu šiur, kad jau nu
tūpė? * j

—Ar nutūpė, ar teiš
skrenda, tai skirtumas nedi
delis, tėve; gana to, jog 
žmonės pradėjo suprasti, 
kad jis niekam nepavojin
gas. Jo baterija išsieikvojo, 
kvarksėjimas nutilo ir da
bar patys rusai nežino, kur 
jų sputnikas ir kas su juo 
darosi.

—Ale visgi ruskiai gali 
girtis, kad jie pirmutiniai 
tokį aitvarą išrado. Tai pa
rodo, kad jų mokslas jau 
pralenkė Ameriką, ar ne?

—Aš jau pereitą sykį aiš
kinau tėvui, kad rusai ne
išrado čia nieko nauja, nes 
anglų mokslininkas Neplo
nas dar prieš 300 metų iš
aiškino inercijos dėsnį.

—O kas yra tas Įnertas 
dėsnis?

—Inercija, tėve, yra to
kia medžiagos savybė, kad 
joks daiktas nejuda iš vie
tos, jeigu jokia pašalinė jė
ga neišjudina jo iš tokio 
stovio. Bet jeigu kas jį pa
stūmės. tai jis eis tiesiu ke-

ress), kuri prelegento ma-! S.S-gos Literatūros Fondo 
nymu ir nulėmusi liberalų išleidžiamųjų raštų pirmo-
pralaimėjimą. Jeigu C.L.C.įjo tomo platinimo klausi-,u ., . , v ,. . ,-----— ------------------------
eis kaip iki šiol savistoviu mas, kuris žada išeiti dar!. ueįte . elde.-1'-vko rp0. !, ar ten» bet nėra laiko į
politiniu keliu, tai visai ga- prieš šventes. Visi dalyvavę JOS Lietuvių larybos gydytoją kreiptis... o čia
Ilimas daiktas, kad Liberalų pasiąadėjo prie platinimo suvaziavimas- ’’ĮS įsnnKo jau kaįmynas pašaukė gy-
' partiją Kanadoje gali ištik- darbo prisidėti, o kad dar- naują krasto valclyb3 lf Rl" dytoją, kuris geriausiu at

esi matęs Amerikoje fajer 
veikus per “Fordžiulajų 
šaudomos į orą rakietos iš-

Po paskaitos prelegentui gautus leidimus. Šukys (narys)
buvo pateikta eilė pakiau- Dr. Ancevičius padarė ki- ’ j kontrolės" komisiją:

11 Įvyranti.

gal žemės traukos jėga. žmoginimas uoeraių ouvo nauja jau antrus metus, du-

O k as būtų, Maiki, jei-! daroma žmogaus vertei at-ganizacijos reikalų. Nariai
nieko nebuvo vo svarstyta daug kitu or- i A.ŠKAS IŠ VOKIETIJOS

itnfivjmac ii vyvmiiiMv

laimėjo, 
tip lengva 

nes profesinės są- 
ijungos gana stiprios, o jos 
’socialdemokratų rankose ir

Šie metai saule itin buvo jose yra ne tik eiliniai na- 
šykštūs. O kai ji sušvisda- riai, bet ir nemažesnių gal- 
vo, kurortininkai pulkais į vų kaip pačios vyriausybės, 
pasipyla į miškus, kurie ne- Po rinkimų kaip tik pradė- 
sunkiai pasiekiami. Ypač jo kilti kainos, čia ne juo- 
ižavūs yra Teutobuigo miš-įkais teks laimėjima išban-

gu tokiai rakietai niekas ne-' statyti. Vilniečiu sąjungos pageidavo 
sipriešintų?

—Jeigu 
netrukdytų
ta rakieta kiltų ir kiltų be tiek daug žmonių pasiklau- tu Įstojo vienas, rimtas .. 
sustojimo. Šitą inercijos dės-'gytj jr diskusuoti Kanados daug žadantis organizacijai (į i • 
nį Nevvtonas išaiškino dar politinį gyvenimą, būtų or- nary
prieš 300 metų. Ir mokyti 'ganizuojamos dažniau. Ši ir' 
žmonės seniai jau tą žino. lanksčiau rengtos paskaitos 

—Jeigu žino, tai kodėl Į politinėmis temomis paro-' 
niekas iki šiol nepaleido į'dė, kad Toronto lietuviams 
padanges sputniko? Kam. lygiai rūpi ir jų naujo kraš- Streikai 
reikėjo laukti, iki ruskiai vi-! to — Kanados gyvenimas.

kai.
susirinkimus Mielas redaktoriau, Ne-1 Žemė čia nepaprastai der-

dyti. Pamatysime kas bus.
V. Žarsteklis

KINU RAŠTAS

ys.

ketvirta savaitė kaip supuvusi ir peržėlusi va- 
savo sušlubavusia smojų pei daug lietingi Ir lig šio] tebesakoma, kai 

kas ar neaiškiai, ar nesu- 
rašo-

kasa-buvo metai. Bulvės 
mos neretai šakėmis, nesu- pramaniai, ar painiai 
kininkams trūksta darbiniu- ma: **Tai kinu rastas' 
kų, visi išsikėlė i miestus.
ūkiuose liko, sako. tik to

! šiidi.
Paskaitoj dalyvvavęs Tai 3 000 gyventojų West- 

įfalijos pakrašty kurortas, į 
! kurį daugiausia siunčiami 
i ligoniu kasu nariai, bet vra 
ir tokių, kurie gydosi savo 

! lėšomis. Tai reumatikai, šir-

URUGVAJUS

siems nosį nušluostys?
—Nosies jie niekam ne-

nužluo?tė, tėve. Jeigu nie- g ,jo 27 d j ko j, 
kas .ki s.o tokio mėnuliuko 1 w 
oran nepaleido, tai tik deliL . 
to, kad niekas nenorėjo to-Į • • ‘ <?n«i»-inkimn- toJus’ kurie griebėsi streikokiai tuštybei pinigų eikvoti. s,,?nk,mas- Susmukimas kitai nebepajėgdami iško- 
d ? nebuvo gausus nes, kaip
Bet kad erdvėmis galima votl £e,ef>r,1V gyvenimo są-keliauti, tai visi mokyti pa^k^0’-da ls .nallų lygų. šitos priemonės ėmėsi
. velt visi ««v«.sekmadieniais, dalis sirgo. ‘ . ‘
žmones seniai jau žinojo. n.. D„ nel ngonimų n sanatonjų
Kalifornijos Mokslų Aka
demija yra išleidus brošiū
rą “Journey into Space”, 
kur yra aiškinama, kaip bū
tų galima erdvėmis keliauti.
Kiek anksčiau Krokuvos 
observatorijos astronomas 
Žulavskis yra parašęs kny
gą apie kelionę į mėnulį.
Jis sako, kad buvo padaly
tas tam tikras balionas, į 
kurį užsidarė du vyrai, vie
na moteris ir pasiėmė su 
savim šuniuką. Tas Balio
nas buvo iššautas iš milži
niškos anuotos mėnulio 
link. Didelė šūvio jėga iš
nešė balioną iš žemės atmo
sferos ir tenai jis jau lėkė 
laisvai nustatyta kiyptimi.
Bet balioną iššaunant, šu
niukas susitrenkė ir pasti
po. Mėnulio keleiviai atida
rė langą ir išmetė jį laukan.
Bet po kiek laiko jie paste
bėjo, kad išmestas šuniukas 
vis dar tebėra ties jų langu.
Paaiškėjo, kad jis lekia kar
tu su balionu į mėnulį. Šita 
knyga, tėve, buvo parašyta 
prieš 5(1 metų. Taigi rusų 
sputnikas nėra jokia naujie
na.

Iš tikinai. kinu raštas ne-
zmonisKai unkus. Tame 

kie, kuriems “nevisi namie", rašte buvo naudota nuo 10,- 
Užtinkami irstambūs <lva-“"!" M 2<in.»«XI įvairiausių

1

Susirinkimas po atostogų
aždaug 
‘zultate 
ženklų

fler, Oeynhausen. Jų vardai j Mačiau, stambus magnatas ,u' ’ . SU!;’a^r‘ta 
ir užsieny žinomi. Juose li! kelis žemės sklypus pado- !'el Į’,1?11. <laJ. <lau5’ n^’ 
gonių kasos turi savo mo-i vanojęs iš Rytų Vokietijos ''avyzuziui. lietuvių kalba
dėmias senatorijas, išlaiky- atbėgusiems. Statyba mjcs. |k‘ng\ iausia! įssivereia tetu- 

J redama tik 30 raidžių, t. y.
kai-

mą tuose rinkimuose 
Ancevičius surinko 
balsų kandidatuodamas

, ’ vo darbdaviais,
daug? Pasitaiko ir streiklaužių.

_______ ______________ / įdomu, kad jų yra ir mūsų
į katalikų ir komunistų tarpe.

prieš 50 metų nulėkė ant
mėnulio? Naujoji klase

—Su jais niekas neatsiti- Paskutiniu metu vietos 
ko, tėve, nes tokių žmonių spauda gyvai nagrinėja Ju- 
visai nebuvo. Nebuvo irto- gosią vijos diktatoriaus Tito 
kio baliono. Įdraugo Džilo knygą apie

—Nu, tai kam tu manme-Į‘-Naująja klasę”, kurioje ai- 
luoji, kad buvo? Jškiai nupiešiama išsigimusi

—Aš, tėve, nemeluoju; į komunistų klasė, 
aš tik papasakojau, kaip!
aprašė įsivaizduotą kelionę į *>a*v*e*® i revoliucijos 
į mėnulį Krokuvos observa- *ukaktį 
tori jos astronomas. Kiek 
anksčiau panašią fantaziją pa 
yra parašęs ir francuzų ra- vietų revoliucijos 40 metų 
šytojas Julės Verne. \ isa sukaktimi lapkričio 7 d. 
tai parodo, kad apie kelio- iuošia dideli banketą, į kurį!

rvto>alia anglu sutinkami jau ii nsias įsigalėjogydymosi. __ .. .
pasigirsta pirmieji taku Kakarų Vokietijos “Bun-. . . .
žvyrą trinamieji einančių į desuehr” kariai. Juose ne- k,1!V kultūra ir jų budiz-
vonias žingsniai. V’ieni mur- matyti to perdėto issipūti-
domi i dumblą, siera dvo- mo. Tai uniformuoti civi- 
kia, čia ištisi skyriai plūdų- Hai, kaip išvedžioja ameri- 
riuoja angliarūkšties burbu- Ki^eiai. V ietos gyventojai, 
lėliuose, ten vėl “dujų ka- pamatę žygiuojančius aug

iu ar Bundesvvehro karius ar

e. salų krašte, kartu

merose” odos porais siur
bia angliarūkšties dujas. 
Gimnastika ir masažai. Ga
li pasirinkti masažui vyrą x 
ar moterį. s

Po visokių vonių papras- £ 
tai 2 vai. poilsio, vėliau da- 5 
ryk ka nori. Kas gydosi sa- x

i SCc XX/. t»;

mo religija. Kinų kultūra 
Įsigalėjo ir Korėjoje. Gi ja
ponai išmoko raštą spaus
dinti iš korėjiečių XVI am
žiuje po Kristaus.

Kaimynas 
..x~ .nt,aKX>OO©«5i 

SPAUDAIJAU RUOŠIA.MAS

KELEIVIO KALENDORIUS
metams

: 1. . K-o tio trvven.. »i.> x Kviečiame užsisakyti musu kalendorių 1958 mc*»<* Teko patirti, kad Sovietų vo t,e ne- * • -
W pasiuntinVbė n-šium su Šori™™"'- | t*ms‘ unup'. a',!e I',"’ l’usIai,n! v,sokl’l

Ligonių kasų sanatorijose x skaitymų ir plati kalendorinė dalis, 
ir pensi jonuose gydomųjų iį Kalendoriuje bus jvai "iu imo.,.ariju, naudingų 
nakties ramybė prasideda S patarimų, eilių, juokų, atsiminimą ir kitokių Įdomių 

nę erdvėmis žmonės seniai yra pakviesti ir šie* mūsiš-i 22 vak Tuomet nutyla ir Jį ir naudingų dalykų.
jau svajoja, o rašytojai nu- kiai komunistų vadeivos su 'gatvėse, automašinos neturi S Nežiūrint kad viskas brane-m. ičeiei/o” kalendo-
rodinėja net ir būdus, kaip savo žmonomis: St. Rasi-'le^s garsinio signalo spau- x riaus kaina lieka ta pati 5o cenfu Prašome ii užsi-
būtų galima erdvėmis ke- kas, J. Čaplikas. K. Svėdas ai, lyg apmiršta viskas ap- ž sakvtj vžsakvnms ir pinigus nrašon.v siusii šiuo
"aut'. ir kt. Jų |»niutės jau iš ank- >»nkui. j .

Tyla, tačiau ji apgaulin
ga, nes jei atvertum duris.

X
XXX—Nežinau, Maiki, ar tu sto užsisakė puošnias, bran- 

čia man teisybę pasakei, ar gias suknes, kad tik geriau . .
balabaikų priplepėjai. Rim- atrodytų už kitų tos imsies|išvystum nemigos kamuoja- x 

—Glrait. Maiki, o kas at-*ba už šitą pasaką tiktai ta- kvislingų ir net pačių rusų mus. Išsiblaškančius nuo * 
j-sitiko su tais žmonėmis, ka fašistu išvadins. 'žmonas. 'šono ant šono. lai Minkęs-.•«xxxxxxxxxxxxxxx'».:

“KELEIVIS"
636 East Broadway 
So. Boston 27. Mass.
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Moterų Skyrius

JAPONU PIRTYJE

i iau dvigubam kambaryje 
.su labai gražia mergaite, 
kun galėjo būti apie 25 me
tų amžiaus.

Priekiniam vieta nusireng
ti, keletas kėdžių ir du sta
liukai. kitam kambaryje ga
rų skiynia, vanotis šluota, 
minkšta gumos lovelė, oda 
aptrauktas kietas suolas ma
sažuoti, kamputyje lyg pa-laikraštininko smalsumas kolega — "pirtyjeį būna ki- į in#; ku,. vandenį'lašai 

kartais ji įveoa i tokias kil- taip ir ten pamatysi toki m..ka ~ vjsu ju dun.g 
pas. kad. anot to posakio, dalyką, ko nematei savo gy-
ne bėgt. nė rėkt. Kitas apie venime”. 
tai nedrįstų ir pasakoti, bet- Laikraštininkui to ir užte- 
gi reporteriui jokios paslap- ko. smalsumas jau nedavė 
tys nesilaiko, ką jis patiria ramumo ir antrą kaitą ne- 
ir žino. tą visas pasaulis su- reikėjo vadinti.
žino. Nuvykom Į pat miesto

Didžiosios žinių agentu- centrą, kur yra šešių aukštų 
ros United Press pareigu- puošniai Įrengtas namas, 
nas A. P. Bock nuvyko Ja- pirmieji du aukštai pilni 
ponijon atostogų praleisti, vandens, erdvingi ir pusėti-
Jis manė, kad ten bus ra- nai gilūs plaukiojimui prū- 
miausia pasauly veta ir tu- dai. garais sutintis kamba- 
resiąs gerą poilsi. Deja jam riai. masažo privatūs sky- 
atsitiko taip. kad nebaigęs riai moterims ir vyrams, o 
savo atostogų spruko atgal trečiame aukšte jau bendri 
prie savo šeimos. Vykdą- prūdai ir visokiausi manko
mas iš Tolimųjų Rytų, stap- tymosi prietaisai. Kuklioje 
telėjo Havajuose ir papa- šilko uniformoje jauna mer- 
sakojo Įdomų nuotyki. gaitė. gal nedaugiau kaip 

Kuomet mano kolega, ku- 18 metų, keltuvu mus iškė- 
ris nuo seniai gyvena Toki- lė ir paleido penktam aukš- 
joj. pavadino eiti i pilti, tai te.
jam atsakiau, kad aš sav

pusių, cluiys 
viso svieto užrakintos 

iš vidaus ir raktas mano 
tarnaitės globoje.

Japoniškai težinau 5 žo- i 
džius, taksi vairuotojui ga
liu pasakyti: “Važiuok tie-, 
šiai. sukis po kairei, arba : 
po dešinei ir sustok”. O ma
no prietelka po raktu kam-į 
bary irgi tiek težino anglis- į 
kai — eik, nusirenk, sėskis, 
gulkis, atsistok ir baigta.. 
Būk gudrus ir susikalbėk, 
kad nori.

Rodos, esu gana drąsus, 
ši syki pasijutau lyg 

girioj pagautas ir narveliu 
Įvarytas paukštukas. Gi ma
no patarnautoja, matyti, 
jaučiasi visai laisva it namų 
šeimininkė ir jau liepia man 
nusirengti. Bet, kaip gi aš

LAISVES PAMINKLAS LATVIJOS SOSTINĖJE

puošniam viešbutyje šian 
dien jau du syk maudžiausi.

.. ... . . . . nusirengsiu, kad ji čionai?o Čia pasitiko burvs tarnai- . . x ,' Apsimetu nieko nesupran-į- cių. Ne mes, bet jos mus pa- 1 T;__. ___
irinko, išskirstė po viena tas. Jinai pradėjo rodyti, Lai dzivo briva LATVIJA!

-o tas niekis” - pasakė ir taip lyg nejučiom ateidūT^ °

vestas prie dumblino van-'
SKAITYKITE

>dens ir pirštais rodau, kad 
nieko nežinau. Mato, kadis

Lapkričio 18 d. šioje uždangos pusėje esantieji lat
viai mini Latvijos nepriklausomybės paskelbimo 39 
metų sukaktį. Pačioje Latvijoje tą dieną betkaip minėti

Vertingas Knygas i to nieko nebus, tuoj pati pa- yra uždrausta, kaip yra uždrausta ir Vasario 16-oji.

BARABAS. Paer Lagerkvisto 

istorine apsaka is pirmųjų 

krikščionybės laikų Romoje. Pa

lestinoje ir Kipre, knyga 

mėjusi Nobelio premiją.

Kaina .......................................................................................... $2.25.

SIAURUOJU TAKELIU

rašė K. B, Kriaučiūnas. Spau 

dė “Naujienos“. Psl. 178. Kai-

rodė ir tik brūkšt nusimetė 
'ploščiuką, sijonėli, ir stovi 
i lyg geltona žvakė, tik jos 

Pa- į krūtys pridengtos ii- su bal-
s;ibz_»^nnu L-nl no ifomie nuniauvinic. 7-^zvt O C! jjui ac

Kaip nepriklausoma Latvija, taip ir nepriklauso
ma Lietuva gimė vienodose sąlygose, dėl tų pačių 
priežasčių ir to paties priešo jos pavergtos ir šiandien
• •__- * .-1____■_ »_?__J:________-___ ___ 1__ I_ t____
JO

ir ne-lai- na $°00 Senesnės kartos lietu- netl^Ttai. cia PaPuol§s ne to j^eg imjmne broliams latviams tęsti laisves kovą, 
lai- na senesnes Kartos netu- netunu ,r talp susl2redinau, i

viams gerai pažįstamas danu-gerai

ninkas ir poetas K. B. Kriau 

čiunas čia vaizdžiai aprašo sa-
SUžADĖTINĖ. parašė J. Ti 

tinis. 15 Įvairių trumpų paša- vo vaikystę ir jaunvs 

kojimų, ISO pusi., kaina $2.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 

ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių,

368 psl.. redagavo V. Baravy- į 
kas, pigiausias ir naujoviškiau- 

sias žodynas, kieti viršeliai, kai-, 

na $4.

SOCIALIZMO TEORIJA. Tmmpąi
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- ’

suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
keisis. Kaina ....

‘ pajutau toki karštį,"kad tik P»ližti *>>• ko1 Latvija •»■’ !»■»»•. nepriklausoma,
žiūriu i duris ir mastau demokratijos pradais besitvarkanti valstybė.* *

ystę Lietu- kaiP 1S Cia Pa^P^ktl.

voje, gyvenimą ir veiklą Ame-' Parodė kėdę ir davė žen- 
rikoje. Įspūdžius grižus Lietu- klą sėstis. O ji pritūpus at- 
von ir dabartini savo gyveni- mezgė ir numovė batus, nu-

į vilko marškinius ir jau gra- 
matututis, baiiojasi apie kelnes, taip 

nejutau, kai palikau A-

mą Amerikoje.

SENAS KAREIVIS 
parašė Jurgis Jankus. Pasakoji- jf

““ domo' uniformoj
' Daug girdėjau ir skaičiaudaug nuostabiu dalyku padarė, tik 

vieno, kurį tikrai turėjo ...
padaryti. 237 psi. Kaina ........... $3. apie niudistų (nuogųjų žmo-

LAisvos LIETUVOS. Lietu-kultą, kur vyrai sumo-““77.. 7. .25c D£L LAISVOS LIETUVOS. Lie
vos socialdemokratų rastai dėl bol- terimis Adomo - Ievos kos-i LENGVAS BEDAS IŠMOKTI ANG- ieviku okupacijos ir teroro Lietuvo- J“1 imU .. .

LISKAL Geriausias vadovėlis pra- je. kaina .......................................25c tlUmUOSe be mažiausios atO-
dedan’ienis angliškai mokytis: duoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. 
Kaina ................................. ...................75c

kodėl as netikiu j dievą, dairos bendrauja, ir niekaip 
JS 1^5^ vfal^£; negalėjau įsivaizduoti, kaip

.valgiu knyga, m mi- atlaidų PAVEST, p. Abeiki, „>. i jaustumeis, jei jų bendri- 
PakliOtumi. Daba,

parašė j. Gru-j Kuomet mano ga 
„ov.ll, rinkinys, ,55 PsL|siaut{jo visokiaUSlOS lUin- 

tys ir sukaupęs paskutines!

vertė A. K. Puida, pirmoji dalia PABUČIAVIMAS, 
l&S puslapiai, kaina ........................ 22
CEZARIS. Mirko Jelusič'o

zas,
- . v- n . . roman,s’ Kaina .......................................... 21.50.

verte A. R. Puida. Antroji dalis,i
211 psl. Kaina ............................. $2.

CEZARIS, ?.Iirko Jelusič’o romanas,
vertė A. K. Puida. Trečioji dalia,

17C psl. Kaina ..................... $2.

TAVO KELIAS

jau

I SOCIALIZMĄ.!.*- i -i • • i j a«i
Parašė Leonas Blun.as. Trumpas'Jeg3S laikiausi, kad tik ne-

ANŠLAVS EGLITIS

Ten gyveno, ten Mfėjn ir mirti
Latvių rašytojas AnAbvs Eglitis (gimęs 1906 m.) 

yra prozos ir komedijų autorius, gyvena Kalifornijoje 

ir gal vienintelis Pabaltijo rasjlojas. kuris duoną 

užsidirba savo raštais. I .a t vijos nepriklausomybės pa

skelbimo 39 m. sukakties proga čia duodame jo vieno 

trumpo kūrinio vertimą, kurį parūpino dr. Br. Mic

kevičius. Red.

batalijono adjutantas vyi-esnysis leitenantas Ber
nardas Karklėnas apvažinėjo artimesniąją užfrontę, nes 
ir vėl buvo laukiama, kaip vokiečių vyliausia vadovy
bė mėgo pranešti, “fronto išlyginimo ir jiozicijų page
rinimo”. Besižvalgant apylinkėje tarp Dzelzavos ii- Ma
donos, aplinkinis vaizdas staiga tapo savotiškai išraiš
kus. Jis atrodė tarytum buitininkų scena, kur kiekvie
nas kelio posūkis, kiekvienas akmuo turėjo reikšmę, ir 
visi jie jam lyg mojavo ir tyliai sveikino, čia buvo 
vyresniojo leitenanto tėviškės apylinkė. Kaip jaunes
nysis sūnus, jis maža tegyveno tėvo namuose; mokyda
masis Rygoje, dažnai ir vasaras praleisdavo Jūi-maloje 
ir per paskutiniuosius penkeris karo metus visai neturėjo 
progos aplankyti tėviškės.

Prieš dvidešimt metų, tada dar tik mažas berniokas, 
bėgiojo po šiuos klonius, dabar atpažino, kaip senus 
malonius draugus, kiekvieną šlaitą, kiekvieną griovio 
pakraštį ir alėjos medį. Ir vyresniajam leitenantui ro
dėsi, kad medžiai yra tokie pat dideli ir stori kaip ir 
vaikystės dienose. Juk ir jis augo ir brendo, tik ke
lias, tuomet platus kaip kiemas, dabar atrodė visai su
siaurėjęs. Bet jis taip pat baltai mirgėjo ir rugpiūčio 
karštyje dulkėjo taip gražiai, kaip seniau.

Vyresnyysis leitenantas pajuto šį tą ir svetimo:kur 
dar taip neseniai ilsėjosi tylus ir tamsus eglynas, dabar 
raibuliavo nuogas, suartos žemės iškilimas; viena kita 
atžala buvo gerokai pasitempusi ir žvilgsniui dengė 
anksčiau matomas žemumas ir tolius. Viskas buvo lyg 
išmirę. Visi triobesiai tušti ir tylūs. Evakuacija buvo 
baigta, visi žmonės arba išvažiavę ar pasislėpę. Arti
momis dienomis, galbūt jau rytoj, šiuos laukus raižys 
fronto pirmoji linija.

Vyresnysis leitenantas skubėjo per šį užburtą plo- 
Įtą kiek begalėdamas,—kiekvienas kelio posūkis kvietė 
jį atsigięžti, kiekviena aukštumėlė — palypėti ir pasi
dairyti, ar už jos viskas taip pat, kaip seniau. Jis sten
gėsi nesidairyti nei dešinėn nei kairėn. Niekuomet ne
buvo ir nujautęs, kad šis žemės kampelis galėtų pasi
dalyti toks mielas.

Ore suūžė lėktuvas. Vyresnysis leitenantas pasuko 
mažą lysių mašiną po kerotu šermukšniu, ant kurio su
sipynusių šakų jis buvo daug kartų gulėjęs, slaptomis 
stebėdamas kelią ir važiuojančius, ir tuo tai*pu rasų 
dvėselėnos paukštis peršniokė, nieko nepastebėjęs. Vy
resnysis leitenantas nejučiomis pasisuko ir i>er jaunas 
kirtimus, už kokio kilometro, pamatė klonyje mii-gu- 
liuojančius čerpių stogus —. savo tėvo namus. Jis ne
susilaikė ir pasuko tenai.

Mašina riedėjo pro seną, aukštų pušų kupetą, kur 
vis dar, kaip prieš dvidešimt metų, matėsi varnų lizdai, 
ir daržo keliu privažiavo šeimininkų pusę. Karklėno 
širdis suskaudo — medinė tvora aplink sodą buvo iš
virtusi, obelys iššalusios, kiemas priaugęs aukštos žolės.

Tai buvo valsčiaus puikiausi ir turtingiausi namai. 
Raudonas plytų namas, stiprūs mūra tvartai, arklidės 
ir daržinės. Šimtas žingsnių toliau, prie upelio, pačių 
savas malūnas ir vilnų karšykla. Kur turėjo tviskėti 
plato? vandens veidrodis, kurį leitenantas nesuskaito
mus kartus buvo išraižęs pluoštu, žeberklu rankoj, meš
keriodamas lydekas, — ten skerėčiojosi tik nendrės ir 
ajarai, ir vos įžiūrima dumblina srovelė vingiavosi, tik 
prie pačios užtvankos virsdama didesniu juodu klanu. 
Neapipjaustyti pakraščio gluosniai, stipriai išsikeroję, 
visai paslėpė malūno pastatus.

(Bus daugiau)

SESEI LATVAITEI

Aš tave mylėjau, aš tave svajojau—
Nors permaža, rodos, sesę pažinau ... 
Tavo dailų vardą Baltija kartojo,
Ir palinko širdys tekančiam rytojui— 
Pinsiva vainiką vieną pagaliau...
Dvelkiančiam dirvone mėlynas linelis 
Pakelės papuręs nokstančiais javais ... 
Baltijos pajūriu veda vienas kelias—
Ir tas vienas kelias mūsų vargo dalią 
Iš gailių griuvėsių prisikelti leis...
Balto laivo burė jūroje žaliojoj—
Ilgesio paveikslas alpstančioms širdims: 
Šiandien mūsų žemėj sielvartas lapoja. 
Ištrėmimo žingsniai — jau pailso koja— 
Kol sena tėvynė feniksu atgims...

Tai todėl mylėjau, brangi mano sese, 
Tavo skambų vardą ir laukų dainas— 
Tokie pat žolynai puošia tavo kasą,
Ir tie patys kryžiai mūsų žemei graso.
Ir—tos pačios žvaigždės glosto mūs marias.

Petronėlė Orintaitė

pasiduoti silpnybės pagun
dai, tai mano patarnautoja

knyga šių dienų'klausimams supras-; turėjo tik Viena millti, —
ti. Kaina .........t.............................50c . >-i«atlikti savo profesines pa-

socializmo aiškinimas. Kaina
DEMOKRATINIO SOC I A L I Z M O 

PRADAI. Populiari ir naudingai

MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
jos triliptriška istorijos kronika, SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.

173 pusi., didelis formatas, gera 
pvpiera. Kaina .............................$2.50
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,'
Miškini. Toma, Savickį, Giras ir kt 
24V pusi. Kaina .............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio'TIVR, TrIQVn.. 

svarbiausias veikalas, išvertė M. UKKA itiMUE
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3J25
POPIEŽIAI IR LIETUVA.M. Vaiadkos parašyta
t>usl. Kame ........................$2-50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, kiekvienam perskaityti.
k#ina .................................................... 506 SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL-
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 

PINIGAI. Jono K. Kario, ICO pa- naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
veikslų, 225 pusi., gerame popietyje/klausimu knygutė. Kaina........... 25c
K,,n* ................................................ ’®’°°i KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi-i ®IN0 SENOVEJE. Dievų yra Ti

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,!i*»'riuose kraštuose ir įvairiuo- 
160 pusi. Kaina kietais viršeliais 22, *« laikuose dievai buvo kitokie. Ko-
minkštais viršeliais ....................21.00 kie buvo lietuvių dievai?
LIETUVIU KALBOS GRAMATIKA. Kaina ................................................ W-00

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Analkio 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.I parašytas istorinis romanas iš 2e-
®*tna ................................................ 21.00 Raitijos krikšto laikų. Su kietais
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis,

Pa
rašė E. Vandervelde, vertė Valiū

nas. Kaina .......................................10c
įeigas kuo geriausiai. 

Jinai parodė man lysti J
LIKfUVIV KAlBOS tSTORUA.;kliri i mil*!Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte-; ,7° P .V., ‘ ,
lis
na

šiuo klausiniu veikalas.

APIE SOVIETU 
i RU3IJĄ, arba komunistų diktatu, 
.ra faktų šviesoje. Trumpa bolšeėiz- 

Kunigo mo istorija ir valdymo praktika. La- 
knyga, 254T'*i daug medžiagos. 9C puslapiai. 

-------1 kaina .....................................................50e
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

Kaina $1.20

Kai. žinišką
ausų ir tik galva

įlindau ligi 
tematyL 

Kojos, rankos ir visas ne 
vien užrakintam kambary

»X50

batą;

štas, ar šaltas 
kiai trvškė iš

je, l>et jau ir skrynion iva-|cl°/' 11PUS1U, 
rytas. Ar reikia baisesnių ;Pa-ęstl 
kilpų?

Skrynion Įvarytas laukiu, isu°l° Jr ėmė masažuoti ;ro-

— taip smar- $2.78. Bet man tiek pasida- 
viršaus, apa- rė gėda dėl tų kvailų min- 

kad sunku čių, kad Japonijoje ilgiau 
negaliu būti ir todėl grįžtu 

Vėliau paguldė ant kieto narno«

juokingas romanas. 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................ 23.
PER KLAUSUČIU’ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl Kaina .... $2^0.'

apdarais. Kaina
VISUOTINAS TVANAS. Ar 

toks tvanas būti ir ką apie tai
sako mokšJM. Kaina
IUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kauksso razbaininkas buvo pasida-
•es1 Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

Užsakymus ir pinigijs prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS06 East Broadvrav So. Boston 27. Mua

Taip papasakojo tas laik- 
ankytės plonutės.1 ’n^ininkas.

A. Jenkins
dos, jos i 
ir silpnos, bet kai pabrauks- 
per nugarą su alkūne, tai 
net visi kaulai braška ir ko 
jinai man nedarė —braukė, 
laužė, lamdė ir tikrai ma
niau. kad nė vieno sveiko 
kaulo neliks mano kūne. 

Kuomet tas 16-to am-

SAFETY HINTS

kas čia bus toliau. Paspau 
dė vąšą, paleido garas ir 
per dešimti minučių jau bu
vau visai iškeptas it raudo
nas vėžys. Pradžioje tik 
sunkiai alsavau, vėliau 
smarkiai pūčiau ir jau pra
dėjau garsiai prankšti, kad 
gana. O ji sau ramiai sėdi
ant vienos pusės prie patlžiaus inkvizicijos procesas 
mano veido ir tik braukia užsibaigė, tai jinai, paėmus 
man nuo kaktos prakaitą, mane už rankos, nusivedė j 

Pagaliau užspaudė vąšą, raštinę ir išdidžiai parodė 
sulaikė garas, atspragiavo savo chiropraktikos dakta- 
skrynią, ir jai gelbstant iš-irės diplomą. Dabar tik su
lipau iš tos peklos. Tada pratau, kad turėjau fizinės 
nuvedė i palapinę ir kai kultūras prafesionalj patar-
atsuko vandenį, tai negali-i navimą ir tas 
ma buvo žinoti vanduo kar- kainavo 1,000

visas
yenų,

man
arba

SVETUR

Pietuos yra, vai, daug gražių gėlių,
Jei man kas duotų, aš neskinčiau jų.
Aš nemainyčiau—ne—tremties kely 
J miško ražę tėviškės šaly.

čia milžinai kalnai padebesiuos.
Aštrių viršūnių sniegas puošia juos.
Nors toliai platūs, širdį traukia vis 
Lielupės upės mirganti vilnis.

Svetingas grožis šildyt negalįs 
Pro ašaras nuslysta į šalis, 
širdies troškimas paveržė mane—
Tai tėviškė: nubudus ir sapne.

(Tai iš “Lietuvių Dienų” paimtas Marijos Urnežus 
—Lambergs eilėraštis. Autorė gimė ir augo Latvijoje 
mišrioje šeimoje — jos tėvas lietuvis, motina latvė. 
Ji gražiai kalba lietuviškai, bet rašo latviškai. Dabar 
gyvena Bostone. Eilėraštį išvertė poetas Faustas Kirša).
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BALYS SRUOGA

Dievu miškas
(Tęsinys)

Tačiau ir čia veikiai negerovė prasidėjo. Kai tik 
ateina naktis, tuoj, būdavo, aplink lagerį ima sukolio- 
tis kažkokie svetimi lėktuvai. Bombų, tiesa, į lavonus 
jie nemetė, bet jų zii-zimas buvo vis dėlto labai nema
lonus: negi žinai — mes jie bombų, ar taip tik erzina? 
O gal dar bestija ims ir nufotografuos viską? Lavonai 
užgesinti taip greitai neįmanoma, ir dervos gi gaila! 
Bėgti, viską pametus, taip pat nei šis nei tas. Dėl tų 
sabotažinių lėktuvų nakties darbas teko sustabdyti. Te
ko deginti tiktai dieną. Žiemos dienos — trumpos. la
vonų infliacija pasidarė visiškai negera.

Lageryje lavonų reikalas tačiau ne visuomet buvo 
toks prastas. 1944 metų rugpiūčio, rugsėjo, spalio mė
nesiais lagerio kalinių buvo priskaičiuojama jau iki 
50—60,000 galvų, o mirdavo kasdien labai nedaug, nuo

NAUJA! NAUJA! NAUJA!

PIGIAUSIAS BŪDAS SIŲSTI VAISTUS Į LIETUVA MA
ŽUOSE PAKELIUOSE IKI 1 SVARO—tik asmeniškam var
tojimui. PAVYZDŽIAI:
* Rimifon 300 tablečių 
Streptomycin 10 jjrm .. .
* P. A. S. po 0.3 500 tabl.
* Serpasil 100 tabl. po 0.25
Priseol XO tabl........................

’ Tophosanyl 10 ampulių 
$-1.80 Irjrapyrin 50 tablečių 
.$3.75 Capsolin 4 tubes................. $7.50

* Vitam. B-12 po 50 mers. 25 amp. 
$3.fi© Vitam. B. complex l»>0 tablečių

Multivitaminai 500 tablečių .$5.60

trijų iki penkiolikos. Būdavo net ir tokių dienų, kada 
niekas nemirdavo. Nėr šviežių lavonų, nors tu ką! Val
džiai, žinoma, buvo labai nesmagu dėl tokios ubagystės: 
kaipgi investuotas į krematonjų kapitalas liks neveik
lus?! Tuomet valdžia jau dirbtiniu būdu lavonų pasi
gamindavo. Paimdavo kokį sunkvežimį kitą senių, pa
liegėlių, klipatų ir šiaip visokios menkystės — trach-ta- 
ra-rach! — ir yra jau lavonų! Ypač gausiai šiam rei
kalui buvo panaudojamas žydiškas elementas, tuomet 
lageiyje jau apsčiai privisęs.

Ne visuomet juos šaudydavo, — kulkos vis dėlto 
metalinis daiktas, žymiai vertesnis už lavoną. Dažniau 
vartodavo dujas toje šuniškai nepatogioje kameroje,— 
reikėjo gi per kaminą nuodyti! Sodinamiem į sunkve
žimius, žinoma, nesakydavo, kur juos veža. Paguos
davo juos net, — pranešdavo, kad veža į darbus, kur 
maistas būsiąs geresnis. Vis dėlto vežamieji greitai už
uosdavo, kurlink likimo tekiniai riečia. Nelipdavo į 
vežimą, neidavo į kamerą, — reikėdavo esesininkam 
gerokai išsitampyti, kol įvesdavo tvarką.

Ypač daug jiem vargo būdavo su senomis žydėmis. 
Jas ir į vežimą įkelk — jos pačios gi nebeįlipa, — ir 
iš vežimo iškelk. Ir kas visų nepatogiausia, — kad jos, 
susodintos į vežimą, rėkia, klykia, kad net visas lage
ris skamba:

—Ir jos esančios žmonės,—Wir sind auch Menschen!
Tačiau esesininkai, matyti, buvo kitokios šiuo rei

kalu nuomonės, žydžių klyksmas nė kaito jų neįtikino.
(Bus daugiau)

Vietinės žinios
Pirmosios futbolo rungtynės

I karna pastovi klubo vado
vybė. Iki šiol veikė laikino
ji valdyba.

Vedybos

Jieskojimai žino prašom parašyti šiuo adresu: 
Charles Puzacke 
1XX Bristol St.
Thomaston, Conn.

Prie nurodvtu kainu pridėkit tik $1.50 pašto ir pakvitavimo 
išlaidoms. REIKALAUKITE KATALOGU!

TAIP PAT

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

Ieškau mano sesers Domicėlės 
\ artiienės, Jono dukters. Gyvena Ieškau Stanislovo ir Konstantinio 
Brooklyne, N Y. Ji pati ar kas ją UKSŲ (Uksas). Jų tėvai Antanas ir

Bostono lietuvių sporto 
klubo DAINAVA futbolo 
komanda (soccer) turės pir
mąsias draugiškas futbolo 
rungtynes su Bostone žino
ma Minchester Internatio
nal komanda. Jos bus lap
kričio 23 d. 2 v. p. p. Co- 
lumbia Field, ties Carson 
Be ach.

Dainavos komandoj žais: 
Želvys, Račkauskas, L. Ra
džiūnas, V. Roplys, R. 
Venckus, S. Leimonas ir 
kiti. Po rungtynių Tautinės 
sąjungos namuose, 484 E. 
Fourth Street, So, Bostone, 
įvyks sportininkų pasilinks
minimas - šokiai. Pradžia 
7 vai vak.

Trečiadienį, lapkričio 20 
d. 7:30 v. v. sporto klubas 
Dainava šaukia visuotiną 
nartų susirinkimą, Tautinės 
sąjungos namuose. Busren-
Stanislovas atvažiavo j Ameriką dar 
prieš pirmąjį karą. Tėvai kil? iš 
Girdiškės, Tauragės apskr. Paieško 
jų pusseserė Agnieška Uksaitė. po ’ 
vyru Šidlauskienė iš Argentinos. Jie 
patys ar juos žinantieji prašom pa- ■ 
rašyti šiuo adresu: j

S-ra Agnieška Šidlauskienė
C. Pedio Iztzano 4762
Buenos Aires C. Federal
Argentina.

Tik tada pažinsi gyvenimą, 
kada žinosi kas yra ašaros.

Lilijas

Ieškau gyvenimo draujrės našlės 
be vaikų, kuri taipjri senatvėje norė
tų turėti draugą. Esu t>5 metų am
žiaus. baugiau žinių laišku. Prašau 
rašyti šiuo adresu;

C. Gerry
541 E. Seventh Street
So. Boston 27. Mass. (49

DAR TEBĖRA LAIKAS
siusti pinigus

labiausiai norima dovaną 
KALĖDOMS Į LIETUVĄ
Pilnai garantuota — Oficialiai 

100 rublių—$10
Už persiuntimą $5.00. Didžiau
sias orderis $50.00. bet jūs gali
te siusti kiek norite perlaidu, 
kad ir tam pačiam gavėjui. 
Siuskite dabar, kati išvengus! 
Kalėdų skubą. Prašom reikalau-į 
ti mūsų 16 puslapių katalogą! 
maistui, drabužiams ir vaistam! 
i SSSR siusti.

GRAMERCY 
744 Broad Street 
NEWARK. N. J.

Licensed and Bonded by New Jersey 
Banking Coaimission 

oooooooGoceoooooooeoocoooe

Į, K'r aąs .a ŠM£&5OCW«*.
NEW ERA

Mes gauname daug apgai
lestaujančių laiškų, kad ne 
pirko NE\Y ERA sbam 
pamatę pirmą kartą “Kelei
vyje” garsinima. nes NEW 
ERA išplauna galvą, kaipB 
niekas kitas ir negadina 
odos. Tas duoda progą plati 
kams ataugti patiems pe: 
save. Vaistų dėl plaukų at-j 
augimo nėra ir nėra reikalo, 
nes tame nėra ligos.

Siųskite $2.00 už 8 oz. bu 
teli.

F. BITAUTAS 
527 East Ext>osition 

Denver. Colo.
I llr-><,«į»trCi:r±PT. r.i.T-ryįi

Ar Nori Būti Sveikas ir Drūtas?
Jei Tamsta nori sulaukti ilgą ir naudinga amžių, tai Tam

sta turi turėti gerą kraują ir nervus. Mes dabar turime nau
jas Vitaminų ir mineralų kapsules, i kurių sudėtį Įeina visi 
mineralai, vitaminai ir kepenų l>ei kitų liaukų ekstraktai, 
kurie, pagal medicinos mokslą, organizmui yra reikalingi 
sveikatai ir ilgam amžiui pasiekti. Tik vieną kapsulę per 
dieną reikia imti. Vaistų vardas yra Ideal Ultrabes Kapsu
lės. Vaistai yra Amerikos valdžios laboratorijos patikrinti.

Kaina su persiuntimu $7 už bonką 100 kapsulių. Tinka vi
sai šeimai vartoti. Prašom rašyti ir parsitraukt šiuo adresu:

IDEAL PHARMACY. 29 Kelly S©.. Worcester. Mass.
V. G. Skrinska (savininkas)

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

$54.00 * Vyresnėm moterim .. .. $43.00 
$73.50 ~ Vyresniem vyram .. .. $40.60 
$28.50 * Berniukam.........................$45.50

Taip pat pakietai pagal Jūsų pasirinkimą. Reikalaukite 
Katalogu ir Pavyzdžiu

nf Lnnritm
51 RESERVOIR ST., CAMBRIDGE, Mass. KIrkland 7-9705

(Atvvkit susitarus telefonu bet kurią dieną ir valandą. Imti 
Huron busą nuo Harvard Square)

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ 
Parašė T. J. Kučinskas

Dažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus 
glamonėjimą savo gražios marčios,—jo aistros meilės žo
džius. Reiškia, Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su 
mergaičių dora darė bizni bažnyčioje, susipykus už pini
gus, Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino 
karus, svetimoterystę. nemoralybę ir 1.1, šimtai biblijos 
prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas kny
gų pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas, 740 W. 34th St„ 
C hicago 16. III.

BB

Lietuvių Spauda Amerikoje
Nuo pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartinių laikraščių 

nuo 1879 metų iki 1955 metu
kiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra 
sudėti su paveikslais buvusių leidėjų, rašėjų 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 j laišką ir atsiųskit, kny
gas tuoj gausit. Rašykit aiškiai savo adresą. Kreipkitės j 
Frank LAVINSKAS, 41-41 46th St. Long Island City 4. N. Y.
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SUSIVIENIJIMAS LIETUVOJ 
_ AMERIKOJE

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

SLA GYVYBES APDRAUDA IKI f10,000.
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
987 Wwt Mi Stotai, Now York b N. T,

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS PERSIŲSTI Į S S S R, 

LIETUVĄ, LATVIJĄ ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y.

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

Nesiūlome mūsų klijentams brangių dovanų. Mūsų dovana tai pirmos kla

sės patarnavimas ir 9kubus siuntinių pristatymas.

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS GAVĖJO PARAŠU 

Siuntiniai išsiunčiami skubiai

PRIĖMIMO PUNKTAS:

NEW YORK CITY, 78 Second Avė. Tel. ORchard 4-1540 

MOŠŲ SKYRIAI:

DETROIT 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė. Tel.: TO 8-0296 

HAR I FOKO, Conn. 651 Albany Ave„ Tek: CHapel 7-5164 

LOS ANGELES, Calif., 121 So. Vemon Avė. DUnkirk 5-6550 

PHILADELPHIA 23, Pa., 832 No. 7th Street, Tel. WA 3-1747 

CHICAGO, III., 3741 W. 26th Street, Tel. CR 7-2126
NEVV ARK, New Jersey, 263 Market Streeet, Tel. MA 2-6937

: i
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[***♦*****************♦*♦*****★♦**♦**********♦*******<

KAS ei A KALBA?
Nugi, baisiai įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 
visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir į Lietuvą ir ta pa
čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knygas! (Kurie siųsite
į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

SAULES RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane, nes 
myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. ”11 psl. Tik $3.00

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdu knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl.. kaina . . .t $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir
dies rūmuose ir juos tikrai pažįsi, kada mane skaitysi. 449 
puslapiai, kaina $4.00. 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 $3.00!

VISOS 4 KNYGOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2, 
ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00. už 2 tik $3.00. už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:
DR. ALG. MARGERIS. 3325 So. Halsted St.. Chicago 8, III

►
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SIUNČIA SIUNTINIUS I LIETUVĄ LATVIJĄ, ESTIJĄ 
IR KITAS S. S. S. R. RESPUBLIKAS

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
(Licensed by USSR)

135 West 14th Street Tel. CHelsea 3-2583
(Tarpe 6th ir 7th Avė.) New Y’ork 11. N. Y. (Arti visų požeminių traukinių) 

FIRMA SUDARĖ SPECIALĘ SUTARTI SU INTURISTU, MASKVOJ.
Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitu siuntėjui pato

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 gauna iš firmos oficialų JAV-bių pašto kvitą, kuris įrodo, kad siuntinys adresatui 
pasiųstas.

SVARBU! Visos siuntimo išlaidos, įskaitant muitą, apmokama čia, vietoje. Jūsų 
artimieji ir draugai siuntinį dovaną gauna be bet kokio mokesčio. Siuntėjas gauna ga
vėjo pasirašytą kvitą.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Pradžiugink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALfiDOMS!

MVSV SUKIS: YPATINGAS DĖMESYS IR MANDAGUMAS SU KI4JENTAIS.

KI.IJENTŲ PATOGUMUI MVSV IŠTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS .MEDŽIAGŲ. ODOS. 
VAIKAMS DAIKTU. SKARELIU. SAUKŲ IR KITOKIU DAIKTU PRIEINAMOMIS KAINOMIS IR 
AUKŠČIAUSIOS RVSIES.

įstaiga atidaryta kasdien 9—6 vak. sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. 
Informacijų klauskite: Telef.. Cffehea 3-2583

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

Galima siųsti tik naujus daiktus. Galite siųsti medžiagas, naujus drabužius, ava
lynę. odas, maisto produktus, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, vaistus ir kitką.

DĖMESIO! Visuomenės patogumui CLEVELANDE atidarytas skyrius. Jo adresas: 
906 Liberty Road, CLEVELAND 13, Ohio, TeL T0WER 1-1401

Kunigams vesti katalikų baž
nyčia uždraudė 1.000 metų po 
Kristaus.

**************************

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigubos špaltos

Kaina $14

Pinigu* siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

RRl K NĖS LAPAI
Bruknės lapai yra 
vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini
mosi, nuo akmenė
liu augimo, inkstų 
uždegimo, pūslės 
nedirbimo neveik
lumo ir šlapinimo
si kanalo. $2 sv.

Trukžolių šaknys nuo patrū
kimo. pasijudinimo, skaudėjimo 
po krūtine, dieglių. Suteikia 
prakaitavimo ir atkosėjimą. 
Kaina ..... $3.00 svr.

l’elynos 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 Broadway 

South Boston 27. Mass.
rVTV+»VW+f*»+WV»V¥VVVTW «WĮg!gggį
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MES ATLIEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALV1AIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuve padarys tamstoms viską 
ir Susius greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

-KELEIVIS”
896 East 3roadway, South Boston 27, Mass

d



Puslapis Aituntaa KELEIVIS, SO. BOSTON No. 47, Lapkričio 20, 1957

MINI SAVO JUBILĖJŲ

L.D.D. 21-os kuopos 
banketas bus gražus

Lietuviu Darbininku Drau-

Moterų nepaprastas 
banketas

Sj sekmadienį Laisvės 
Varpo koncertas

Turime dar daug lietuvių 
vargstančių Vokietijoje.—

Lapkričio 10 d. turėjęs 
Įvykti Laisvės Varpo kon
certas dėl dainininko Stasio 
Baranausko ligos buvo at
šauktas. Koncertas Įvyks šĮ 
sekmadieni, lapkričio 24 d. 
3 valandą po pietų Thomas 
Park mokyklos salėje So. 
Bostone.

nejimą
______ i Po invokacijos komiteto'

Amerikos Pabaltiečių Dr- pirm. E. Viksninš tarė trum- * 
jos antiasis koncertas bus pa žodi ir, sugiedojus Ame-! 

ričio 29 d. 8:30 vai. rikos himną, teisininkas V. | 
ilgą laiką P. Urbša vak. Jordan Hali salėje. Lambergs pasakė turiningą 

prie siuvėjų ir buvo Į Programą atliks žymi estų kalbą, kuri buvo palydyta

tris anūkėlius.
Velionis turėjo 5 brolius:

Antaną, Juozą (mirė Law- 
rence, Mass.). Kazimerą, 
Praną ir Adolfą. j lapk

P^r >)<»« laika P ITrRso ‘ ,-«L- 
dirlxi

Pabaltiečių koncertas

unijos lietuvių skyriaus de- smuikininkė Evi Liitvak.

Dr. B. Matulionis
iir-

I

gija šiais metais mini savo 1^on;.ų.į!‘.£imna^!JSJ
25 metų sukakti — sidabri
ni jubilėjų. Visose koloni-

Vasario 16. kuriems reika
lingos lėšos, šiam tikslui ir 
rengiamas Pabaltijo Mote
rų Klubo Bostone banketas, 
kuris ivvks Lietuviu IMlieėiu

Jo programą atlieka Stel- šios šalies žemelė, 
ia Volani-Končienė ir Sta- Draugas J. W.

;svs Baranauskas, kuris ne- --------------------------

legatu.
Palaidotas šv. Vardo ba

žnyčios Forest Hilis kapi- j Jordan Hali kasoje, 
nėse. Tebūnie jam lengva! ---------------------------

Biletų iš anksto galima 
gauti iš komiteto narių ir

Bostono Kultūros Klubo

Latvijos himnu.
Bostono Lietuvių Tarybos

vardu latvius sveikino jos 
pirm. K. Mockus, o mažos 
estų kolonijos vardu Olev 
Trass.

Meninę dali atliko daini-

Vidaus, specialiai pĮeaftutr 
dies ligos. Pntae tat taria die
ną, susitarus teistom sr
klikų.
Tale. 1190. Paacoeg. Rhode Island 

Adresas: Meararial Hospital
Walluat Laka, Rtads Utand, 

Aitumaa: nuo Providenes—24 my
li o«, nuo Woreester—B4 nu nas 
Rnsten ar Broektos—M sos

C—s14 mylia.

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos:

jose. kur veikia L.D.D. kuo
pos. yra ruošiami parengi
mai. Viena tos draugijos .. . .
kuopa—21-ji veikia ir Bos- Draugijos salėj lapkričio 24 
tone d. 6 vai. vak.

e", , Jo programoj dalvvaus^ekmaotem. gruodžio 1. . 1 .y. , -• D : T,T- - r,-, •r,‘- jauna, eaoi šokėja Pauia bo-Lietuviu 1 ii. Draugi ios au- *. , f T.. -. - , ..... riseviciute. redaktorius Juoduoti ioj įvvksta tos tubile- -p ,... i ; * T? . * • zas Tvsnava įs Ne\v ioiko,jmis banketas. Bostono ir . *. . „ .J , . rasvtoias Antanas Gustaitisapvlinkiu lietuviai. kurie.. • * o T -. .. * , , . - , ir poetas Pranas Lemnertasnori tame dalvvauti. įauda- .L „ 
bar gali įsigyti bilietus. Jų:
gausite pas šiuos kuopos to* Jaunuliui bus pa-
narius ir nares: Petkevičių.atskilai stalas, kau 
Granicka. Anesta, Jalmo- J.!e \axo hnk&mumu ir dai- 
kięnę. Milvydienę. Mažu- . dainomis galėtų pa-
kaitienę. Leikų. Penkaus- s'ėčių nuotaiką,
kiene. Janeliūna. Mikėnie-į . ^10Je vakarienėje bus vai- 
nę. Jonuška, Sinkienę, Ya-;sinami “Laisves \ arpo 
dell. Jonaiti. Vinciūną ir len£iamo koncerto so.irtai 

Pasižvmėkite ir ginodžio

seniai sugrižo iš Italijos ir Dorchesterio moterys 
netrukus švykšta i Vokietiją rengia kortų vakarą 
dainuoti \Viesbadeno ope
roje. m

'eilinis susirinkimas bus šeš- .... .. . .
tadieni lapkričio 23 d. 7:30 "Inkal Berzkalne n-

i vai. vak. Tarptautinio Insti- AnJ^ Kelius, ( jiemaakom- 
- .M/muvA A. Berzkalns) įrLi-

Dorchesterio Moterų Klu- Bostone) 
-------------------------- bas ši šeštadieni,

Rūpinas T. Tattan pagerbti 23 d. re ngia idomu kortu va- aPle
* ‘ x vių dainas.

> U 4
7 iU •

"Keleivio" redakcijoje.
1 d. 6 vai. vakare visi bū
kite Lietuvių Piliečių Drau
gijos auditorijoje.

—Rep.

M. Michelsonienė grižo

Stasys Baranauskas ir soli-i 
ste štella Volani-Končienė. 
kuriuos pagerbkime savo at- 
lankymu.

J. G. i

Atsiuntė linkėjimų

Mū:

546 BROADWAY
80. BOSTON. MASS.
Telefonas AN 8-1320tuto patalpose (190 Beacon Pona)°r gas ir Tremtinių parapijos

jungtinis choras, kuriems 
senąsias lietu- ^?v0 J' Aust™ms ir P‘ 

_________ Scena

Jame muzi-
lapkričio kas Izidorius Vosyliūnas

Teofilė Keliate - Tattan i Į“*’/?"*“ 1>arty).- »??? -________ ________ -
kandžiu, dovanu ir kitokių

'smagumų. Pradžia 7:30 vai. Latviai gražiai šventė 
Visi maloniai kviečiami. savo Šventę 
Parengimas bus Dorches- ---------

iterio L. Pil. Klube, 1810 Bostono latviai lapkričio

yra paskirta imigracijos ir* 
natūralizacijos Įstaigos ve
dėjos nuolatinėms parei
goms.

Yra kilęs sumanymas ją 
ta proga pagerbti, nes ji vi
sada Į ją kreipiantiesiems 
nuoširdžiai patarnauja ir 
daugelis lietuvių yra patyrę 
jos nuoširdumą ir pagalbą. 
Praeitą savaitę buvo suma
nytojų posėdis, kuriame nu

buvo kukliai bet 
; skoningai papuošta dail. J. 
'Cirulio.

Lietuvių minėjime tebuvo 
vos keli.

16 d. Latin mokyklos patai- o , . .
pose minėjo savo nepriklau- , 'arsys arymo 
somybės paskelbimo 39 me- ausim4 
tu sukakti (tikroji diena ~ ... “ , T.

_____  lapkričio is d.). Čia latviui, 2.'ak P®
Praeitą šeštadienį mūsų kolonija yra kelis kartus tu'!a , 1’evių Di-jos^ patai 

Įstaigoje lankėsi mūsų Lavv- mažesnė už lietuvių, bet ,
... rence korespondentas M. šios jiems svarbios sukak- 

tarta sukviesti lapkričio 26 gtonje kartu su senu mūsų ties minėjimą jų susirinko 
b vai. vak. Lietuviu Pilie- jaikraščio skaitytoju drg. ne mažiau, kaip lietuvių su 

sirenka i Vasario 16 d. mi- i

Dorchester Avė.
Rengėjos

Lankėsi M. Stonie

d.
čių Draugijos patalpose Bjua> 
Įvairių draugijų atstovus 
minėtu reikalu pasitarti.

Pagerbimo pobūvis nu
matoma rengti sausio mė
nesio gale. .

bus Kęstučio Draugi- 
metinis susirinkimas, 

kuriame bus svarstomas ir 
draugijos uždarymo klausi
mas. $ Į f

TcL AV S-4SM

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 4-8 
Nedaliomis ir Sventadisniaia:

pagal susitarim<

495 Columbia Road 
Arti Uph^n's Corasr 

DORCHESTER, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietavia
Vartoja

Gydytojas ir Chirargaa 
vėliausios konstrokdysa

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 74 
534 BROADMAT 

SOUTH BOSTON, MA88L
Charles J. Kay 

(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
r The Apothecary

Lietuviška Tikra Vaistinė 1
•Atlieka visokius “plumbing' 
aliejaus ir srazo vamzdžių įvedimo* 
ir taisymo darbus. Kainos priei-J 
narnos. Pirm nesu ką darote, pas-* 
kanibinkit. paklauskit mūsų kainų.*

Telefonas CO 5-5839 *
i 12 Mt. Vernon, Dershester, Mass.* 
v n* zrirrrrr r rr*<i

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr9 Amelia E. Rodti

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

bendradarbė 
Ke- 

iš
enų . kad "Keleivio” 

visas personalas susirgo A- 
zijos sloga, atsiuntė nuošir
džių linkėjimų pasveikti.

Ji skundžiasi pati nega
linti nuo bėdų apsiginti. 
Prieš metus mirė jos bran
gusis vyras, po kurio laiko

sena
, T _ ai- u i - - Barbora Krusiniene įsMargareta Michelsoniene . .. . .;. • .. -. nosha. uis., suzmoiusipirmadieni grizo įs na- J

shingtono, D. C., kur ji da
lyvavo Balto direktorių su
važiavime.

Lietuvių Piliečių Dr-jos 
nominacijos

Lietuvių Piliečių Draugi 
jos vaidybą 
dieni, lapkričio 21 dj -• * — _ : ..1. i . • ! > tiz-iuvjain. i eumv
, '.a ' i " ia v alg-a keti už operacija, pavogė
9;o° 'aL, \ak- ^‘^‘.‘“S'- net S2.000 
narni atlikti savo pareiga— L- , • - -•, , . . k. - - j Keleivieciudalvvauti nominacijose.

kandidatu no-!ji Pati ir buv.° °'>e:
‘p į mota. o čia neseniai, jai 

ia važiuojant i Čikaga sumo

Makaronai i Italiją

Bostonas yra garsus ne 
tik džiovintomis pupelėmis, 
bet ir itališkais makaronais 
—spaghetti. Jų čia per me
tus pagaminama už 20 mi
lionų dolerių, dalis išveža
ma i Italija, tu makaronu 
tėvvne.

-tabas pajėgė 
i ir sirgdami laikraščio eilini 
numeri išleisti, dabar jau! 

t visi pasveiko. Jie linki ir! 
bičiulei Kmšinienei jėgų vi ' 
sas bėdas įveikti.

K. Namaksiene vyks i New Yorka

Pp. Minkų radijo 
parengimas

Stepono ir Valentinos 
Minkų vadovaujamo radijo 
metinis parengimas bus va-: 
sario 9 d. 1958 m. Lietuvių: 
Piliečių Draugijos salėje, j 
Jie prašo kitų organizacijų 
tą dieną neruošti savo pa
rengimų.Ta proga primenama, 
kad pp. Minkų radijo prog
rama dabar girdima sekma-' 
dieniais nuo 2:30 iki 3:00! 
vai. iš stoties WLYN, 1360 į 
kilociklu.
Mirė Povilas Urbša

Su “Keleiviu’* nebu- nucl»odū* 
ilgi rudens ir žiemos vakarai. 
Išsiraštk ji ir paragink kitus Ią pati padaryti.

Kotryna Namaksiene kitą 
antradieni su Massachusetts 
moterų klubų atstovėmis 
vyksta i Nevv Yorką. Atsto
vės susipažins su Jungtinė
se Tautose keliamais ir jas 
dominančiais klausimais, 
kad grįžusios galėtų pain
formuoti savo klubu nares.

Parduodame tiktai vaistas, išpildome gydytojų re teptus ir turime visus gatavus vaistus.Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki- § tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną. rimifoną. ir vai- g stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų. ęJei reik vaistų—eikit į lietuvišką vaistinę.Sav. Emanuel L. Rosengard, B- S., Reg. Pharm.,
382a W- BROABWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON, g 

Telefonas AN 8-6020 g
Nuo 9 ryto iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- J

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE

RADIO HKOGKAMA
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WLYN, 1360 ki-= 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 2:30 iki 3 va), 
dieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Maguutės Pasaka.

Nuo 9 ryto iki 6 
Seredomis—ofisas

vakaro.
uidarytaa.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Elii, Buildingt, Room 10 Tel. AN 8-8764, ^ni° reikalais kreipto į
I 409 W«t Bro*dway So. Borton 27, M.». Batoc Flonsts gelių u- 3o-

Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS »anU krautuvę, 50- East
kitas RUSIJOS valdomas sritis Broadvvay, So. Bostone,iš naujų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi- Tel. AN 8-0489. Ten gausas išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. : aamas ir “Keleivis.”

Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje jstai-i Steponas Minkąs.

Spalio 23 d. mirė, pasir
gęs apie tris savaites, Povi
las urbša, gyvenęs Roslin
dale, Mass. Velionis buvo; 
kilęs iš Rokiškio apsk.. Pan
dėiio vals., Kirdoniu kaimo.‘ r.mų prekių svoris negali būti

goję.Iš Prašykite katalogų.toliau siųskite siuntinius Pačių siunčia- 19-ka svaru.mūsų adresu-
IAmeria buvo atvvkęs 1907 ,my preKlų svor,s ,,eKau uuu didesnis kaip" • o Įdėkite daiktu saraša ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes,n v , gentinį perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo;
Bostone. išlaidos. įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai.

\ elionis Povilas paliko: Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar- Į 
liūdinčią žmoną Jozefiną naujairpersiunčiasiuntinius.Siuntiniaiapdrausti.Siun- 
(Gani pra uskaitę j. kurią bu-i čiame su INTURISTO įgaliojimais.
vo vedęs 1912 metais, duk
terį Msr. Viiginia Linden-

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

mum/t rttsssnssrssat*

mayer, Stoughton, Mass. ir Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE * INSURANCB

409 W. Broadvvay
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
S7 ORIOLE STREMT 

Weet Reztary,
Tel. FA 3-5515

svarbios priežastys kodėl
protingos šeimininkės reikalauja 
telefono pratęsimo viršuje

Ar nevisada taip yra? Visada rodosi, kad jūs 
viršuje kada telefonas skamlia apačioje! Padaryk 

dovaną savo nuvargusioms kojoms ir užsakyk bė
giojimą taujvantį telefono pratęsimą antrame auk

šte. Ir tai nėra viskas. Nakčia telefonas prie 
lovos duoda jums papildomą patogumą, nes žinote kad pagalba (jei kada reikalinga | yra tik rankos 
atstume nuo jūsų. Užsisakyk telefono pratęsimą

iš jūsų Telefono Biznio Ofiso šiandien pat.
'l iktai 81.25 ar mažiau mėnesiui.Prisideda taksai ir vienkartinis įvedimas.

NCW INCLAND TE15PHONE ANO TELEGRAPH COMPANY

t

Kas perka ar parduoda ’namus, ūkius, biznius kreipkitės į
Praną Lembertą

REALTOR
597 E. BROADWAY 

SO. BOSTONE

šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.
Tel.: AN 8-7031 

o kitu laiku: Tel. GE 6-2887
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NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrai
11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mi 
TcL: JA 4-4574

l"=

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

SKONIS KONTRIM 
Jastiee of the Peace— CeustaMe 

598 E. Broadway 
So. Boston 27, Mna.

TeL AN 8-1761 Ir AN 8-:

1

^3

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimanlai 
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TcL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. Aktas

27 brBo
Telefonas AN 8-4148

Benjamin Moote Malevoe 
Popieros Sienoms

Stiklas Langas
Visokie Reikmenys Naman 

Reikmenys Plumberiama 
Visokie Geležies Daiktai

VAISTAS -AZIVA”
1—Vaistas nuo audegiRM fc 

nuo nuiutimo vandeniu.
t—Vaistaa nuo atdarą

8—Akių vaistaa.
4—Vaistas nuo kojų nlstijt-

ao, pirštasis, tarpupirittai Ir

8—Vaistas nao galvos

pagelbsti.
Reikalaukite šitų vaistų pa>

kiekvieną numeri |1. 
gai, čekis ar money orderis iš 
kabio. Adresuokit: (54)

296 SBver Strsst


