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Rusai Vetavo Sueco Kanalo 
Tvarkymo Planą

Sovietų Rusija Užvetavo Anglų ir Prancūzų Pasiūlymų 
Dėl Sueco Kanalo Tvarkymo; Rusams Padėjo Ju

goslavija; Derybos Bus Toliau Vedamos, Bet
Anglai Kalba ir Apie Jėgos Pavartojimų.

JIS SUDUŽO, TRYS ŽUVO, SEPTYNI SUŽEISTI

Karo aviacijos lėktuvas, kurį ėja matome, sudužo nusileisdamas Charleston, S- C. Jis 
skrido iš Benaudos į Kelly aerodromą prie San Antonio, Tesąs, bet pritrūkęs kuro no
rėjo čia jo pasiimti- Nelaimėje trys kariai užmušti, septyni sužeisti.

linkimi! Kova Eina Prie Galo 
| PartijosSubruzdo
į Rinkimine Kova Artinasi Prie Galo; Partijų Kandidatai

Išdėstė Savo Pažiūras; Demokratai Kelia Admini
stracijos Trūkumus; Republikonai Gina Savo 

Rekordų; Prezidentas Aktingai Kovoja.

Sovietų Rusija vetavo JT Amerikoj laukiama, kad 
saugumo taiybos nutarimą, derybos su Egiptu bus tę- 
kad Sueco kanalas būtų in- siamos. šį trečiadienį Lon- 
ternacionalizuotas. Tuo bū- done vėl posėdžiaus Sueco 
du visos kalbos ir visi pla- kanalo naudotojų draugija, 
nai pasibaigė Maskvos ve- kuri rengiasi pradėti veik- 
tavimu. Kartu su anglų ir ti. Ji jungia 15 nariu, ku- 
prancūzų pasiūlymo vetavi- rių laivai sudaro milžinišką 
mu rusai, kaip ir kiti sau- daugumą laivų plaukiančių
gurno taiybos nariai vien- per Sueco kanalą. ______ ___
bahsiai pritarė “šešiems Prezidentas Eisenhower A ,ų kolonij • Hon lta|ijos kon)Unistų partija Vaduvos vyriausybė pe- «*». Vokietija "f !?«<**. ir k°d*l tas
punktams , kuriuos anglai po JT saugumo taiybos nu- R « ų rie Rj J J jt£ š į kongresą įaskel- įeitą šeštadienį paskelbė. k™ Pradetl de- kenkia kraštui; 2. Pabrėžti,
ir prancūzai pereitą savai- sivetavimo sake. kad rei- ^kfl ,4^. *kuriož bė savo “olatforrnos pro- kad ii rneš 4 metus visai *7^8. tarp .vokiečių u- rusų kad prezidentas D. D. Ei-
tę sutarė su Egipto uzsie- kalai atrodę nekaip pra-
nių reikalų ministerių. Tie džioje, bet sekmadienį jie
šeši punktai skelbia: jšiek tiek pagerėję .,™"fr‘^notTž^oidų'buvo priemonėmis’£“"nZbeSkti kį“’vfe^“'"Sd^i^ ?,iūl-vm;*,visai nieko ncat3a-j tijai, bet turte užleisti‘įta-
1. Transportas pei (Sueco) Anglijoj 11 Pi aneuzijoj [euįeįata ; aklai Sovietų Rusijos pavyz-lenkų vyriausybė “reabili-ke_ ..... • v L k4 viceprezidentui. Taip,
kanalą tun būti laisvas, ir vis dar kalbama, kad gal! Hong Konge dabartiniu džiu. tuoja”, įiąžini sušaudvtie- didžiosios Vaka -esą, būtų ne tik dėl prezi-

nensiias ir sa“ls» kad Vokietijos suvie- dėl, kad prezidentas, nebc- 
Rusijos bolševikus da- pari nijimas yra svarbus dalykas galėdamas statyti savo kan-

ri būti gerbiamas.
3. Kanalo operavimas turi 
būti atskirtas (insuliuotas) 
nuo bet kokios valstybės

•• ^art°jimo’ ** toks reikaIas StikomSnistųVkomun’&ųipriklausomi nUo Maskvos.,Golš^ikai ^išt^isin^ Mrš z^evos P^dus įmatomas įpėdinis4. Duoklių uz naudojimą bus. k dėjo Sauses, kuriosiTal.P P*1 lr Italijos komum- €eptynių tūkstančiu Stalino ... 'iškils j pirmą vietų partijoj,
kanalo nustatymas tun bū- Į Sueco ginčą įsimaišė ir ^reU išigimė į kiniečių' non dėtls n€pnklaušo-!nugaiabvtų bolševiku. Ma-! Ar is naujo priminimo ru-3. Pragyvenimo brangeny- 
ti daromas susitarus Egip-:Iz/aeIio .valstybė, kuri pa- Suges prie baltudsius. ]*» non įkalbėti Italijos navvzdžiu seka ir sa- k* J1® Ženevoje ža-j bės klausimas. Kodėl kai-
įulmSUi kanal% na“dot°Jai1s- suskundė JT organizacijai, Riaušės Hong . Konge darbininkams, kad jie rū- telitu kraštai. i de,jO’ bu? k°klos naudos. . nos krautuvėse pasiekė re-

Vakcrai Vėl Siūlo ' Rinkimų kampanija jau 
o • a zz i • artinasi pne galo. Pereitą Suvienyt Vokietljtį sekmadienį demokratų kan-

-------- ; didatas su savo patarėjais
Amerika, Anglija ir Pran- aptarė rinkimų kampanijos 

■ ■ ■- j ---------——---------------— cūzija pereitų savaitę pa- galutinų eigų ir pagal pra-
Riaušės Hong Konge Italų Komunistai Lenkai Išteisino’ ^TsaT&i^i&S

Aukų Nemažai Žada Demokratėti 19 Karių Lavonų aPle ^Vokietijos suvieniji- sekamus klausimus: Šlam
iną. Pnes kiek laiko vaka- biojo biznio įtaką j vyriau- 
rinė Vokietija siūlė Mas- sybės politikų ir kodėl tas

nonge pne linijos peieiią pnes savu Kongresą pasnei- ieną sesunueių pasneiue. kvai P?dėti de- kenkia kraštui; 2. Pabrėžti,
savaitę kilo riaušės, kurios bė savo “platformos pro- kad ji prieš 4 metus visai Tyoas tarp vokiečių ir rusų kad prezidentas D. D.Ei-
tęsėsi dvi dienas. Bemalši- jektą” ir jame siūlo siekti be jokios kaltės sušaudė 19 dėl Vokietijos suvienijimo, senhower, jei ir būtų įšnnk-
nant riaušes 44 žmonės žu- valdžios demokratinėmis lenkų kariuomenės karinin- bet Maskva į Vokietijos paktas, nevadovaus savo pai-

5. Tinkama duoklių dalis kad Egiptas nepraleidžia yra 
tun būti skinama kanalo jos iaįvų pey Sueco kanalų, 
gennimo reikalui. —

priminimas anglams, PinasĮ tik Italijos 
jkaid komunistinė Kinija zmomM reikalais.

darbo Lenkijos “teisingumas”abejoti. 
1952 metais taip vadina-

kordinio aukščio, o taime
rių pajamos mažėja. 4. Už-

JT organizacija vienų kar- 
6. Iškilus ginčui, neišspręsti tų jau buvo i
klausimai tarp senosios Su- Egiptas neturi ________ _ _ __ ___ _
eco kanalo bendrovės ir kyti Izraelio laivų arba^į jį"įraukti Mterikte "sukeTė Stidino dabar ai.ado, kad visi' su-i VengriioTk^unistu tar-BpT^fai"n^ *’ FaTe^
Egipto vynausybes spren- ]a,vų plauk,ančių į Izraelio --------------------------- kruvinų darblJ atidengimas. šaudytieji buvo stalinizmo: a di- ?*d$'s ‘•r’ Z"Lo'n-a’
fts, SBT cm du -g-• • iggyąys: -yy
afiajssrts S mTu™ t’GS'S . dS.,’,.0?M.- Predimlas Minėjo -te J» “»»•-
dziu neužsimena, kaip jie Izraelio laivų ir kitų laivų ----- — skvos bolševikai sako, kad
bus įgyvendinti. Del jų^pra- plaukiančių į ar iš Izraelio Amenkos nnkimų kam-'gulinąs buvo kruvinas be-
vedimo gyveniman galima uostų, 
derėtis ištisais metais ir nie- —

a >• •; -i. „o* v .« « i • • .i Prezidentas Eisenhower9€-tą Gimtadieni pdeto “Stalino' Rakosi ir r yra tos nuomonės, kad už- 
---------  -J° pastate Geio, bet sįenjų politikos klausimuo-

ir dar sukels klausimas dėlį^įjįj^ tai*u&i*ėn!u”bS- Sekmadienį spalio 14 d.i?" P"8®‘ Hvadų me- terp pai-tijų žymesnių vandenilio didžiųjų bombų!^^ ir ^J^i Paridentas. D D Eisen-J
panijoj daug ginčų sukėlė 5tija, sadistinis žmogžudys

Į,• .praSi rt ”J’®”,okratų"iravcTgiminystės «»««»!£. Taip^'knSs^ * . „ . -

sesių punktų įgyvendini- dtt 09 KeleiVlOM kandidataS A. E. Stevenson 'žiaurenybėmis ir nori ap-sukaktuves’. G,1 m tad*™0 i stebėtoiai sako kad klau81!nus’ kalR ^nau .ve8‘mas būtų nutartas JT sau- -------- l^o, jog reikia susitarti suj^įn/tį žmonėms akis PJP?a 1™ repu-jUiku prie U įk,f° K1*11^ .ruP,I£s
gurno tarybos, bet jų rezo- Pereitą savaitę treciadie-j Rusija ir Anglija ir tų bom-“nepriklausomybe”. bhk?Pa? renS,e_ P’ezidęnto J u P « sveikatos klausimais ir ki-

i vienas Amenkos karo’bų banduomuosius sprogdi- sveikinimo pobūvius ir jun- ti tos nišies klausimai.

Srendžia krašto vidaus

liuciją nišai vetavo. nį
Anglija jau seniau prašė transporto lėktuvas su 59 nimus sulaikyti, nes didžių- 

x > «. jų bombų sprogdinimai gre
sia užteršti orų ir gali be ka
ro pakenkti žmonių svei
katai.

Vyriausybė tų Stevenso- 
'710 siūlymų pakartotinai at
metė, kol nebus'prieita su
sitarimo su Rusija dėl ato
minio ginklavimosi lenkty-

Amerikos, kad Amerikos žmonėmis pakilo iš Angli 
laivai, plaukiantieji per Su- jos skristi į Ameriką. Lėk- 
eco kanalą, nemokėtų duo- tuvas turėjo skristi per Azo- 
klių Egiptui, bet Amerika rų salas, bet ten nepasiro- 
tada atsisakė paklausyti an- dė. Pakeliui netoli Ispani- 
glų prašymo. Dabar An- jos ir Prancūzijos sienos 
glija vėl pi-ašo, kad Ameri- lėktuvas kur tai dingo ir 
kos laivai nemokėtų duok- jokių jo pėdsakų dar nešu
lių Egiptui, bet kanalo nau- sekta. Pereitos savaitės ga- 
dotojų draugijai, kuri turės le keli lėktuvai ir laivai n»u sulaikvmo 
tartis su Egiptu dėl tolime- girdėjo SOS pagalbos šauk
smo kanalo tvarkymo, smų, bet šauksmas buvo be 

Amerikos atsakymas į ši- parašo ir visos pastangos 
tą anglų prašymų dar nėra atrasti lėktuvo likučius ar 
žinomas. Nuo Amerikos di- bent kokius jo pėdsakus jū- 
dele dalimi priklauso, ar roję nedavė rezultatų.
Egiptas sutiks rimtai kai- -------------------------

pobūvius ir jun 
gė tai su rinkimų kova. Ša
lia to daugelis piliečių siun-

bėtis su kanalo naudotojų JAPONŲ PREMJERAS 
draugija dėl tokio Sueco DERISI MASKVOJE
kanalo tvarkymo, kad jis ---------
būtų priimtinas visiems. Japonijos ministerių pir- 

Jungtinių Tautų organi- mininkas Ičiro Hatojama 
zacija Sueco kanalo klausi- dabar lankosi Maskvoje ir 
me dar kartų parodė, kad bando susikalbėti su Kusi- 
ji yra bejėgi tarp tautų ki

A. Stevensonas savo rei
kalavimų pakartojo ir ža
da apie jį plačiau kalbėti, o 
prezidentas Eisenhower sa
kosi tuo klausimu pasakęs 
jau “paskutinį žodį”. Gin
čas pradeda įdominti ir 
platesnę visuomenę ir rin
kimuose gali pakeikti kai 
kuriuos žmones balsuoti už 
vienų ar kitų kandidatų.

PIETŲ AFRIKOJE

Žydai ir Arabai
Gatavi Piautis linkėjimus 

_____  dienoje.
Izraelio ir Jordanijos pa- R™k™M. k?'oj -dabar ne- 

ko kruvinų peštynių Ara- retai opozicija iškelia, kad 
kruvinų susikirtimu Ara- Rrezidentas Eisęnhoįver, jei 

bai užmušė kelis žydus ei-vilius, o žvdai, atsikerš.v- -??*1* teminą Baltajame 
damk padarė užpuolimą .Name b«tan>a» 70 me- 
ant Jordanijos pasienio po- n*a^^A’m^k%pa‘ 
licijos ir užmušė keliasde- 5‘tT'a Amenkos l’1“'- 
šimt žmonių. denta8~

Jordanija prašė pagalbos PRANCŪZŲ RADIKALAI 
is kitų arabų kraštų ir Ira- u2 MENDES - FRANCE
ko kanuomene yra jau pa- _______
siruošusi įžygiuoti į Jorda- prancūzų radikalų sočia- 
m jų, bet Izraelis grasina, j jstų partija savo kongrese 
kad Irako kanuomenes pa- perrinko partijos pirminin- 
sirodymas Jordanijoj gali žinomą politiką Mendės 
pnvesti pne žydų arabų .France, kuris tam tikrą 
karo atnaujinimo. laiką buvo ministerių pir-

Anglija įspėjo Izraelį, pininku. Radikalai nutare

aStalino galo kurį_ laikų] Prezidentas Eisenhower
i.<» w Kiaušelio H*°. .Vengrijos ministerių paskutjnes dvį savaites da-
tė prezidentui geriausius Pir.m.\nin,cH’ k?®1 ^Įjyvaus rinkimų kampanijoj

jo sukaktuvių pašalino iš valdžios ir netjdaug aktingiau, negu iki 
‘"to^-sk^toSt liberališ.!“ol«k ££
vSoSzn;srt

rūpinti kasdieninio vartoji-' 
mo reikmenų.

INDIJOS ARMIJA ŽADA 
BAIGTI NAGAS KARĄ

Indijos

NINA UŽ SKRYBĖLĖS 
PIGIAI ATSIPIRKO

Sovietų sportininkė Ni- 
ha Ponomareva. kuri rug
pjūčio mėnesį Anglijos so
stinėj Londone buvo pa
gauta išeinant iš vienos 
krautuvės su neapmokėto
mis moteriškomis skrybė- 

savaitę

- jos vadais dėl užbaigimo I
lančius konfliktus spręsti, karo ir pasirašymo taikos| Pietų Afrikos opozicinė!kad Urp*Anglija ir Jorda- *r tobau palaikyti sociali- 
Supančiota veto teise ta or- sutarties tarp tų dviejų ša-ĮUnited Party vėl iškėlė by- nijog dar veikia karo sutar- sto ^°Het vadovaujamą 
ganizacija gali tik būti tar- liu. Drybos tarp tų šalių dėl lų teisme prieš valdančios'^ jr jeį Jordanija būtų už- vyriausybę, bent šiuo metu, 
pininkas tarp besiginčijan-taikos jau senai vedamos, I rasistų partijos priimtus kai I nuif« Anvliia turėtu ;a; kada sudaryti naują vyliau- 
čių šalių, bet pati negali pa- bet jos vis užkliuvo už ja-; kuriuos įstatymus. Opozici-;eR| : talkų. 8y^. *abai sunku-
sakyti paskutinio žodžio, ponų reikalavimo grąžinti cija aiškina, kad priimtieji | Ginčai kongrese buvo to-
Niekas ir nesitikėjo, kad JT jiems Kurilų salas. Ar ja-(įstatymai yra priešingi kon-. Padėtis prie Jordanijos kie pikti, kad kongresas su- 
organizacija Sueco kanalo ponų premjerui seksis pa-' stitucijai ir reikalauja juos ir Izraelio sienos yra labai skilo, dalis delegatų ir par- 
ginčų išspręs. lenkti rusus į kokias nors panaikinti. Ginčai dėl kai įtempta ir bet kada ten gali lamento narių iš kongreso

Po JT oganizacijos nepa-.nuolaidas, parodys derybų leurių įstatvmų jau tęsiasi prasidėti didesnio masto;pasitraukė. Bet pp audros 
sisekimo klausimą išspręsti, eiga. ‘gana ilgai , skerdynės Mendes-France laimėjo.

Jau antri metai 
armija kariauja su Nagas 
giminės kariais Assam pro
vincijoj. Maždaug dvi in
dų kariuomenės divizijos laitėmis, praeitą 
bando nuslopinti tos taute-1 stojo prieš teisėją Londone 
lės pastangas gauti nepri- i ir gavo užsimokėti mažą 
klausomybę. pabaudą už bandymą skry-

Dabar Indijos vyriaięy- bėlaitės pavogti. Visa jos 
bės šaltiniai sako, kad jau pabauda siekė vos $ dole
riais metais karas prieš Na- rių. Teisėjas sakė, kad ma
gas giminės laukinius ka- tomai pagunda buvo dide
lius bus baigtas. Esą ma- lė . . . ,
žos, nors ir karingos taute-( Nina arti dviejų mėne- 
lės jėgos silpnėja ir jau ne- šių slapstėsi nuo teismo So- 
tnažai maištininkų pradeda vietų ambasadoje, bet pa- 
pasiduoti indams. Žinovai galiau nutarė stoti į teis-

tgi abejoja, ar taip bus. mų ir tų bylų užbaigti. Bu- 
Abejonės keliamos todėl, vo spėjiojimų, kad ji iš An- 

kad jau ir pernai indai ža- glijos jau pabėgo, bet pasi
dėjo tų karą užbaigti. , . rodė, kad tai ne taip.



Puslapi' Antra*

Rūgimas satelituose ;
—

Prieš porą savaičių šioje vietoje kalbėjome apie pa-j 
sikeitimus Sovietų vidaus gyvenime, kurie nors ir nėra, 
esminiai, bet visgi žmonių gyvenime turi didelės reik-: 
šmės. Tie pasikeitimi palietė šiek tiek ir Lietuvą.

Salia permainų Sovietų Rusijoj, jvyko ir vis dar vyk-i 
sta permainos ir sovietų “satelituose“—Lenkijoj, Ven-i 
grijoj ir kituose kraštuose. kuriems nišai po karo prime-į 
tė bolševikiškus režimus.

Pasikeitimai satelituose yra gal dar reikšmingesni, 
negu pasikeitimai pačioje Sovietų Rusijoj. Ypač ryškūs 
pasikeitimai matosi Lenkijoj ii- Vengrijoje. Tuose kraš
tuose net ir pačių bolševikų tarpe didėja pasišlykštėji-; 
mas Maskvos tiems kraštams primesto režimo šlyk
ščiais darbais, sauvale, tenoru,, rusų begėdišku išnaudo
jimu tų kraštų ūkio ir, bendrai, priklausomybe nuo Rusi
jos. Tautinės nepriklausomybės reikalavimas ypač ryš
kiai metasi i akis Lenkijoje, o reikalavimas pakeisti bru
talią diktatūra žmoniškesnių režimu garsiai keliamas 
Vengrijoje.

šiomis dienomis Vengrijoje buvo palaidoti iš antro 
karto bolševikų nužudyti pačių bolševikų žymūs vadai. 
Rajk, Palffy, Szalai ir Szoenv. Jų lavonai, atkasti iš ne
žymėtų kapų, buvo palaidoti su didelėmis iškilmėmis 
ir gaišiomis kalbomis. Pro išstatytus nužudytųjų bolše
vikų vadų karstus pražygiavo 200,000 žmonių- kurie 
atėjo atiduoti ne tiek paskutinę pagarbą bolševikiško 
režimo teroro aukoms, kiek protestuoti prieš pati bolše
vikišką režimą, kuriame žudvmas nekaltų žmonių buvo 
Įprastas dalykas ir, nors dabar bolševikai Vengrijoje gi
riasi kad “staliniams Vengrijoj subyrėjo, kaip kortų 
namelis
tūra
patinkamus žmones.

STEVENSONAS KALBA NEW JERSEY

v •
Demokratų kandidatas prezidento vietai A. Setvenson 
lanko visų kraštų. Viršuje jj matome su N. J. jruberaa- 
toriu R- Meyner Jersey City mieste, o apačioje Steven. 
senas kalba į 10.000 minia Neurark, N. J„ mieste.

ninkams. Be to, Bimba-Mi- KONSULATAS IEŠKO
nelis“, bet žmonių tas neįtikina, kol bolševikų dikta- žara nurodo ir kitą priežas- , • Klb,kauskas Ričardas.
a laikosi ir kol ji gali vėl griebtis teroro prieš jai ne- k kodėl Poznanės pirmieji Stanislovas iš šaukėnu giau- ^XdST iš Tv 
inkamus žmones. ! teismo sprendimai nebuvo Hy apsk

Lenkijoj keturius metus kalėjime išlaikytas dalint Javn Amolevičiiis Cesius.
____. ____t -v...J________ ___________ : ševikai mėgsta dalinti savo RlailwWftw,. ~

nistų vadas W. Gomulka. dabar grąžinamas ne tik i■ priešininkams. Esą:
partiją ir partijos centro komitetą, bet ir i politbiurą, _ ... , .ri

, ....... . ,r. , - - » • , • i —Lenkijos valdžia jaučiasi Rudrevičienė 7ose dnko Maskvoje isdnlmotas Mine kaip tr Be.man ,r e.le k... jr tei<inĮra (|ahartiname
tų pasalinti .s savo pareigų. Lenkjosjynausybe pereitos kurse ... Čerkasas Pranas. Jono snn..
savaites gale paskelbė- kad ji “reabilituoja 19 kannm- “Vietoje užgniaužti ir užgin- Batakių va],

kų, kurie 1952 metais buvo šusaudyti.kaip išdavikai. Pa-; čyti nepasitenkinimą, vietoje chomskis Juozas. Aleksandro Stanislovo”
sirodo. kad karininkai buvo sušaudyti be jokios kaltės J Pridengti _ ir užglostyti, dabar- sūnus, iš Tytuvėnų, Taraila Algi.™.. .
kankinimais iš iu išgavus “reikalingus prisipažinimus.“Lenkijos \ aidžia ir PPL Danilevičius Jonas, žmona Sa- Trečiokas Juozas, sūnus Kazio, Dabartis .

’<komunisty< vadovybė kelia iomėja. ir vaikai ir —‘ *

Pasikeitimai satelitiniuose kraštuose yra dideli ir! aikštėn ir taiso. Laikantis tos Kęstutis.

jie būtų dar didesni, jei Sovietų Rusijos armija nešto-! pačios linijos, pašalinti keli vi- Dargužis Algirdas.

Lenkija pabandytų vesti nepriklausomą užsienių politi- gilintis, pagrasino tankais, jei-i Ona ^maškienė. Krivkkie^nrlšom^/-’ 

ir« tw io.; -------------- ----------------------- _i------------------------— j—1.^.-. 1 —*—nantieji maloniai prašomi atsi
liepti j:

ką ir jei jai pasisektu atsikratyti nuo rusų okupacinės 
armijos, prieš ją tuoj atsistotų vakarinių sienų klausimas
ir tame reikale ji jokios pagalbos iš Vakaių negautų.! pripažista- kad Varšuvos! rC-lC.?' b,

Bet pasisukimas j nepriklausomą politiką satehtuo--komunistų ponai “didele Dzika^ Albinas, Jurgis i

se jaučiamas, bent vidaus politikoje ir jau kalbama, kad] dalimi atsakingi už Pozna-i toras.
rusai, atsargumo sumetimais, stiprina savo kariuomenę į \ Taip galvoja Elinskas Rokas'iš Dimšių km.

gu darbininkai išeis j gatves.' 

Vadinasi pati “Laisvė*

merams, so. boston

iš Pajevonio. Vilkaviškio ap.

nė ir Pranskėtienė.
Ditkus Alfonsas.

ir Lenkijos komunistų vy-i Gruz(lži„ vaU

šios savaitės pradžioje Amerikos vyriausybė pas-!keiius aukštus pareigūnus, j’nkeiiūn«ri Pinu iš k™™,. „ri’L į .**5^ kada as buvau 50 krovas bėdoje. Bimba jau-
- Jankeliūnas pijus is Korpieju tfc — misą geriemi keMžtet namąja skloką ... Tą lai- čia, kad ir jis gali turėti bė

dos. Jo akrobatai Prūsei
kos h* Mizaros pergratai ir

Lenkijoj. Atsarga gėdos nedaro

kelbs, ar Jugoslavija gaus ateityje Amerikos pagalbą, ar 
pagalba bus nutraukta. Viskas rodo, kad Amerika ir to
liau duos ekonominę ir gal net karišką pagalbą Jugo
slavijos diktatūrai. Paskutinės dervbos tarp Sovietų 
Chruščiovo ir Jugoslavijos Tito, esą parodė, kad Jugo
slavija siekia ir toliau išlaikyti savo nepriklausomybę, 
o todėl ją verta remti, kad ji nebūtų ekonomiškai pri
klausoma nuo Maskvos išmaldų.

Rūgimas satelituose ir Jugoslavijos nepriklausomy
bė kaip i>avyzdys visoms nišų pavergtoms tautoms yra 
storas kylis i bolševikiškos imperijos ‘monolitiškumą** 
ir neabejojamai kelia nemažai rūpesnio Maskvoje.

Kiek toli satelitų lūgimas eis, gal teisingiau, kiek j kiai dirbantiems darbinin 
ilcai nišai leis pavergtoms tautoms stiprinti savo nepri- kams nenori ar negali už- 
klausomvbę viduje- pareis ir nuo Amerikos politikos.
Jei Amerika tikrai susirūpintų satelitų išsivadavimu, ne- ’ 
sunku būtu rasti priemonių tų tautų nepriklausomybės

kurie, “Laisvės” žodžiais, 
ne tik nesigilino i darbinin
kų skundus, bet, jiems, pa
siskundus, pagrasino tau
kais. Ir po visa to i gatvę 
išėjusius darbininkus va
dinti “reakcininkų sukiršin
tais*’ ar net “chuliganais*’ 
tegali tik tokie žmonės, ku
riems viskas galvoje susi
maišė.

Kalti bolševikų valdžios 
pareigūnai. Kaita ir visa 
bolševikų valdžia, kuri sun-

niškesnio pragyvenimo. Bet 
už Poznanės riaušes bau
džiami darbininkai! Ir bau-

pastangas stiprinti. Bet Amerikos politika ir šiame klau- džia juos tikrieji riaušių
sime galės paaiškėti tiktai po rinkimų, kada turėsime 
administraciją be rinkiminių rūpesčių prieš akis.

Apžvalga;
SUSIMAIŠĖ JŲ VISA 
TMALEKTiKA’’

gal maskvinę gazietą išei
na:

kaltininkai! Ot kur yra 
skandalas ir bolševikiška 
“Laisvė” tuiėtų šiek tiek 
pajudinti smegenis ir ne
kalbėti apie “socialistinj le- 
gališkumą“, lenkų bolsevi-' 
kų “linijos” teisingumą. Juk 
“Laisvei” visos bolševikų! 
“linijos”, kiek tik jų buvo 
ir kiek dar bus, yra teisin-

__ “Ir tas legaiiškumas atsineša (gos ir veda tiesiai j ateities
Bolševikų “Laisvėje re- xien j 1^,^^,, opozicionie-l rojų. bet nieko nekenktų

dama jame rašo- kad Pozna- arbM ideologinius priešinin-1 kaltais pasisakyti ir neši
nės teismo sprendimas yra kuw o j tokjUF reakcininku su-i laikant zigzaginių linijų,
labai leng\as, kad tuos 3 ini-gintuji riaušininkus, kurie 
jaunus chuliganus (taip su ginėju rankoje išėjo į 
“Laisvė vadina jaunus gatvę”.
darbininkus) teismas galė
jo nubausti ir aukščiausia ęaca ta Lenkijos vai- 
bausme, suprask, mirtiną, džia, kurią rusų durtuvai 
bet jei teismas to nepada- užkorė lenkams, ji turi “le-
rė, tai tas rodo Lenkijos ko- gališkumą”, kuris “aUine- ________  _______
RiRBiR’I,, ’eocialistinj lega- įą" tiek kairiečiams opozi-užmušė vieną politinės po
liškumą” (teisėtumą) ir pa- cionieriams, tiek ir riauši- licijos valdininką!

o taip, kaip yra.
O kas dėl Poznanės tei-'

pmo bausmių švelnumą, tai' 
čia yra pasakaitė vaikams. 
Tiys jauni darbininkai ga-' 
vo po 4 su puse metų kalėti' 
tik už tai, kad jie dalyva
vo jtužusioj minioj, kuri 

.........................
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k. Vilkaviškio aps.

Kapačitukaa Alfonsas ir Juo
zas iš Mažučių.

Kazlaitis Vincas iš Keturvala
kių k.. Vilkaviškio aps.

Klivečka Jonas, Jono sūnus.
Kručas Jonas, Justino sūnus, iienapiūtė praneš*«*»

iš Rokiškio aps.
Kuprevičius Valerijus,

sūnus.
Lenkt ys Justinas.

Kas Savaite

Algirdas.
Palietis Antanas,

kotarpį aš turiu nurašyti,
T. . . . v . .. kaip neigiamą laikotarpi,

Vlado Jus, kūne esate linkę ti- mjnugą ... Man koktu 
keti pranašams, dabai* tu- prisiminti. kad tais laikais 
lite auksinę progą—klai- mane gy,.ė ir vinikas su 

Liaudinskaitė-Lukšienė Stasė, džioti tarp trijų pušų. Strumskiu, ir Balutis su
Lukoševičuis Antanas ir Felik- Pavyzdžiui, republiko- Tysliava. Nuo tos kompani- 

sas, Prano ir Kazės sūnus, niški pranašai jumš sako, vpikėio arijai ntamn. 
Martišius Pranas. kad lapkričio 6 d. prezi- jaidoti. JSarikritika nėra
Matukaitienė Zose- dento vietą laimės Ike ; de- koks formalizmas. Savikri-
Matulis Jonas (buv. Matulai- mokratų pranašai Įrodinė- tjj<a vajjos stiprumas

tis) iš Vilkaviškio aps. ,išvy- ja kad tą vietą gaus Adlai. pi^jpįžjnti prie klaidos.”
ko Amerikon į Angliją 1917 ir taip be galo, be krašto. metu Sitnin
metais. ° štai ir paskiausios rū- 1 w

Mikalauskas Simonas, gyvenęs sies pranašas. Aną dieną ? ktw? Recenzijos autorius 
Pittston, Pa.. Sūn. Lauryno, stebiu televizijos aparatą. .f™?;

Mikalauskas Mateušas ir žmo- Pasirodo stambus vyras ir £ tuomet ^atsisakė
na Liucija, gyvenę New v’0 i«ssv« rniseiKa tuomet atsisaae
VVashingtone (bene lndiano
je). į ir mano tūkstantis dolerių. . ... „ .. .Naiduškevičius Pranas, žmona ; Aš pranašauju, kad vienas tefeingos” sklokos po-

Natalija Pranaitytė ir sūnus’kandidatu gaus tik kelius ^le-|, -1 Z°*
išimtus tūkstančius balsų d5°: .KįtJ.Vinlka1’ St,,u,n- 

augiau ir tik 15 elektorių KltI*.. n
sūnus* daugumą. Jei mano prana- p^k^čiau,10 kada žtori

Palietis Jonas, Simono sūnus.;savumas bus neteisingas— var . Keisčiau, Kaaa žinai,
uydyiojo-'- i lakstantį dolerių gau? toji JX™ de^uT ES

Pranaiti, Aleksa.,. .partija, kuri pralaimės rin- fnlk^nenot!T%iįuti‘‘‘į

New sako: Va. laiško vokas, ja-
iano- me vra mano nranašavimas vykU i MaskvS lr kommter- 
uno me yra mano, piana^vimas nQ tetušiams

Motiejaus

Pyragius Vladas, gyvenęs Šiau
liuose.

Radziukynas, Jonas ir Juozas, tikti taip, kaip atsitiko Įta- 
Rakickas Vincas iš Jukonių k? kingam New _Yorko žurna- 

Pušaloto par-
Ribikauskas Ričardas.

kimusBijau, kad jam gali atsi- ‘'omunistmį rojų!

Bimba jan pyksta

Alek- 
Tytuvėnų- 

: Stankevičienė - V i 1 č i n skaitė 
Morta iš Tytuvėnų.

Blauzdžiūnas Kažys, sūn. Jono, Staponkus Juozas. Adomo sū-
nūs, iš Plungės valsčiaus. 

Vinco. Stasytė Pajauta.
Statkus Algirdas ir Jonas, kilę

ar gyvenę Panevėžyje.

gimęs 1925 metais.

i lui “Literary Digest” ir an- Į Jugoslavijos sostinę 
:gliakasių unijos preziden- Belgradą buvo nuvykęs 
tui John Levvis. Pirmasis naujasis Rusijos komunis- 
save praganė (užsidarė), o tų bosas Chruščiovas. Už 
antrasis išsipranašavo iš C. kelių dienų Chruščiovas ii* 
I. O. unijų pirmininko vie- Tito sėdo j lėktuvą ii* atei
tos. dūlė vėliau Jaltoje. Ryšium

• su tuo buvo visokių kalbų
Po dvidešimties metų apie Chiusčiovo bėdas. Kol

tz - t . ta v kas tos bėdos dar neišais-Komumstine Liet. Darbi-
Steponavičius Petras, sūnusjjdnkų Literatūros Draugija Tomis kelionėmis susi- 

, šiemet išleido Leono Prū- dom4 o j,. Iietuvių komuni- 
seikos knygą Atsiminimai flararfe 8jm^ Bfook.

Dabartis • ,™0 ‘Laisvėj” jis šitaip at-
___ ______________ Keista antrašte, dar kei- gh-ekomendavo:

Valaitis Augustinas ir Justi-; turinys. Brooklyno “Chruščiovo ir Tito *va-
Laisvėj jį platokai reeen- kacijos- į. kelionės pakutį, 

vienas dantų gydyto- dienomis apdengtos
Recenzijos autooiK sa- kažin kokia kvaaidapty- 

j j Leonas tui-js labai toks dalykas pas-
didelių gabumų, bet kartu lepiamas? Ne, negali būti 
reiškia nusivylimo, kad p- t)£,Iepiamas. Kodėl nepa- 
sa; savo knygoje ne viską į,kvti viešai apie ką ir ko- 
reikiamai aprašęs. Jam dėl buvo tartasi’” 
ypač neskani šitokūą Pra. Vadinasi “draugas” Bim- 

CONSULATE GENERAL of ®^lkos lsI)azintls- atlikta po buvo nepainformuotas, 
vrrHiTANiA :20 metų: bet iš jo pasakymo “argi

“Kalbėdamas apie roose- toks dalykas paslepiamas” 
•veltinius laikus, skaitau sa- numanu, kad jisai kai ką 
: vo part iga pasakyti apie žino. • 
tą mano gyvenimo penkme- Viskas rodo. kad Chru-

T—“

LITHUANIA 
41 W. 82nd Street 

New York 24, N. Y-

GHBORSARE CH ANGINU

COSt
DABAR, KADA IR GERIAUSIA 

JAU NEBEKAINUOJA DAUGIAU

Pradėkite vartoti -švariausia, ramiausių, 
greičiausią, patikimiausią šildymų, kok.- 
tik yra,—ir lengviausią reguliuoti lygiai, 
pastoviai temperatūrai. Pasidžiaukite be 
rūpesčio, švaria ir ramia Gazo šilima, ant 
išsimokėjimo tiek dėl įrengimo, kuris pri
taikomas prie Jūsų dabartinės sistemos, 
tiek ir dėl paties Gazo, su Pasitenkinimo 
Garantija ir pinigų grąžinimu.

CHELSEA 5 kambarių pirmo aukšto 
butas. Nuomininkas ūko, “Tikėkit 
man, jie sako tiesą, šildymas Gazu 
nekainuoja daugiau lr turi visokių 
patogumų”.

DORCHESTER Trys 6 kambarių bu
tai. Savininkas sako, “Nuomininkai 
džiaugiasi—šildymas Gazu nekainuo
ja daugiau, kaip kitu kuru.”

Matote, ką mes manome? šildymas Ga
za nekainuoja daugiaa, kaip kokiu kitu 
kuru. Pašaukit mus. duosim nemokamai 
be jokių Jūsų įsipareigojimų. Gaza šH- 
dyam apskaičiavimus JCSŲ namui.

t'imirikite paslėptas išlaMa?, saašžknt, 
triaMmp, Jauta*. • taaka-. aušra*, šaka* 
kaatptM, prtatatyat*. nakrariata šarhp. teai- 
peratftnm aakinėjiata*. purvina* ra*ia*. aa- 
marsiata* kūma*. rOprant.

-Vardai ir adresai duodami paprašius.

Boston Gas CaMUMMrd 2^400
AR JOS ŠILDYMO K0NTRAKT0RIU8

perdaug išsiplepėjo apie 
vieno asmens kultą. Ko ge
ra, Šolomskui gali tekti 
“teisingos linijos” aiškinto- 

! jo laurai, o šis mažiau su- 
į kalbamas negu prūseikiniai 
ir mizariniai»rvijurkai.

Vidurinių Rytų aliejus
Sakoma, kad Viduriniuo

se Rytuose esą 66*>r viso 
jiasaulio žinomų aliejaus 
atsargų. Daugiausia alie
jaus d *oda tivs arabų ša
lys—Kuwait, Saudi Arabi- 

!ja, Irakas ir Iranas, kuris 
^nėra arabų kraštas.

Pirmoji, Kuwait, yra 
, mažytė dykumos šalelė 
prie Persijos Įlankos, bet 
jos metinė gamyba duoda 
•apie 400 milionų statinių 
aliejaus, antroji po jon— 
Saudi Arabija duoda dau
giau kaip 300 miKonų sta
tinių. Iranas ir Irakas duo
da maždaug po 250 milionų 
statinių.

Viduriniųjų Rytų aliejus 
Europai yra daug pigesnis. 
Kada Egipto diktatorius 
Nasseris nacionalizavo Su
eco kanalą, Europa buve 
labai susirūpinusi. Anglai ir 
prancūzai jau ruošėsi karui 
ir tik Amerikos spaudžiami 
sutiko Sueco klausimą kel
ti Į Jungtines Tanias ir 
bandyti ieškoti

Kiek naudos 
dar matysima.

St.

ten

to

9
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAAO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas naujo Brooklyne
__ ________  I

Išleidžia Juozą Glavecką j 1905 m. Lietuvai sukilus, 
Spalio 27 d, Ątietų klubo' S^n^Tv :

k«ti^o^CMei!tuverSii4kil0 
u iau ruošia teleistu* es sa-,Cia sustreikavo Tabo- 
vam bendraminčiui, Ame-irišk- Karklino, Zabalino.
rikos lietuvių taryboj atsto
vaujančiam sacialdemokra- 
tus, S. L. A. ii* lietuvių siu
vėjų unijos veikėjui, tos 
unijos atsakingam pareigū
nui ir spaudos bendradar
biui Juozui Glaveskui, kuris 
lapkričio mėnesj išvyksta 
Floridon apsigyventi. Ten 
jo žmona pensininkė jau 
yra Įsikūnjs.

Tą dieną bus ne vien tik 
J. Glavesko išleistuvės, be^ 
kaitų ir jo 65 metų nueito 
kelio minėjimas.

J. Glaveskas anksti įsi
traukė i visuomeninį gyveni
mą. 1905 m. Lietuvos revo-

Padvarko, Vilkaviškio, Pus- 
tapėdžių, V i š č i akaimio, 
Juodvario, Guzeliu dvarų • 
darbininkai, o Vilkaviškio 
mieste streikan išėjo šerių, 
pakulų apdirbimo darbinin
kai. Gižų dvarininkė Gau-^ 
ronskienė, jos dvare darbi
ninkams sustreikavus, tuoj 
iš Vilkaviškio miesto pasi
kvietė ten stovėjusio nišų 
raitelio pulko kareivius su 
karininkais. Ji to pulko va
dovybei pranešė, kad jos 
darbininkai sukilo ir dvaro 
turtą naikina. Tuoj į dva
rą atjojo apskrities virsi-i 
ninkas su 25 kareiviais, ka
rininko vedamais. Nore ka
reiviai buvo ginkluoti, bet 
dvaro darbininkai jų nepa-

PREZIDENTAS SPORTO VARŽYBOSE

Prezidentas Efeenhower su savo sūnų majoru John Ei- 
senhower buvo atvykę į baigiamųjų beisbole rungtynių 
atidarymų New Yorke. Kaip žinoma, šių metu “VV'orld 
Series” laimėjo New Yarko Jankių komanda.

Tačiau ryžtingi detroitiečiai 
visas kliūtis nugalėjo. Lap
kričio mėn. 4 d. (sekma
dienį), 3 vai po pietų West- 
ern High Sehool patai jiose 
(1500 Scotten A v., prie 
Clark Parko) įvyks “čigo
nų Barono” pastatymas. 0-

Connecticut kloniuose
giasi savo ūkį parduoti. 
Vaikai užaugo, išsiskirstė 
kur jiems geriau ir nėra kas 

... . , . .. . _ . ilgai tėvų prakaitu laistyta
AVateibuno apylinkes vi- žemę toliau purena, rinkti

nius gyvulius apžiūri, o

OAKVILLE, CONN.

‘Oakvillės viršaitis’

liucinio gyvenimo sūkuriai 
jį pastūmėjo į socialdemo
kratų gretas. Anais metais 
J. Glavesko kilimo Vilka-į u,-, 
viskio apsk. būta viso 
valsčių su daugiau kaip 
ūkio sodybų ir per 60
gyventojų. Is to bendi u• reįkaiauja didesnio atlygi- 
apskrities gyventojų ^kai-nįm tai apskrities virei 
čia® daugiau kaip 7-500, pasit”„kin(, tik pa
dirbo 7o dvaruose. Dvarai/daręg kraę3g pas darbinin 
kuriuose dirbo per 200 dar-,v,«.

peretę stato Rarsite Amen suomet gražios, bet rude-
kos lietuvių Pirmyn cho- • mažiausios kai me- ~ras. Pagrindine role vaidins ’J1-1* gižiausios, Kai me- samdyti darbininkai maža-

Us Algirdas Brazis Muši- *°XgS g’ama-
kmę dalj atliks Detroito ()a,! Aną
simfonuus orkestras 90 ar- ,.ava*tgaiį pasileidome j ~ 
totų puikiuose spalvotuose o^yjjie pasidairyti, pao- 
kostiumuose vaidins s|nuo- huoliauti. ‘ Mūsų bičiulis_________
stabų veikalą. Jau dabai tremtinys A. BuloU su savo Prasidėjo pobūviai 

užsisakyto bilietus, šeimynėle ten nusipirkęs
Ypač bilietais iš anksto ap. namą ir didokame sklype . turėjome porą
snopinti patartina tolimųjų jau prisidaigstęs ir mede- šeimyninių gegužinių, o ru- 
Micmgano apylinkių ir ka- liu y^. rasj išblaškytos <,enitn atėjus jau buvo keli 
nados lietuviams. Norintie- masij tautos vaikų; beveik Pjūviai.
ji is anksto uz>.sakyti bi- <ęjgi jie sugebėjo neblogai Kugsejo .. d.- iškilmingai 
lietus prašomi kreiptis pas įtaisyti. & buvo pašventinta naujoji
A. Naruševičių, 3550 Bag- ta įuiotu nasukome nas bažnyčia. Mane stebino, 
♦ey. ^pa ^5^’ žinomą lietuvį ūkininką To- kad bažnyčioje šalia kitų
teL- TA Siaurines ma yisocki prie Echo Lake V€bayų nebuvo musu tn-
miesto dalies lietuviai gali 'vejjo Tomas ir io žmona spalves. Argi ji iškilmių
kreiptis pas J. Spalį, 156 Dasiti'ko mus tarvtum seni ‘engėjams nieko nereiš-

J. K. Ks.

E. ST. LOUIS, ILL.

v imvuvov vcucr

Narys
GARDNER, MASS.

Bendruome- 
linksmą šokių 

meninę dalį 
choro li

mas ne vien lietuvių, Dėt ir kučiai. 
i kitataučių tarpe. Kažkas jį Prieš porą metų

. , , ,. i liau visuose Vilkaviškio taigi no metų j. uiavesko eiles,čiuose dvarų butą po kelio-ja^ dvaruose buvo streikų, nueiti keliai tai ne tučšio-
Didžiausias apskritiesi Tie ir kiti atsitikimai ne- ‘nis praleistas laikas.

galėjo tylomis praeiti pro , *?• Glaveskas gimė Sil- 
tada ten gyvenusius jaunuo- balių kaime, Baltininkų vis.miestas , kuriame gyveno 

per 7,000 gyventojų, buvo 
Vilkaviškis, po jo sekė Vir
balis su veik 4,000, Pilviš
kiai—2,400 ir kiti viso tu
rėjo nuo keliolikos šimtų iki 
vieno tūkstančio gyventojų. 
Tai miestuose gyventa apie

NEW YORK, N. Y.
Įvairios naujienos net ‘Oakvillės viišaičiu’

•Nemu
no” chore buvo 20 daininin-

_ . . . praminė. Buvo už ką: To- į-u, o dabai* beliko tik 4 vv-
— Sargotai ir Pliskauskai mas ne tik gražiai tvarko rai> kurie dabar groja ‘ir 

spalio 66 d. Lucienes res- gavo ūki, bet mielai pataria dainuoja. Tai A. Pauliukai- 
I?1™”6 sV?e??e s^un.H pradedantiems įsikurti, (jis buvo choro vedėjas)

liūs, dabai* Amerikoje 65 Vilkaviškio aps. Tėvų žemės Svarbus draugijų 
metu slenkstį peržengusį ūkis susidėjo iš 94 margų, atstovų 
Juozą Glaveską, Frank La- Tai būta ūkininko, kokių ir 
vinska, artėjantį 80 metu panašių viso šilbaliuose bu- ,
Antana Žilinską ir kitus v° 20 su per du šimtu gy- 7“ n-™:™* . ...
vilkaviškiečius anksčiau ar ventojų. Giaveskų šeima $-an$11l lietuvių oiganizaci- minėti. gamzacijfose ir ten visuo- bubnas.

20v/‘vSMa^kriti^"Jwem vėliau atvykSius į Amerb buvo didelė, todėl kitiems ~ Robert. Stankaitis spa- met suranda sveiką mintį,
toiu Tai žvmiai dfueriau' ką Jie visi ar čia Amerikoj JM teko savo gimtos so- J?mą 1956 m,, lapkričio 10 lio 6 d. susituokė su v įetos taria svarų žodį.

darU£1flU „?■ J?! Jzrua dvbos išsikelti. .T. Glavesko <k6 Yal • vak Lietuvių pi- miesto majoro dukterimi _ Visos lietuvišk
Šitie vyrai, seniau mus 

linksminę dainomis, dabar 
lietuviškos sro- linksmina gražia muzika-ar dar Lietuvoj pasekė so- <tybos išsikelti. J. Glavesko vai • va. . r:1**. ™iest0 ^aJoro perimi _ ylsOs lietuviškos sro- jįnksmina gražia muzikadaldSmikS "Us brolis gyveną Kana- M *2™ “Lbei jmriij^ g^,_ jei bet j, pydami gražio

Paukštelis

negu kituose to meto Lietu
vos apskričiuose. cialdemokratus..

Vilkaviškio apskritis buvo J
tirščiausia apgyventa. Tada g>’x
f« ^i^Soo ta!?* BŠneh\TibVen0 Lon»V-5 « Tėvynės daugiau ne,
S SaVj S^ne^Ke^:  ̂ iietuvių bend- ? *£%&&
refoma bebram vyS bėse ties Zarasais nušaŽ-,” at^.‘ral Į**™*”!“: Vi- rovės pirm. Stasys Sargotas, kais”. Kai vienas klubas,

6, to liendro žemės ploto 
ūkiams, turintiems virš 50 
hektarų, teliko 16.385 hek
tarai, kas sudarė 13‘* viso 
bendro žemės ploto, arba 
2€< visų ten buvusių žemės 
ūkių įskaitant ir dvarus.
Taip Lietuvos nepriklauso
mybės metais Vilkaviškio

NEW CITY, CAL.

dalyvavo J. nepnsimena ir jo tragingasavo raštais 
Glaveskas.

J. Glaveskas atvykęs
Amerikon greit įsitraukė įla taip pat daug ką sako.

______  į lietuvių socialistų judėji-! K Giaveskų šeimos yra
apskr. buvo žemės refoi*mos!mą ir jis nesusvyravęs per-1 kas ir Sibiro tremtyj kan- 
ja sidarbuota.. gyveno tuos sunkius Lietu- kinasi.

Apie tai kalbame todėl, vių socialistų sąjungos me- Nore Juozas Glaveskas 
kad tas turėjo įtakos ir J. tus, kada ji komunistų buvo dabar apleidžia savo drau- 
Glaveskio gyvenimui. iš visų pusių ujama, drasko- gus ir vienminčius, išsikel

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

puslapių, kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

Kaip kitais metais, taip ir 1957 metų kalendo
riuje bus daug įdomių skaitymų, informacijų, eilių. 
Ištarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir 1>ažnytiniais vardais..

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

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

“KELEIVIS”

«7, Maaa.

.. jv, Halvvavo ir nėra nurodžiu- ™,cin,*.-L-n aU^m I)’’ae^®. vaba,J° Joshua Tree- kur naujai kū
mulis komunistu spaudoži .a,yvavo ir *?era nuroaziu — Namus nusipliko jau- 16 proga Tomo stipins zo- r:amas 
nebuvo suminėta. Ta jų ty- ™s savo adreso, Taiyba „iejj Narbutai, o L. Bade- dis aną “tradiciją” sulaužė .S ....
■ ■ ’ - ■ ’ 7 Pra?o prisiųsti savo atsto- rjaį pasistatė puikų mūrinį ir buvo išsiųsta kur reikia *2* . .

. . ,. . M v nanūb Benys Setrauskas bent 50 dol. Jsu4,enka “ ivSi iu
'ko lfetZ^ton^XtIn7;Sk° namUS kattU S“ .G?^^\P“*kusl“ta*&“ ų Uutų žX-
pranSmo* apie savoU-‘Lietuvių motera Bira- iiSt^Knte kiši- liet™ų
ir naujos Taiybos valdybos tės draSSja sS 27 d. semaisirren ?k as viena Čia atvažiuoja
rinkimų, Idetuvoslaisvra ko-Į įdubo patalpose rengia REIKIA LINOTIPININKO dSs^o po dvie'iu'^vaičdu 
miteto’pirm. V. Sidzikaus-roetinę vakarienę. Pradžia
kas padarys pranešimą pa-,& VJj vak Rencėia1’ kvie- Yra darbas spaustuvėj pat y prizte landom, žibant iomis
___ - I-a-, I_ T 2-a— !■ »•<. n v iv .... ... slrimitS Ulini nHlljoS gyvy-

Vietovių launam žmotnn norinčiam Mary Stine*.

damas iš Brooklyno, bet tai 
yra toks vyras, kuris be vi
suomeninio darbo nenurims 
ir Floridoj, o todėl ir ten 
suras darbo.

J. Glaiveskas keliasi gy
venti į Tampos apylinkę, 
kur yra įsikūiusi jo duktė 
su vyru ir kur jau metai gy
vena J. Glavesko žmona.

—J. VU».
Paaukojo $25 “Darbo” 
vajaus reikalams

Lietuvių darbininkų drau
gijos 7 kuopa pirmą kar
tą (X) vasaros atostogų susi
rinko įugsėjo 23 d. Atletų 
klube- Brooklyne. Taip pa
sitaikė, kad daugelis narių 
turėjo tą dieną būti kur ki
tur, o dalis dar nebuvo grį
žę iš atostogų, tai susirin
kimas nebuvo gausus. Ta
čiau reikalų jis aptarė daug, 
ypatingai organizacijos ir 
“Darbo” vajaus atžvilgiu. 
Kuopa pilnai pritarė iki šio
liai atliktam “Darbo” va

.1111
’ . . » . - ■ v«u. vėtJY. ivcTiiįcj**: Aviv ---------------•------ ------ •—•' įVimi-s nnni

saulinės politikos ir Lietu- ^a dalyvauti ir artimesnių rus*am linotipo operatoriui, ar- •v*1"18 Pun,_ 
vos laisvinimo klausimais. • vietovių lietuvius. ba jaunam žmogui norinčiam *)es*

Pirm. A. Oilapas __ genj Gardnerio gyven- mokytis dirbti prie linotipo.
Rodė televizijoje tojai Necelai siaurame šei- Kreiptis į -Keleivio” ofisą Vienoj Ncw Jeraey vaU- 

myniniame rately minėjo 636 E. Broadway. So. Boston tijoj automoblių yra dau- 
savo vedybinio gyvenimo raštu ar asmeniškai. giau negu visoj Afrikoj.

j- >i «x * 45 metM sukaktį. Jie užau- .
(Indian Walk Foot Y^^ gmo dvi dukteris: Gruns- 
a. Waterbuiy Shoe Co.), kjenę jr Sabulienę ir 2 sū- 
kaip mes dirbame. , nu: jU02ą (providence) ir

As tame fabnke jau dir-;jon^ (Gardner).

Spalio 14 d. televizijoje 
rodė mūsų batų fabriką

bu 80 metų.
S.

DETROIT, MICH.

Linkiu sukaktuvininkams 
sulaukti auksinio jubilie
jaus. Gardnerietis.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 

Modendiką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
2B Kelly Sąoare, Wercester, Mass.

“Čigoną Baronas” atvyksta 
j Detroitą

Jau senokai kalbama bendruomenė savo patalpoj 
apie ‘Čigonų Barono” ko- ąe pradeda žiemos jiobū- 
miškoeios operos pakvieti- vius lnksma įvairia progra- 
mo galimumus j Detroitą, ma.
Visi žino šio ganaus Joha- Tą pačią dieną Birutės 
Do Strauso veikalo vertę, šalpos draugija Piliečių 
Daugeliui dėl didelių pasta- klubo salėje rengia centinį : 
tymo išlaidų šis sumanymas Išpardavimą. t
atrodė neįgyvendinamas. 1 j fc

u/rvor-vovm uacc ^er rni”,a^ vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- j 
WORCESTER, MASS. ; tu į Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 1 
« i- 77—T » - . : vUus vaistas, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 1
Spalio 20 d. Lietuvių ; ęr-x /Sk fon, streptomycin. validolo ir nuo reumato 1streptomycin 

ampulių. Per musų vaistinę vaistai pasie- * 
kia lietuvę į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 * 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu 
mis gauna garantiją iš rusų valdžios.
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKĄ

eaaaaaaaaeanaaaaeeaaeaAeaeem ................
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Ikui 1947 m. mirus, šv. Ka
zimiero parapijai skiriama 
kunigas kitatautis. Protes
tuojama. Ginčas su vysku- 

Rugsėjo mėn. gale Vokie- Europos apjungimo idė- pija aštrėja. Ultimatumas, 
tijos ir Prancūzijos vyriau- ja yra nebejauna. Ji buvo ir įsakoma naktį išnešti 
sybių galvos, dr. Adenaue- žadinama dar prieš pirmąjį Švenčiausiąjį, ir bažnyčia 
ris ir Guy Mollet, susitarė karą, bet pradžioje tebuvo nugriaunama. Baigta. O 
dėl Saaro srities grąžinimo geros valios žmonių svajo- kun. Pr. Žekas per trumpą 
Vokietijai. Susitarimas ža- nė. Po antrojo pasaulinio laiką buvo išmokėjęs $15,; 
da būti parlamentų patvir- karo idėja vėl iškilo ir ne 000 skolos ir sutelkęs apie, 
tintas šiomis dienomis. Tuo tik dėl Sovietų giesmės. Pa- $30,000 naujai bažnyčiai, 
susitarimu baigiamas ilgo- skutinis karas daug ką pa- klebonijai ir mokyklai sta- 
kas ginčas tarp kaimynų, ir. keitė. Europos valstybės, tyti. Viskas žuvo”, 
jo pasiekus, santykiai tarp turėjusios kolonijų kituose Pridursim: Ne tik čia 
vokiečių ir prancūzų iš kar- pasaulio žemynuose, baigia daug lietuvių sunkiu pra
to atslūgo. jų netekti. Iki šiol sočiai iš kaitų uždirbtų centų atiteko

Tas susitarimas tin i di- jų mitusieji kraštai dabar svetimiesiems.
desnės reikšmės, kaip tik priversti gyventi iš savęs. ---------------------------
kaimyniškų santykių išlygi-'Tokioje padėtyje yra Ar.- . . n --
nimas. Susitarimo proga bu-glija, Prancūzija, Olandi- Artėja būllO Seimas
vo pakalbėta ir Europos ap- ja, Italija ir gali būti Bei- -----------
jungimo reikalu. Europos gija ir Portugalija.. Jau ne Karų ir okupacijų pada-! 
apjungimo klausimas buvo tik bunda, bet pradeda at- riniai baisūs. Milionai žmo-į 
dar anksčiau primintas ki-gauti nepriklausomybę Azi- nių neteko laisvės, tėvynės,! 
tiems minėtų kraštų kaimy- jos bei Afrikos tautos, dar prągyvenimo šaltinių ir pa-i 
nams Europos Vakaruose šiame šimtmetyje vergąvu- galiau sveikatos. Lietuvių' 
ir iš jų gautas visiškas prita- sios kolonialinėms valsty- tauta yra viena tų, kuri la- 
rimas. Atrodo, kad jau arti- bėms. Jos imasi naujai kur- blausia nukentėjo. Varge 
miausiu laiku šešios Vakarų ti savąjį gyvenimą, siekda- esančių, sveikatos ir vilties 
Europos valstybės, Prancū- mos kurti savąją pramonę, netekusių yra dar tūkstan- 
zija, Vokietija, Italija, Bei- Indija tam yra ryškus pa- čiai Vakarų Europoje, o ne- 
gija, Olandija ir Liuksem- vyzdys. Europos kraštams palyginamai didesni skai- 
burgas (o gal ir Anglija; gresia pavojus netekti bent čiai šaukiasi pagalbos iš Si- 
imsis konkrečių žygių susi- dalies rinkų savo pramonės biro ir iš pačios Lietuvos, 
glausti. i dirbiniams ir susilaukti vis

Kai iki šiol didžiuoju ak-'didesnių sunkumų gauti ža-

Europa apsijungimo kely

Balfui iškyla nauji uždą-,
.... c „ r i T v 8 iz- T viniai ir atsiveria nauji pla-‘

etinu vienjtis buvo Sovietų liavų savo labnkams. Kiek tūs darbo lotai
toms valstybėms giesme,; bebūtų Amkenka padeju- lietuviai yj.a prjebėgio!

—Alou, Maiki! Kaip tau sakai, kad stebuklų ant svie- vertųsi jas apsijungti At- si karo išgriautai Europai tuo paRaibos ir paguo-'
einasi? to nėra. Juk tai kone taip. lanto pakto (NATO) orga- atsikurti, Europa neslėpda- d kuri * *

PLAUKIKAS skrenda mas rentgeno spinduliais,
kuris daugelyje vietų atlie
kamas veltui.

VL K.

Angliakasiai 
Laimėjo

200,000 minkštosios ang
lies kasėjų laimėjo 30 cen
tų valandinio priedo, kurio 
pusė bus pradėta tuoj mo
kėti, o likusi dalis nuo kitų 
metų balandžio 1 d. Be to, 
jie gaus dvigubą atlygini
mą už dirbamus sekmadie
nius ir kitas šventes, o už 
šeštadienius pusantro. Va
saros atostogos bus apmo
kėtos $180, o žiemos Kalė- 
dų-Naujųjų metų — $40.

Prieš 10 metų angliaka
siai uždirbo mažiau negu 
plieno ar automobilių pra
monės darbininkai, o dabar 
kada angliakasiai uždirbs 
vidutiniškai per dieną $ 
22.25, jie bus pralenkę ki
tų šakų darbininkus. Jų vi
dutinis dienos uždarbis bus 
didesnis kaip $3.

Laimėjus minkštos ang
lies kasėjams, tą patį laimės 
ir kiti angliakasiai, kurių 
viso labo yra 400,000.

Unijos vadai derybas šį 
kartą vedė tyliai. Unijai lai-

--------------------------------------- kas buvo palankus, nes an-
. glies pareikalavimas didė- 

UZIOVCL l€O€gr€Sl(l ja, anglių eksportas šiemet
----------  gal bus didžiausias negu

Suradus naujus vaistus iki šiol buvo; jam skatinti

Tai dalis Amerikos plau
kikių, kurios dalyvaus siu 
metų olimpinių žaidimų 
varžybose Melbourne. Au
stralijoj. Jų viso iabo bus 
13 ir dar 3 vyrai. Iš New 
Yorko jos išskrido olandų 
lėktuvu j Olandiją, o iš 
ten toliau aplink pasaulį 
ir tada vyks į varžybas.

------  taip. paKvo org-ą- suimtu, nuropa nesiepua- dos į Rurį visų iš.
—Neblogai. O kaip tau, kaip Biblijoj, kur tūkstantį rtizacijoj, tiek dabar greti- ma žiuri į Ameriką žvairo- vargusias akys yra atkreip-'

tėve? metų Maižius sudėjo į vieną mai su,apsigynimo reikalu mis. Spaičiai tobulėjanti ^og jr išdžiuvusios rankos nuo džiovos, mirtis nuo šios ir vykdyti yra sukurta net
—Nesiektai ir man. dieną. vis labiau skinama reikš- Amerikos fabiikų technika yra ištiestos. Mes esame ligos per paskutinius dešim- nauja bendrovė, kurioj be
—Ar kiaurus savo batus —Čia, tėve, ne stebuklas, mes ūkiniam Europos apsi- jos savos žaliavos beveik- p,^šomi nepaversti savo tį metų sumažėjo 757. Jei kasyklų savininkų dalyvau-

jau sutaisei? — .... . - ...
—Maiki, dabai

visokių žinių, tiek 
kia mislyti, kad
taisvmą aš ir pamiršau. ’ klausti, ką” jis apie tai mi- plieno ir. anglie* bendruo- pos.ūkiuii,_ kad jis gali pa- Pakrikai tos pagalbos at- stvbėie 1841 lova džiovos

kad nebuvo, Maiki. \e, pe- dabar teismas kaštavo vai- Ėuiopos apvienijinio tik- planuoti savo ateitį. \ ei čia kūrė vien tik šalpos reika- praleisti li°'on'"rėįe ar ’-ana-! 
raitą savaitę Bostone buvo džiai apie $5,000,000, tai Blas—sukurti iš jos valsty-'bent visus pramoninguosius lamg speciaiįa visų lietuvių tori jo ie " t
nusūdyti tie banditai, ką yra daugiau, negu jie išplė- bių bendrą ūkinį vienetą.! Europos kraštus ir iš čia au- organizaciją BALFą. Ame-i
apiubavojo Brinkso klum- šė. O koks iš to pažitkas? Tam tikslui pasiekti reikės'ga mintis, virstanti reikalu. rjkos valdžia ją pripažino* ^ar gražu iki i
paniją. Septyni jųįgavo džė- Sako, tų pinigų, ką jie iš- daug kas padaryti. Reikės Tik apsivienijusi Europa pa- .-j išaugo į labai rimtą džiovos įveikimo, šiuo metu' 
los ant viso amžiaus, o aš- plėšė, policija visai"nesura- išgriauti muitų užtvaras, jėgs sukurti tiek stiprų ūkį, gajpog įstaigą. Per 12 savo Jungtinėse Amerikos Vai-:

T JOHN L. LEW1S

Visa tas angliakasių va
dovybei su jos “karaliumi” 

- John L. Lewis priešaky pa-
... .... . .. kad BALEo amžius nebus siojancių dar gyvas bacilas dėjo be streiko išsiderėti

vinzacijai vadovaujančio jabai jigas< Antrasis pašau- s®'’0 krūtinėje (kurios daž- žymių atlyginimų priedų, 
žemyno vaidme Aden- jjnjg karas’ pasibaigs, pa- na^ >’ra sukalkėjusiuose ži- 76 metų amžiaus anglia- 
aueiis, šiame Europai liki- vergta Lietuva atgaus lai- diniuose) yra apie 55 mi- kasių unijos vadas Lewis, 
miniam reikale gretimai ei- įgv vjgj j savo namus Hunai šio krašto gyventojų, kalbėdamas angliakasių
dama. su belgų socialistų jr nebeslėgs lietuvio Šie žmonės nors užsikrėtę, konvencijoje, pabrėžė, kad
vadu Spaaku stoją vykdyti Dej ui neįvyko. Antrai bet jie nesirgo, nes orga- už savo dabartinę padėtįczvnoii cz-tAin iictn irinolo nnc . 1 . _Z____ _____________ 2 _  m.__•__ •__ • ___

—Matyt, tėvas kalbi apie lionas dingęs, valdžia dar derinti tarp savęs atskirų 
tos gauios vadą McGinnį. pridėjo 5 milionus ir uždą- Kraštų valiutas; raikės iš 
ar taip? " * rė 8 žmones i lakupą. kur 'vienos vietos tvarkyti kre-

—Jes, apie jį. Ar sakai/per visą amžių turės duoti ditu paskirstymas įvairiems 
kad jis buvo tos gengės va- jiems fry burdą.< Jie valgys kiaštams. Kad nebūtų nie- 
das- kitaip pasakius, šefas? skarbavą duona ir gyvens kams apverčiamas žmogaus

Jis buvo,be jokio klapato. nereikės dailias, gamybai reikalingos:senąjį socialistų idealą, nes gjg karas dar neužbaigtas ir ™zrnas pajėgė laikinai ap-turime būti dėkingi tiems, 
vyriausias tos aferos inži- nei taksu valdžiai mokėti, i žaliavos ir kapitalai, husitai daiyti verčia pats gyve- ,paVergtos tautos tebeneša' nuo šio amaro. Bet kurie net savo gyvybę au-

kalėjime taip ge- reikalinga ūkis planuoti, nimas. I apsijungusią turo- £ink;a veroria. o nrievarta susidarius

— taip, tėra.

menus. —Jeigu kalėjime taip ge 
—Bet gazietos rašo, kad Irai. kaip Za.cirka galvoja, Gaminti tik tas, kas reika- 

jis tenai nebuvo. Kai ta ša;- tai, tėve1, paklausk jį, kodėl Bnga patiems Europos gy- 
ka pinigus rubavojo, tai jis nenasiiūpina šauti tenai 1 ventojams, arba bus galima...r„.rūpina ___  ___
McGinr.is buvo visai kitoj: -fry burdą” sau? Tegul i va-i eksportuoti į kitus kraštus.. 
vietoj ir kalbėjosi su polic- i o porą plytų Per langą i ___1..1__ *___l’kinės varžybos tarp at

skilų kraštų ar atskilų pra

_ - . . .... . sunkią vergiją, o prievarta :susidąnus nepalankioms są- kojo tais laikais, kada prieš 
pą turės dėtis ir išsilaisvinu-; Įšvąryti žmonės skęsta be- lygoms, kaip prastas mai- , uniją stojo ir darbdaviai ir 
si Lietu.a, pasisavindama daliniame skurde etas, persidirbimas, pašali- vyriausvbė.
j'os laimėjimus bei sociali- = _ J pės ligos, šios “miegančios” Jis sakė, kad unija nuo
nę pažangą. !.. Ne žmonės būtume,jei 1 bacilos vėl gali pasidaryti pat pradžios skatino darb-

gijtjnėg pagelbininkės. Ap- darius įvesti vis tobulesniųV. Rimantas
menu. , j cliciįos nuovada- ir gaus

sričių pasiliks, kad irurfH t kts «. _ • • J ncda’lsušvelnintos. Irdėl tereikės
balta- Tai‘hrvn oiuiiai «n l '!’’v t--. 'derinti atlyginimą už dar-Kaltai, lai buvo gudriai su- —Rodei? v. j- v
planuotas sąmokslas. Ir už —Sunku pasakyti, ilaiki, sw:‘al"lsi niai išleistoje knygoje įvyks

•O vieną ‘ kodėl žmonės nenori gerž ' “C-mahos lietuviai” aprašo mas

rems savo rankos neišties- 
tume. Todėl BALFas ir to
liau lieka gyvenime, nes jo

tą sąmokslą jis gav 
amžių kalėjimo. Antrą am-|snio gyvenimo. Tu žinai, 
žiu jis gavo už tai, kad jo,kaip komunistai giria So- 
išmokyti banditai buvo gin- vietų Rusiją, o betgi Prū- 
kluoti. Tračias amžius bu- seika su Andruliu bijosi tė
vo pridėtas už tai, kad jis nai važiuoti, ir dac oi. 
nakties laiku Įsilaužė įstai- —Tėvas klysti, kad žmo-
gon. Ketvirtas amžius už nės bijosi geresnio gyveni- 
tai. kad grasindami gink- mo. Ar kas bijosi Amerikon 
Jais jie surišo tos įstaigos važiuoti? Jeigu jos durys 
tarnautojus, užkamšė jiems būtų visiems atdaros, laivai 
burnas ir pagi obė $1.218,- nespėtų gabenti čionai žmo-
211 pinigų. Paskui dar ke
turi amžiai kalėjimo jam 
buvo pridėti už kitus pra
sižengimus, surištus su tuo 
plėšimu. Taip pasidarė iš 
viso aštuonių amžių kalėji
mo bausmė. Bet tai nereiš
kia, kad jis turės išbūti ka
lėjime tokį ilgą laiką, nes 
visus “aštuonius amžius” 
jis sėdės tuo pačiu laiku, ir

nių. Tiktai Rusijos ir kalė
jimo žmonės bijosi.

—Gali būti, kad tavo tei
sybė, Maiki.

Susijaudinęs vyras jbėgo j 
rūkomąjį vagoną ir šaukia:

—Kitame vagone moteriškė 
ką tik apalpo. Ga! kas turi deg
tinės?

Aišku, tuoj atsirado net ke

bo metu ir senatvėje. Rei
kės tvarkyti “darbo rinką” 
ir leisti darbininkams lai
svai keliauti per visą Euro
pą, kad galėtų pasirinkti 
darbo kur kam geriau.

Pagaliau reikės vesti ben
drą ūkinę politiką santy
kiuose su kitais kraštais už 
Europos ribų. kaip Ameri
ka, Azijos bei Afrikos val
stybės, Sovietų blokas.

Kaip išvada iš Europos 
apjungimo teks derinti ben
drą Europos valstybių poli
tiką kitų kraštų atveju, ir

i\.0V9J0 SU Vyskupu paskirtis dar neatlikta, jo
---------  darbai nebaigti. Šių metų

Jeronimas Cicėnas nese- lapkričio 23-24 dienomis 
kas du metai šaukia- 
BALFo seimas. Sei-

vietos lietuvių darytas pas- mas susirinks Detroite, 
tangas savo lėšomis pasta- Mich., kur gausi to miesto 
tytoj bažnyčioj turėti lietuvį lietuvių kolonija su dideliu 
kunigą ir jų ginčus tuo rei- uolumu ruošiasi jį priimti.

skaičiuojama, kad iš šių 55 gamybos įrankių, mechani- 
milionų užsikrėtusių, apie zuoti kasyklas ir todėl šian- 
2 milionai ir 700 tūkstančių dien Amerikos kasyklose 
susirgs savo gyvenime at- vienas drabininkas anglies 
vira džiova. Tai gana gąs- iškasa 8 kartus daugiau ne- 
dinantys skaičiai. Bet da- gu Anglijoje, todėl ir ang- 
bar žinoma, kad kuo ank- lies iškasimas čia atsieina 
sčiau džiova atrandama, 3 kartus pigiau negu Ang- 
tuo daugiau galimumo, kad lijoje ir angliakasiai gali 
toks ligonis pasveiks. Tuo gauti 5 kartus didesnius 
atžvilgiu daug padeda kas-, atylginimus negu Angli-

kalu su vyskupu. Svarbu, kad lietuvių visuo-i metinis plaučiu peršvieti-'joje.
.. 4 - v . • . - menė tuo seimu susidomėtų,K°VOta .UZ,<i£T,!, T- BALFo skyriai savo at- 

gą nUO pat 1903-7-11, kai cfovllQ ofaiiififii ir natvlinam, - , stovus atsiųstų ir naudingų
vyskupas lietuvių delega- p^iūlymu atvežtų. Šis sei- 
tams pareiškė: Ar kunigas m^g įug ejijnis> tikrų-
kunigui nelygus. Mes lie- nepaprastas, nes
tuviai—-kartojo delegatai. gALFui nauji darbo plotai 

n1^ kartą vysk. R. Scan- atsiveria, kuriems apdoroti
se « , lte,t°. PI1Tnm41JJkui reikia ne tik geros organi- 
B. Maslauskui tarė: Kam zacijOs, patirties, bet taip

v.a, navų «vvC<|«, » iSi P&t H111010 nOr°
jau savaime kils reikalas Jl™1’ meldžiamės kur pa- jam padėti, darbo ir aukos.
panaikinti pasus, tvarkyti l at^-^’ "dzūkas rėž? Tektų laukti didelio tuo 
susisiekimą viso kontinento pnialrivbė iūs netu- winlu susidomėjimo ir gau-mastu, sustiprinti ūkinį ir kalb^’ a^„orite nes ^ar-
kultūrinį bendradarbiavi- . , . CQ,r stomi reikalai bus nepapras-kad ir mes savosios neturė

tume?*
Kitą kartą vyskupas gra

sinęs bažnyčią uždaryti. Ci
cėnas primena, kad “toks

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Moša.

mą Bus bendras reikalas iš 
vieno rūpinti ir apsigynimą, 
kol Europai grės komunisti
nio bloko užpuolimas, 

j Kiek yra vilties, kad Eu- 
'ropa pagaliau susiglaudins,___
nugalėdama labai didelius lietuvius, Omahos artimus riuose gyvena daugiau

tai jautrūs, gyvybiniai 
lies visus lietuvius.

St

po 20 metų jau galės būti Ii buteliukai. Minėtas vyras pa
rleistas, jeigu nenumil-S ėmė vieną jų, išlenkė gerą bur- 
anksčiau. ; nelę ir grąžindamas buteliuką

—Vadinasi, astuoni am- tarė:
žiai sudėti į vieną, ar taip? —Ačiū Tamstai. Aš visuo- 10pa pagaliau ausiglaudins, smūgis ištiko Kansas, Kans., Pasauly yra 51 miestas, ku-fs alostail- nugalėdama lakai rlidaline K/.*,,, ;...- _ _______

sunkumus?
—Taip. tėve. rnet susergu pamatęs alpstan-
—Nu, matai, Maiki. o tu čia moterį

vie-
kaimyniis Klebonui Pr Ze- nas milionas gyventojų.
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Iš Pavergtos Lietuvos |

Vagia, nejaučia 
atsakomybė*

derlių, Vilniaus zonos maši- 
nų-traktorių stotyse stovi; 
be darbo 130 kombainų, Į 
Klaipėdos ir Šiaulių zonos 

!—200 kombainų. Iš viso re- 
' ^publikoje šiemet nedirba

vilkdamas švarką, jis, vik- 516 kombainų. Dauguma 
j riai apsisukęs, išmušė už- šių mašinų buvo suremon- 

Vienas gana aukštas pa. puolikams ginklą “„'“‘■"I t?0.1?8 »' paraoštos darbui.
ir abu pristatė milicijai. Kokios gi kliūtys trukdė

paaiškėjo, kad Ui bū- 
v « ta pergjrengugm milicijos 

Gal tas ir gerai, gal greičiau karininku.
sulauksime p a s i k eitimų,
nors stebuklų nesitikime. šitaip žengiama pirmyn 

“Pripratau prie ūkinio ir & . Lietuvos rašyto-

tvarkos .prie tokių faktų, j įUįie m siekis

gSžks n“žriI^rėteO Seduvos rajono “Al*°jo”
£jX£ :& uo nestik hek’

nesipiktina bet laiko visai 1 jo kolchozi-
natūraliu daly u. ninkai už darbadienį gavę

Jei jvisi dirbtų sązinin- pO penkis su puse kilogra- 
gai, mūsų kraštas būtų tur- mų javų, 1950 metais po du
ringas, bet dėl vagysčių, su pUse kilogramų, o 1951J patvirtina, kad Lietuvoje 
biurokraiztmo, atsakomybės metais, kada buvo susijung-i ypatingai trūksta geių dra- 
jausmo ir susidomėjimo sa- ta su skolose paskendusiais i bužių, apavo ir kitų pačių 
vo darbo kokybe stokos ir Gražiškiais, jau tik po 1 ki-J būtiniausių reikmenų. Prie 
kiekvieno susirūpinimo, Jogramą. 1952 metais kol-J krautuvių eilės dar neišny- 
kaip kitu būdu padidinti chozininkai gavo po 700 ko. Ligoninėse trūksta vai-’ 
savo ubagišką atlyginimą, gramų, 1953 metais po 400 stų.

šiems kombainams pasiekti 
kolūkio laukus? Atsakymas 
iš visur vienas ir tas pats:į 

nėra žmonių, kurie dirbtų 
su jais”. j

Ten visuomet turi ko nors 
trūkti, kas visą reikalą su
gadina. Ir šiuo atveju: kai 
yra žmonių—mašinos nesu
tvarkytos, kai sutaiso ma
sinas—nėra kam jų valdyti. 
Ko labiausia trūksta?

Neseniai iš Lietuvos Į Va
karus išleistieji vokiečiai

PRANCŪZŲ MARŠALAS PASITRAUKIA

Prancūzų maršalas A. Juin, buvęs NATO karo pajėgu 
vadas Centro Europoj, pasitraukė iš pareigų dėl sena
tvės. Nuotraukoje jis matosi su NATO karo pajėgų vy
riausiuoju vadu, Amerikos generolu A. Gruenther, ku
ris irgi greit pasitraukia iš vyr. vado pareigų ir iš ka
riuomenės. ....

einame atgal’ gramų, o 1954 metais tik po Bolševikai labai didžiuo
jasi nepriklausomybės lai
kais pastatytomis Kauno 
universiteto klinikomis, ku
rios esančios vienos pavyz
dingiausių visoj Sovietų Są-

Nepalaužti kovotojai

Klaipėdos kraštas
Klaipėdos kraštas stovi tuvos uosto yra 115 kilo- 

Nemuno žemupio dešiniojoj metių. nuo Nemuno žiočių, 
-šiaurinėje pusėje, taigi jis t. y. Nemuno atšakos Skir- 
visas yra Žemaitijos pietva- vytės (Įteka i Kuršių ma- 
karinis kaimynas. Jis suda- res ir ji yra Lietuvos vaisty
to kaip ir puslankį—siaurą, bes siena> i šiaurę ligi Klai- 
plačiausioje vietoje teturin- pėdos yra 55 kilometrai, li
tį 20 kelis kilometrus plo- gi Palangos per 70 kilome- 
čio ir nusitęsiantį iš pietų trų. ligi šventosios uosto 
pagal Nemuną ir per Kur- (prie Baltijos jūros), taigi 
šių marias ligi 105 kilome- ir Latvijos sienos, 85 kilo- 
trų ir iš vakarų pagal Balti- metrai. Per tą Klaipėdos 
jos jūra 70 kilometrų, o jam krašto šiaurinę dalį pagal 
priklauso Kuršių marių rė- Baltijos jūrą kryžiuočiai- 
žio 67 kilometrai. Rytuose -vokiečiai ir norėjo Lietuvos 
jis prasideda ries Šventąja Žemaitiją nuo jūros atplėšti 
(Nemuno dešinysis - šiauri- ir susijungti su Vokiečių Li- 
nis įtakas), taigi apie Sma- vonijos (kardininkų) ordi- 
lininkų miestelį, .ir šiaurėje nu, o tas ordinas tada jau 
pasibaigia už Nemirsetos valdė visą Kurią, t. y. Lat- 
vasarvietės, taigi jau nebe- vijos pajūrinę dalį, nuo Lie
teli Birutės kalno, stovinčio po jos i pietus besiskverbda- 
Palangos kurorto pietuose; mas ligi Šventosios (Bal- 
nuo Smalininkų į žiemva- tijos Įtakas ties mūsų Šven- 
karius ligi Nemirsetos yra tosios uostu šiauriau Palan- 
130 kilom., į kurių tarpą Įsi- gos).
bruka pati Žemaitija, nes, 
sakau, Klaipėdos kraštas 
yra puslankio pavidalo. Į —

Šie ir dar kiti skaičiai i 
reikalingi, norint gyvai su-', 
prasti patį Klaipėdos kraš-i

(Bus daugiau)
Petras Būtėnas

Taip rašoma iš Lenkjios, 25(5 gramų (po pusę sva- 
bet tos pastabos lygiai tin- ro), ne daugiau tesukrapštė 
ka ir Lietuvai, nes ir ten ir pernai. ,
gyvenimo sąlygos tokios Sluckis primena kolchoze 
pat. esamą netvarką, vagystes,
Daug banditų

Iš Lietuvos vėl atvyko į gal išeis 3 centneriai, vasa- 
Vakarus vokiečių būrys. Jie rinių—nė tiek nebus; bul- 
pasakoja, kad miestuose vės—
praeivius dažnai užpuola, Kolchozo 
banditai, kurių tarpe yra ir panašios
milicininkų. kiaules”, ------, — —

Pasakojama, kad jie bu- blizga ir uodegos raitosi”... 1 duonelę išveža 
vę užpuolę ir boksininką Elta rašo, kad be abejo-; ‘‘Laisvė” džiaugiasi,
Šociką, kuris jau šeštą kar- nės panašių kolchozų yra iš Maskvos muzėju
tą iškovojo Sovietų Sąjun- ne tik tas vienas “Artojas”.) Vilniaus istoriniam - euiu- —------- --------- ------ ---------------- kilometrai o1
gos bokso čempiono vardą. „ovi! grafiniam muzėjui po 1863 km te partijos pirminmku bejosi pasisakė panašia, SUTriS i “n de. kraštis.
Sutikęs patamsy du civilius, «""•» IU~ i metų sukilimo rusų pagrob- boc!
Šocikas buvęs priverstas “Tiesa” rugsėjo 16 d.! tas taures su Radvilų, Rim-nai? 
nusivilkti paltą, bet besi- rašė: “Nuimant šių metų į šų, Tiškevičių herbais, ka- tvijos

Redakcija atsako
Kanadiečiui — Ta mstaŠvedų profesinių sąjungų Fį prieškarinę ūkio santvar- 3° ^tonją. tklau<i kofiėl kuniginiai

menką šių metų derlių1 jungoj. « laikraštis “Afton Tidin-iką, bet smulkioji pramonė, .^rijoje lietuvių su Vo- „T-įį -* žiburiai” nuslė-
“Žieminių iš vieno hektaro J Iš Sibiro grįžta, bet ne- gęn”, turįs per 110 tūkstan- prekyba ir amatai galėsią tvė

visi sugrįžę tegali gauti dar- čių sk " " 
bo net kolchozuose ir to į'ugsėjo

y skaitlį įdėjo į savo paiiHkti privežė rauko- gmmtjmių biuas buvo;

igsejo men. numerį straip-se. Daug reikšmes dr. F. KalP llT Nemuno žemupys,, -J į F
ii 117 ’.ijivlvto onrlorc ir t Mnnrloiv oL-ii-ioc hūoimom O1O kuli kry ZiUOClHl 11 bUVO;1 - . _ . J t . .

— raliaus Poniatovskio žirgo
SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS • KAREIVIS MATUTUTIS, KODĖL AS NETIKIU J DIEVĄ, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji-j argumentą, kurie visiems
. ... , įdomus. Kaina ...................................20cmas apie nepaprastą zemaitj, kuris _ .....

, . ' j , ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro-daug nuostabių dalykų padare, tik, manas X. lemaičių Kalvarijos pra- 
nepadare vieno, kurį tikrai turėjo ■ rities. Kietais viršeliais, 467 pusla- 
padaryti. 2-.. psl. lvaina ...... $6. piai. kaina •«•«.•••..*•••••••..<4

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 
LENGVAS ECDAS IŠMOKTI ANG- žaS> novelių rinkinys, 155 psl. 

I.IŠKAI. Geriausias vadovėlis pra-' v -n
dedantiems angliškai mokytis; duoda na .......................................... >i.ow.
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.: TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ.
Kaina .................................................... 75c į Parašė Leonas Biumas. Trumpas

; socializmo aiškinimas. Kaina 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi-jDEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės parašyta; 250 įvairiųl PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptu, 152 pusi. Kaina ... .$1.25! knyga šių dienų klausimams supras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE-|9- Kaina ...........................................50c

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-

paradinę aprangį Zygmam >™ku ir buv. ^alfcmo.^enin^. Dabar esą Mtf. ^d^p^5^1o^™igahO1S°sukelti painių evo- 
to Vazos laikų Trakų vėlia- kiatų partijose, kori. nanu, na .u.tiprmt, latvių Įtakų žemupio zojaioraetrų 6 i Popiežius
v, ir kitų vertingų istori- daĮg togu, u Iae- ^publdco, (Latvijo.) „■ ^5 aišliiJno, pasiūdami vie-

"Dž'iaSs'čia nėra ko ne« F- Mendere buvo svečias: Anot “Afton Tidingen” krąnt«; .Į? vokiečiai ™
užraugus era nėra ko, ne. etuvos soc; ademokratu1 redaktoriam švediia esanti uzeme vėliau, t y. nuo Še- teonja, kad pasaulis (visa

tos vertybes priklausė Lie- ueiuvos s o c i aaemoKratų redaktoi raus, Švedija esanti žemunio i rvtus liei ta) via sukurtas prieš de-
tuvai, jos buvo rusų pagrob- partijos suvažiavime Kau- populiariausia latviuos e JP& P gu-pynius bilionus metų ir evo-
tos ir to dėl turėjo būti grą- P™s ją uždarant. Jis at- valstybe, šv^edų laivyno va- "Sėlio h žfcmva-! locijos keliu dusinto iki 
žintos kam priklauso. ±y.?'?„?atv,JOS «>cialde-:das, admirolas Af Khut mums dabar žinomo pašau-
.Liūdna yra kas kita^ Ru- gved ’ laivynui lankant'uur? už'Artėtų’p'ezb ™io .'“V*®’ ir dab^,' *? bni- ’A/j’ ki'V'teoiiia'hnm S'

b£8ra££V&ve&Ry^-.kartu su>nt« vorotų, bet už

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į 
Va u na nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 puslapiai, kaina .........................>2
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina ............................. $2.

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

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

MIUINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gera 
popiera. Kaina ..............................12.60

KON-TIKI. Thor Ileyerdahl aprašy
mas neįprastos šešių vyrų kelio

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

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

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
240 pusi. Kaina........... ...$2J*0
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 200 pusi. Kaina... .$3225 
roi'iKZIAl IR LIETUVA. Kunigo 

M. Valadkos parašyta knyga, 250
pusi. Kaine ............................. *2^0
ZEMaITC.S RASTAI. Garsiosios 

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

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikių, 225 pusi., gerame įtopicrvje.
Kaina ..............................................$5.00
A KISS IN TI1E DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais .....................H-Ol pER KLAUSUČIŲ ULYTfiLĘ, pa-
LIĘTUVIV_ Kalbos GRAMATIKA.! Liuda. Dovydėnas, įdomi

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

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausimu veikalas. Kai
na ......................................................... <300
UKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetis- 
no istorija ir valdymo praktika. La
itai daug medžiagos. 96 puslapiai
kaina .......................................................50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

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

kiekvienam perskaityti. Kaina <1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO SENOVĖJ E. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir {vairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai ? 
Kaina ..................................................<1.00

latviu krašto pačia lytine riba. O kinti, kaip popiežiaus pas- 
‘ Klaipėdos krašto rytinėje kelbta, tai kai kurie Toron- 

dalyje ties anuo šešupiniu to parapijos žmonės imtų

oet 1S uietuvob i^eza jos juo atvyko Latvijon kelii“Rvgos miest 
jaunimą jos duonelę ir ki- |ved jaikraščių korespon- tautos gerove“.
tas stų dienų vertybes. dentai, jų tarpe Ingve Lund- , -- ■ , ..... . ...
Ir a. turi meluoti berg, “Afton Tidišgen” už- Latvijos darbininkai, sa- rėžiu voktai vėliau taip ga -Sie.Riti ar P^^us

. „ , . sįeniu politikos skyriaus re- ko korespondentas, yra ne- pat užgrobė 28 kilometrų neia Kanais is monkes .
Keleivyje buvo aiškiai ^0^. Lundberg gavo Patenkinti darbo ir gyveni-ilgio rėžį tarp vakaniose’ j k h. (Io^,omis 

pranešta, kad Sibire mirė ima(Jti gu p,, j? Jįen.jmo sąlygomis. Jie žiną, ką Jūros upes ir rytuose šveti- “tj ji kom'unistai ^į. 
JĮgt’ejy? Petrauskas, o J * j išsikalbėjo iriyra pasakęs Chrusciovas tosios upės ryčiau Smaii-” . ; pasmerkė “asme-
Vilnyj parašyta, kad jis minJ4taii Sov etų komunistinės parti-ninku. į,, .'„5 rk.

mirė Lietuvoje. Toliau jau J® “ , |,al,l>e mlnetąJ!jos XX-am kongrese ir jo Tuo būdu nuo Šventosios
rašo teisybę, kad Petraus-® F.PMį'nden5 gyvenas da-kalbą kritiškai vertiną. Jie žiočių ties , Smalininkaisk.h' „i L.mSau' 
kas “labai gerai buvo žino- į,.,. Į>v„oje savam bute esą gerai informuoti apie pradedant h- einant stačiai;, '. s. . . 4 neimtu
mas Chicagos pažangiai lie- ™ f£ Vakmų politiką, tik turį į vakarus Nemuno žemupio!^ 't Jd tnh Tain ra?

permažąi žinių kaip gyve-yra per 85 kilometras Tai!k*P^l 
na latvių tremtiniai. tiek Nemuno žemupio kilo-

T„ „ . metrų yra vokiečiai valdę. Dėl antro klausinio apie
Lundbergo stiajpsnĮ apie vadinasi, kryžiuočiai-vokie-! vvsk. Brizgi, atsakymas 

§augelis^šve<ių kT^o“ Čia'-ti®k Ne?uno žemnpip'yi’a aiškus. Kaip vys

pos laikraščių.
(“Briviba” Nr. 7, 1956)

'to ir

. . . izangiai ne- . j suėjo 72 metai. Ča-
tuvių visuomenei, kaip ak- ; F Menders buvo
tyviskas orgamzacijse ir trf ištremtas į,
siap abelnai veikime , kad gibi diktato.
Lietuvoje buvo jsigijęs ūkį gimanis buvo jį pade-
tr gražiai gyveno, bet vėl j j d ^ovyglą Liepo- 
sąmoningai nutylima kad jĮi.'Dabar g sįbil’ an*trą 
jis uz tai ir j Sibną buvo įaJltą Mendets ač
ištremtas. rodąs pasenęs ir gerokai iš
Skelbia statybas vargęs, bet kaip ir seniau

Bolševikai skelbia statą nepalaužiamos dvasios. 

Panevėžyje linų kombinatą, Lundbergui dr. F. Men- 
kuris stambiausias 'i- ders padalęs “protingo ii

maitijos krikšto laikų. s« kietais šame Pabaltijy. Jau ati- realiai galvojančio politi
apdarais. Kaina .........................<3.50 1 ---------x..x. ---------.... r .. .
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo

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

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina 25c
BARABAS. Faer Laserkvist’o isto

rinė apysaka if pirmųjų krikšėio 
nybės bukų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premiją. Kaina •••••«•••..«.,<2JI5 
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... <1.50.
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................. <3.

duotas montuoti 
gamybinis postas 
įmonėje būsiąs

‘pirmas ko” įspūdį. Menders nesibi-

GAL BOT SENIAUSIAS 
PASAULY ŽMOGUS

„ aiškus. __ ,
ne iš karto buvo pasisavi-įkupui jam nederėtų kištis 
nę. į i partinius ginčus, bet fak-

Kad lengviau būtų su-itiškaijisvrakrikščioniųde- 
prasti, reikia žinoti, jog nuo j mokytu šulas, jis ir Lie- 
Kauno Nemunu į vakarus tuvos praeiti aiškina tik per 
ligi Smalininkų yra 85 kilo- saVO partijos akinius žiū-
metrai. — vadinasi, beveik 

New Pat’ kiek klaipėdinio

rkrašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta! . -
Amerikos lietuviams. 144 puslapių, apysok*. __ P81 Kaina 
Kaina ................................................<1.00 SOČIAI *
JUOZAS STALINAS, arba kaip

Vienoje jąs pasisakyti sovietų val- 
atskiras džios žmonėms esąs social- 

miestelis ir mokykla, par- demokratas ir latvių dabar- 
duotuvė, klubas, ligoninė, tinėj visuomenėj tuiįs auto- 

Statomas taip pat baldų ritėtą, nors jo partija sunai- 
fabrikas ir Urprajoninė že- kinta. Menders turįs drąsos 
mės ūkio mašinų dirbtuvė, pasakvti okupantui, kad jis 
Tauragėje statoma daržo- stovįs už “visiškai laisvą,, 
vių džiovinimo gamykla, nepriklausomą ir demokra- 
naujas žemės ūkio techni- tišką Latviją”. Nora turėjęs 
kūmas. Kretingoje—nauja sunkių pergyvenimų. F. 
ligoninė. Menders tebesąs ir šiandien
d u- «>-i optimistas ir manąs, kadPa go Bilevičiu e Sovietų Rusija turėsianti at-

Praeitame ‘ Keleivio” nr. sisakyti rusifikacijos ir de

giomis dienomis ____ a_ • -
Yorkan atskrido iš Bogotos Nemuno, arba jo žemupio, 
miesto (Kolumbijoj) Javier ° nu9. Kauno stačiai j vaka- 
Pereira, tariamai seniausias buv}18*08 Rusijos-
žmogus pasauly. New Yor- -Vokietijos sienos, arba li
ko miesto ligoninėj žinovai J1 Mažosios Lietuvos 11- 
bandys nustatyti jo tikrą jį: P®r .Sūduvos Suvalkiją
amžių; kol kas jie spėja, arčiausiai yra 65 kilometrai, 
kad jis turi nemažiau kaip kryziuocių-vokie-
120 metų. Jis pats tvirtina S.1.^. tikslas yra buvęs per tų 
esąs 167 metų amžiaus. Klaipėdos kraštą skverbtis mi 

! toliau siauryn j Žemaitiją
Jis yra nedidelio ūgio, ir susijungti su Vokiečių

tik 4 pėdų ir 4 colių, ir sve- L i vonijos (kardi 
ria vos tik 75 svarus. ninku) ordinu (Nepasise-

rėdania.'

KUR KIEK UŽDIRBA

“U. S. News World Re- 
port” žurnalo ekonominio 
skyriaus apskaičiavimu, 
Jungtinėse' Amerikos vals
tybėse vidutinis 1952 me
tų uždarbis buvo $1,727, o 
iuo metu yra $1,915, va

dinasi pakilo beveik 11^.
Atskiromis valstybėmis 

paėmus, didžiausias viduti
nis uždarbis vra Connecti-

Bolševikai neseniai pa- kė!), o per Mažąją Lietuvą -ut ir Pela .vare, abiejos |x> 
skelbė, kad Gruzijoje su-,skverbtis Sūduvos Suvalki- $2,601. Toliau eina District 
rastas ūkininkas Egor Ko- jos giriomis Kauno link of Coulmbia ($2,404), New 

Jeresey (2.402), Illinois 
12,3.61 Culifomia $2,363), 
ir t.i

Ma/.i.t isia> vidutinis už- 
.m ,, \Ii.»issippi

A l <\c ! t$i,110),
.’»• |V1 1191,

ižiavo aplink Europą laivu ti Iatrijai į Ulmanio faši- 10,000 senių, kurie yra 90 jie nusiaubė. 
»“Pobeda”. Dabar žinoma, slir.ės diktatūi'us laikus, du ir daugiau metu. Klaipėdos kraštu

Kaukazo razbtiininkas buvo pasida-'suomenės 
rąa Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis.

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS kati pabėgusiosios pavardė ?sąs puikinę^ kad išsi lai-i Riek bolstviku tik-Smalininkų j Jva.\ ik e iu
036 East Broadvray So» Boaton 27t Maaa. yra Rileviriute, tvinusi I ai ija n»-g,'iši:,nti >•,»< n •ži,d ' įbgi Klaiped’*- mie («■» b i.ė-

ii u t,; ,iai bij. 
t S .
S.. (



PūSlipi®.

Moterų Skyrius

Mokslas ir gimdymai
Keista, bet skaičiai rodo, medžiagiškai iki gimdymo 

kad juo mokytesnės mote* susitvarkyti, 
lys, tuo jos mažiau vaikų Medžiaginės sąlygos turi 
tetuii. Taip yra bendrai vi- daugiau įtakos mokytes- 
sas paėmus. Atsikirų atsiti- nėms šeimoms negu ki- 
kimų yra visokių. Žinovai, toms. Jos gėliau viską ap- 
išnagi-inėję šio klasto gy- skaičiuoja, 
ventojų surašymų duome- Pasak žinovus, betgi pa- 
nis, susekė, kati 1,000 mo- akutiniuoju metu mokites-i 
teių, kuiios nebuvo baigų- nes moterys yra linkusios 
sios daugiau kaip pradžios daugiau Vaikų turėti. Tas; 
mokyklos 7 klases, viduti- aiškinama gyvenamojo kli
niškai vaikų turėjo 2.905, kotai*pio gerove. Labiau iš- 
o teigusios 7 ar 8 klases tik simokslinę dabar gauna ge- 
2,341. įas vietas, vyrai vieni už-i

Dar mažiau vaikų turė- dirha tiek, kad gali išlaiky-į 
jo mokytesnės moterys. Pa- ti žmoną ir nebereikia lauk-į 
vyzdžiui, 1,000 lankiusių ti, kol bus sutaupyta naujai 
aukštesniąsias mokyklas burnai. Todėl ii* jų šeimos! 
1-3 metus turėjo 1,865 vai- pradeda anksčiau didėti, 
kus, o jas baigusios tik Todėl matomas palinki-! 
1,511. mas mažėti gimdymų skai-'

1,000 moterų, lankiusių čių skirtumui taip nemoky- 
kolegijas 1-3 metus, viduti- tų ir mokytų motėm. Kol 
niškai turėjo 1,533 o lan- kas tas skirtumas yra ii* ka- 
kiusio 4 ir daugiau metų da ir ar jis išsilygins, pa
tik 1,412. rodys tik ateitis.

šitie skaičiai rodo, kad Žinovai sako, kad jei no- 
moterys, baigusios ne dau- rime, kad gyventojų skai- 
giau kaip 7 pradžios mo- čius bent nemažėtų, tai 
kyklos klases, vaikų turi 1,000 ištekėjusių moterų tu- 
dvigubai daugiau negu bai- ri turėti 2,500 vaikų, 
gusios kolegijas. ! Kol kas mažesnio išsimok-

Be to, yra žinoma, kad slinimo moterys tą skaičių 
bevaikių ištekėjusių moterų prašoka, bet kolegijas ra-J 
procentas taip kolegijas gavusios toli atsilieka. Kaip! 
baigusių yra dvigubai d i- anksčiau minėta, paskuti-! 
dėsnis negu taip nebaigu- niuoju metu ir jos daugiau! 
siu pradžios mokyklų. 'gimdo, todėl jei ta linkmė!

Tie žinovai, išnagrinėję nepasikeis, reikia laukti 
18.6 milionų šio krašto bal- didesnio gyventojų prieaug- 
tosios rasės ištekėjusių mo- lio. O jam vietos ir duonos 
teru, kurios iki 1950 metų šiame krašte dar yra pa
turėjo 34.4 milionus vaikų, kankamai. R. M.
duomenis, daro išvadą,* ------------------------------------
kad jeigu viso6 tos moteiys’ p . »•
būtų buvusios išmokslintos' rYOlO Ugos
kolegijose, Ui jos būtų tu-! išgydomos?
įėjusios tik 26.2 milionų
vaikų, Vadinasi, 82 miUo-; Proto ligos šiame krašte 
nai vaikų nebūtų gimę. Ne- nudaro nepaprastai didelę 
butų u* gyventojų pneaug- nelaimę. Kiek daug yra pro- 
lio. O dabai* jau gimsta per iškrypėlių galima įsi
metus daugiau ne 4 nulio- vaizduoti iš to, kad kas sep- 
nai vaikų, ir jei gyventojų tintas žmogus šiame krašte 
skaičius vis auga, Ui ****

kius vaistus galima būtų pri- gonių kraujuje, kulią įlei- ŽF?,Ė dega, paraše Jurgis So- 
taikyti proto ligoms gydyti, dus sveikam žmogui sukę- v??“s* Ats:miuimiil 18 193S*

Rkaicms vis auva ta, čia a - - - . šiuo metu atrodo. kad Ha panašias pamišimo žy- mety’ dku"uo* autori“s’
dSSril nSn Mcote! d“«uu) " "“T?? "• W»1 tokia Hiena jau nebe už mes. Si medžiaga jau buvo'?8?,10*8.,r. Hmlomatos. prate.- 
riiTnSLS^Tmtem normalus, o kas desimtas,kalnų. štai, mokslininkai išbandyta ir žraonžms,
gijų nebaigusios moterys, paprastai atsiduna savo gy-|jau mano suradę tam tikra dar neplačiu mastu. Žymės"“8 aa,la 4oJ "s1, • ’ 445#- 

meHžiagą proto ii- papūtai ,PAVASARIVgUDKOl, p.r.34
PASIVĖLINO 2 DIENI i eva Simonaityte- įdomus ro-

į j

rys teturi mažiau vaikų? ligų gydytojo) kabinete, jei 
Visu pirma dėl to, kad jos ne ligoninėje. Medicina! 
vėliau išteka. Yra patirta- šuoliais pažengė per paaku-j 
kad -juo moterys vėliau is- tiniūosius 70-80 metų, bet’ 
teka, tuo mažiau vaikų tu- jokios didesnės revoliucijos 
ri. Išnagrinėjus 40-44 me- neįvyko psichiatrijoje nuo 
tų amžiaus moterų (taigi, Sigmundo Freudo laikų, 
tų, kurių pajėgumas gim- šis garsus mokslininkas, 
dyti jau eina į patį galą) psichoanalizės teorijos kū- 
duomenis, susekta, jog tos, rėjas, savo laiku suprato, 
kuiios ištekėjo jaunesnės kad jo padalytas pervers- 
kaip 25 metų, vaikų turėjo mas psichiatrijoje nėra pa 
50'' daugiau negu tos, ku- skirtinis žodis. Freudas dar 
rios ištekėjo vyresnės. Tai- pneš 70 metų pastebėjo, 
gi, ne mokslas kaltas, bet kad gal ateis diena, kai 
vėlesnis ištekėjimas. žmogaus galvojimą bus ga-

Be to, mokytesnės mote- Įima kontroliuoti tam tikrų 
rys ištekėjusios ilgiau dėl- cheminių medžiagų ar vai
sia su gimdymu, nori geriau etų pagalba. Tuo į,ačiū to-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir

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

KELEIVIS
06 E. Bmtfepy -»• Be. Boston 27,sd

KELEIVIS, SO. TOSTCI!
JI TAIP GRASINO

Mary Hol’and. 14 metu mergiotė H Staten Inland, N 
Y., susipyko su savo tėvais ir jiems grasindama lAlin 
do pro langą 3-čiame aukite- Kalbinama ji neklausi 
grįžti, bet vėliau policininkui pavyko ją pagauti už ran 
kos ir Įtempti i vidų- Ji nuvežta į ligoninę iitirti galvą

TĖVIŠKES PRISIMINIMAI

Perbridęs brastą negilią,
išlipu Baltkalnio pusėj
ir siauru lakeliu pro rugius ir vyšnių medžius 
traukiu vasaros šviesųjį rytą.

Basas kojas rasa vilgo 
kelio smėly pėdos lieka 
vis pirmyn, pirmyn, jaunuoli, 
tėviškės laukais mielaisiais!

Tik pakilus ant kalnelio.
atsiveria naujas vaizdas.
šešujiėlė tyliai teka
]x> šešėliais dvaro sodo.

Seni rūmai Kataučiznos 
primena dar tuos laikus, 
kai baudžiauninkai suvargę 
arė pono čia laukus.

Gilus prūdas ramiai miega
tarjie miško ir laukų.
Daug, oi daug jis matė visko,
žmonių vargo ir kančių.

: /.i •
. Tai smagu pro čia keliauti 

ar į mišką ar namon, 
nesuteiks tau tokio džiaugsmo 
nieks pasauly tolimam!

Kęstutis

UŽSAKĖ “KELEIVj” 
DOVANŲ

Mis. Berniee Halk gim
tadienio proga užsakė “Ke
leivi” metams savo motinai 

1 Magdalenai S t a k elienei, 
CoUkisvilie. Mass.

NEMUNO SŪNŪS, parašė Andrius Valuckas. įdomus romanas K 1935 metų Suvalkijos ūkininkų sukilimo. įdomiai atvaizduotas tas įvykis, apie kurį dabar mažai kalbama. Pirma dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.
NEMUNO SŪNŪS antroji dalis, 426 psl. ..... . .$4.00.
DANTYS, Jų Priežiūra, Sveikata ir Grožis. Parašė dr. Antanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerui pavaizduoja, kaip dantų priežiūra palaiko kūno sveika
tų. 190 psl., kieti viršeliai, kaina ..... $4.00

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

džiagą ir tęsiasi apie 2 V®“ manas įį Mažosios Lietuvos gy- 
landas. Po to žmogus grjžta^venirro ir Klaipėdos alvadavi-
yėl į normalų stovį. Dabar 228 psi.. kaina............$2.50.
tik belieka palaukti, kada
bus surastas ir toks vaistas,! JURININKO SINDBAD NUO- 
kuris veiks prieš medžiagą TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie 
proto ligonio kraujuje. Gal surašyti knygoje “Tūkstantis 
tada iš pamišėlių ligoninių ir viena naktis“. Iliustruota, 
išeis ir tie nelaimingieji, ku- puiki* dovana jaunimui, psl 108,
rie šiandien užima vieną kaina.................................$2.00.
pusę visų lovų, esančių šio

('JaresMMit. Calif., kolegi
jas studentas Tedd Deter* 
man pasivėlino į pasimaty
mą su savo mergina net 2 
dienas, bet ne dėl savo 
kaltės. Jo draugai Bdy- 
kandami suėmė jį besiren- 
giantį vykti į pusi matymą, 
pasodino į lėktuvą ir iš
skraidino į New Yorką. 
Kol jis is ten sugrįžo į Los 
Angelas, praėjo 2 dienos, 
bet mergaitės meilė per 
tą laiką ncatėab ir peši- 

vėliau buvo visai

krašto ligoninėse.
VI. K.

Katalikų bažnyčios ausi
nė išpažintis įvesta tik 1216 

į metais. !

Naujausios knygos

Užsakymus su pinigais 
įNašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broad wa y 

So. Boston 27, Mass.

Mamutė labai dėkinga
N

Mainytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.”
Ji labai dėkinga ir toko:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios ^eros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skynu- 
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias Man 
labaipatiaka ‘KeWvb* — 
učių, aukrafc, ačiū”-.

Sesės-duMės, kodai joms taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes psr ėtokm metai! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano samyti. Adresuokit taip: 

Kalaičių

Nr. 42, Spalio 17, 19S6
ANDRIUS VALUCKAS

Stalino nužudymas
(Tęsinys)

Išgėręs keletą gurkšnių jis buvo pašauktas prie tele
fono. Skambino jo duktė Svetlana ir prašė jo ilgai ne
dirbti, nenuvaigti, negerti. Jis kalbėjo su ja neapsakomai 
maloniai, teiravosi ar jos vyras yra jai geras, ištikimas ir 
liepė jam pasakyti, kad jeigu jis ją skriaus, tai jis jam 
nusuks sprandą. Jis juokėsi ir buvo visiškai kitas žmo
gus. Besikalbant išsiblaškė pyktis, jis apiirao ir tei
gęs pokalbį sugalvojo ištikto pailsėti, sugalvojęs savo-' 
tiška katės žaismą su pelėmis, pasilinksminimą su nu
matytomis sąraše svarbiausiomis aukomis. Skubiai iš
kvietė Kiemliun, nora buvo jau beveik vidurnaktis, Ma- 
lenkovą. Chruščiovą, Mikojaną, Voiošilovą u* savo sar
gybos viršininką, kaip patikimą dalyvį, liei MGB virši
ninką Ignatjevą. Molotovo nekvietė, nes, esą, jis per
daug gadinąs posėdžiuose orą, o Beria turėjo užduoto 
darbo.

2
Stalinui sirguliuąjant politbiuias įgavo daugiau lai

svės ir tarpais drįsdavo atvirai pasisakyti lųrip -kuriais 
klausimais, pasiginčyti ir panagrinėti esamus sunkumus. 
Tokios laisvės niekad nebuvo anksčiau, nes Stalinas ne
mėgo, kad kas kritikuotų jo liniją ar bandytų švelninti 
darbininkų tei kokhozninkų padėtį. Visi žinojo, kur pa
teko tie, kurie kritikavo Staliną. Todėl žinia apie Stalino 
grįžimą prie valdžios buvo sutikta su aiškiu nepasitikėji
mu ir baime. Kiekvienas buvo ši tą prasitaręs vienu ar 
kitu klausimu ir jeigu ajde tai sužinos Stalinas, tai gal
velės nukentės. Jie raminosi bent tuo, kad niekad atvirai 
nekalbėdavo Berijai esant, o šiaip nė vienas, rodos, ne
galėjo nieko Stalinui sakyti, nes tuo pačiu įtrauktų nelai
mėn ir save. Kitas klausimas, jeigu vienas iš jų būtų pro
vokatoriškai kalbėjęs, norėdamas sužinoti kitų nuomo
nes ir paskui nuskubėtų su jomis pas sugrįžusį Staliną, 
kad jam įsiteiktų. Pagal patylimą jie įtarė vienas kitą, 
bet vpač jie nepasitikėjo Molotovu, kuris kadaise išdavė 
Stalinui Zinovjevą su Kamenevu, gelbėdamas savo kailį. 
Tuomet jam Stalinas davė keletą mėnesių atostogų, jis 
kurį laiką kabojo tani kalėjimo ir laisvės, kol Stalinas 
jo vėl nepakvietė atgal. Jie manė geriau paaukoti Molo
tovą, bendrai jį įskųsti, kol jis suspės juos išduoti.

Keista, kad jie negalėjo daleisti minties nusikratyti 
Stalinu. Anksčiau jiems asmeniškai joks pavojus negrė
sė. Jiems patiko Stalino sunki ranka valant kairiuosius 
ir dešiniuosius partijoje, nes tas leido jiems iškilti. Jiems 

i patiko priverstinas ūkininkų sukolchozinimas, nes tai ko- 
! munistinės paniekos verta klasė. Jiems patiko satelitinių 
kraštų komunistinių partijų valymai, nes jie visi buvo 
aiškiai kitokie, nesuprantą tikrosios rusiškos revoliucijos 
dvasios. Bet dabartinis Stalino elgesys leido iuos įtarti,

: kad esama naujų masinių valymų išvakarėse ir iie nusi
gando. Staiga Stalinas jiems pasirodė ir baisus ir šlyk
štus, pavojingas ir niekšingas, nes . . . galėjo nulupti ir 
jų kailius. Daryti ką nora buvo per vėlu, įvykiai galėjo 
užbėgti jiems už akių, jie atsidaįvė fatališkam likimui, 
kaip gyvulių banda laukdama neišvengiamos skerdyklos. 
Tik degtinės bonkoj jie terado laikino nusiraminimo bei 
paguodos, kartais nelaimingai pasiguosdami ant 4 akių, 
kad galėtų.sąvo žųdfiųdengvai Užsiginti,’jeigu tektų aiš
kintis suimtiems. Nora toks raminimasis tebuvo savęs 
apgaudinėjimas—NKVD mokėtų tuos žodžius iš jų iš
spausti. . . .

Vienintelė jų paguoda bu.o U, kad gal Stalinas 
nesuspės prieiti iki jų, jeigu jie įstengs nūkrei|>ti jo dė
mesį į kitus tariamus priešus, jeigu suimtų gydytojų pa
rodymai nebus prieš juos. Aišku, jie puikiai žinojo, kad 
gydytojai parodys tą, ką Stalinas norės, tad svarbu, kad 
jis nepanorėtų įtraukti jų pavardžių. Tai nepirmas kar
tas, kada jie gelbsti savo mizemą kailį pataikaudami ir 
šliaužiodami prieš Staliną, gelbėdami savo gyvybę ki
tų sąskaiton. Aišku, tai yra nuolatinis žaidimas su mir
tinu pavojumi, amžinas nervų įtempimas, pavojinga ir 
klastinga nežinia. Bet jau daugelį metų jie meluoja Sta
linui, garbina ir šlovina jį, šokinėja apie jį, vergiškai 
meilikaujasi jam, nusižengdami bet kuriam padorumui 
ir sveiko žmogaus saikui, bijodami užsitraukti jo kreivą 
žvilgsnį, padeda jam kvailuose teroro siautėjimuose. Jie 
skaito, kad geriau būti gyvu, nora ir ujamu, šuneliu, kaip 
negyvu liūtu: šunelį mėgąta diktatorius, o prieš jį pasi
kėsinusį liūtą garbintų minia, bet kas yra minia? Jų su
pratimu, tai kvaila ir dėmesio neverta kvailių gauja . . .

Daugelio metų patyrimas leido jiems išmokti savo 
rolę, nemirksint bolševikiškai meluoti, puikiai pažinti 
jo garbėtroškiškas silpnybes, jas išnaudoti, žino kaip jam 
įsiteikti, todėl tariasi esą saugūs, kol senatvė, tarai upė. 
galutinai nepagrauš to 73 metų senio. Laikas yra prieš 
jį, kaip ir prieš juos, klautimas kas pirmiau? Tai vienin
telis jų sąjungininkas ir ištikimas sąmokslininkas, ku
riuo jie gali pasitikėti. Daugiau ką daiyti jie bijo, nes 
nedrįsta ir niekuo kitu nepasitiki. Jie melstųsi, jeigu ga
lėtų, kad burtais ar maldos žodžiais pajėgtų greičiau 
nusiųsti pas velnią į patį pragaro dugną tą jų išgarbin
tą, taip jų mylimą, Draugą, Tėvą ir Mokytoją—Staliną... 

(Bus daugiau)
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Lietuviai svetur
URUGVAJUS

Srarbiot sukaktys
Rugpjūčio 25 d. Urug- 

vajus minėjo savo nepri- 
klausomybės 131 metų su
kakti. Sostinėj Montevideo 
tos dienos iškilmėse daly
vavo ne tik sava kariuome
nė, bet taip pat Argenti
nos, Brazilijos ir Paragva
jaus kariuomenių daliniai 
ir tų valstybių vyriausybių 
ir organizacijų atstovai.

Ruošėjo pradžioje suka
ko 100 metų Montevideo 
teatrui, kuris vedinamas 
Solis. Ta proga teatre buvo 
suruoštos atitinkamos iškil
mės. ,

Miesto valdybos pastan
gomis teatro koncertai sek
madieniais ir kitomis die
nomis yra visiems prieina
ntis, nes juos gali lankyti 
kiekvienas nieko nemokė
damas. i

Galima pastebėti, kad( 
koncertuose didžiausia vai-, 
dmenį vaidina vokiečio■ 
Kurt Palen vadovaujami! 
vaikų, jaunuolių ir suaugu-, 
šių mišrūs chorai. Jie pasi
rodo atskirai ir kaitų, viso 
daugiau kaip 300 asmenų. 
Chorų meninis lygis gana 
aukštas.

Minėti muzikos dainų 
koncertai sekmadieniais bū
na prieš pietus, kada baž
nyčiose laikomos pamaldos. 
Kas nenori eiti f bažnyčią, 
tie eina j koncertus, kuriuo
se nerenkamos jokios aukos.

Socialistai ir bendras 
frontas

Kaip ir visame pasauly, 
taip ir Urugvajuje komu- J 
nistai deda pastangas su
klaidinti darbininkus siūly
dami jiems bendrą frontą. 
Urugvajaus socialistų par

tija tokį komunistų siūlymą 
griežtai atmetė. Ir gerai 
padarė.

Kas galvoja, tas įsitikino, 
kad komunistai darbinin
kams nieko gera neduoda. 
Jų .valdomuose kraštuose 
nėra ne tik laisvės, bet ir 
duonos. Tą žino ir Urug
vajaus darbininkai. Jie ne
mano dėtis su komunistais, 
bet geriau buriasi į laisvas 
nuo komunistų organizaci
jas, kad vėliau galėtų 
bendrai su viso pasaulio 
darbininkais kovoti prieš 
'visokius darbininkų išnau
dotojus, nors jie ir komu
nistais vadintųsi.

M.

VOKIETIJA

kitas išlaidas apmokėjo NEAPGAVO (daugiau. toJ metų. Tas telegra-ĮK>roi.o z*t*hjo« ir Prane
Noi-vegijos ir Vokietijos SENATORIŲ Senato komisija, kuri ti- mas jis pasirašinėjo jvai- savo namus. Gavau žinii^ ii Lietui
visuomeninės organizacijos. ----------- ria privatinių asmenų ir nomis pavardėmis, kuiios v®?-J* pays » Jnantieji

---------------------------------- Jau buvo rašyta,, kaip firmų pastangas paveikti atėjo jam j galvą, bet JOj P. Aukštikalnis
senate svarstant įstatymą savo naudai kongresmonus, pastangos vaisių nedavė,' p? Luunsbury Avė.PITTSBURGH, PA.

SLA 104
pokyliui

Pontiac, Mich.panaikinti federalinės vai- apklausinėje Jack O‘Con- įstatymas buvo priimtas, uz! _________
džios kontrolę natūrali-nor draudimo bendrovės JI senate balsavo 4 <. sena-P*«^kau ^ndskaus ^amaškos. i»

.nėms dujoms, vienos ben- agentą Albertą Stoddard iš tonai, beveik visi demokra- mo. 1922 metais jis ryvena Avask-
Spalio 4 d. įvykusiame*™8 Pripažino ^ubbRt! *'

SLA 194 kuopos susirinki- ^ikų vaidu, bet Jiems neąi- siuntęs 80 telegramų sena- •>•>£ W Walker St.
me minutės susikaupimu ?“nt- net te’1“8 tor“™ Kennedy n- Šaltom nai. _

nerami mira legramų, kuriomis vienas stalL Telegramuose senato- ----------------------------“ < _ -------------------_
Susivienijimo prezidentė senatorius buvo raginamas riai buvo raginami balsuoti ŽIURKES VAGYS vus^.

adv. K. Kalinauskas b- kuo- balsuoti uz kontrolės pa- pnes sumanymą pagerinti Belgijoje buvo toks įdo- nutės Mažeikaitės-Butautienėit, Jus- 
narys Juozas KavaUaus- naikinimą. . socialinio draudimo įstaty mus atsitikimas. Pilietis pa-

Į Dabar paaiškėjo, kad mą, mokėti invalidams pen- siskundė poielijai, kad brolio Juozo. Rašykite:
Kuopa kasmet ruošia PanašiU klastotojų yra ir siją jau nuo 50 metų, vie- ^yS jo kambario patogė-s* uwnų“pie»tas Nr. 42

Bendruomenės krašto 
valdyba šią vasarą surengė 
koncertus net 15 šiaurinės 
Vokietijos apylinkėse. Juo
se dalyvavo solistė Janina 
Liustikaitė. dramos aktarė 
L. Miglinienė ir Lietuvių 
darbo kuopos vyrų kvarte
tas, Fausto Strolios vado
vaujamas. Kartu su meni
ninkais vyko Krašto valdy
bos nariai E. Simonaitis ir( 
J. Glemža, kurie padarė 
pranešimus apie valdybos 
veiklą.

Koncertai visur turėjo 
didelį pasisekimą. Daug 
kame seneliai iš džiaugsmo 
ašarojo. ,

Mokiniai vasarojo 
Norvegijoje

h* šią vasarą Vasario še
šioliktosios gimnazijos 14 
mokinių vasarojo Norvegi
joje. Jiems tereikėjo mokė
ti tik kelionės išlaidas iki 
Flensburgo miesto, kuris 
yra Danijos pasieny, o visas

kortų vakarą. Jis bus ir šie-! 
met spalio 28 d. Lietuvių) 
piliečių draugijos klubo sve-Į 
tainėj (1723 Jane St., S. SJ 
Pittsburgh). Pradžia 7:30 
vai. vak. ,

Susirinkime buvo aptarti 
visi to vakaro reikalai. Kuo
pos rengiami pokyliai vi
suomet būna įdomūs ir ma
lonūs. Nėra abejonės, kad ir 
šis spalio 28 d. vakaras bus 
toks pat Jame bus daug 
gražių dovanų, bus kugelio 
ir kitų gardžių užkandžių.1

Kuopos valdyba kviečia1 
kaimyninių kuopų narius ū* 
visus savo kuopos ir kitų' 
nenarius atvykti ir kaitų. 
maloniai ir įdomiai tą va
karą praleisti. Mes laukia
me!

Bilietas tik 50 centų.
Fr. Žilionis,

Kuopos koresp.

Maikio ir Tėve Kraitis
Mūsų skaitytojai, atsinaujin

dami laikraštį ir užsisakydami 
“Keleivio” kalendorių 1957 
metams, atsiuntę dovanų ir 
Maikiui su Tėvu.

M. Tuinila iš Siracoe, Ont-,
Kanadoje atsiuntė $6.25.

Mrs. M. Svaraitis iš Toron
to, Canada atsiuntė $3.00.

Po $1.50 atsiuntė: P. Glokas 
iš Spokane, Wash.; Sinaon Nau
jalis iš Edinboro, Pa-; ir J.
Steponaitis iš Detroit, Mich.,

Po $100 atsiuntė: St. Busle-į Mg8? lepieji Metai—Tūkstančiai Patenkintą Kestnmierių 
wich iš Kecoughton, Va.; Mrs.f DOVANŲ Pakietą EKSPRESAS, Greičiausias Siuntimas Visur 
M. Kizelevich iš Union City,

ŽODYNAS
A. LALIO 

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių, gėje.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

je pavogė 75,000 frankų1 
(apie $1,500). J

rolicija, apžiūrėdama tą pe^°?r. Gr*aki.u^-.JTi*’* ,Lietu-- , r j 1 _a a. . voJe ieško savo dviejų brolių. Jų pa-Jt&lttb&rį, surado, KUO tuos Skutimai adresai bovo: Jonas Gri- 
pinigus “pavogusios” žiui*-‘??!!i8’n.15‘* >£?;_
kės ir iš jų pasidariusios 
lizdą po grindimis. Daugu
mas pinigų nesugadinta.

Taip atsitikti gali visur, 
jei pinigai laikomi pasto

Aleksotas-Kaunas 
Lietuvos T. S. R. <43

phia Pa. ir Mikas Babrauskas, 1413 
Oregon St., Cleve’.and, Ohio. Jie pa
tys ar juos žinantieji adsiliepkite 
adresais:
Petronė Jončienė, 14 Vilniaus gatvė, 
Kalvarija, Lietuvos STR, LSSR ar- 
ab: L. Virbickas, G VVaverly St.,
Worcester, Mass. (43

li namo* nai
Išnuomuojami kambariai po 1, pa 2

; jr po 8. Geroje vietoje, netoli fabri- 
' kų. Yra elektra, gazas, vanduo. Pra
šom kreiptis:

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

I —
REIKALINGAS DARBININKASI

l Paieškau darbininko savo faunai. 
, Darbas nesunkus, viskas atliekama 
[ mašinom. Rašyti:
Į R F D 3,

Mrs. Brigita Nasvitis 
Edinboro, Pa. (41

Marcelė Kelertienė iš Lietuvos pa
ieško savo vyro sesers Martos lJo- 
mienės, anksčiau gyveno 4:2, WUson 
Avė., Brooklyn, N. Y. Ji pati ar ją 
žinantieji atsiliepkite adresu:

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

Žodis yra kalbės vienetas, garsinė sąvokos išraiška-
Žodynas yra kalbos žodžių rinkinys, knyga, leksikonas.
Žodynas yra visas kalbos žodžių lobis, rinkinys, knyga, kurio

je sudėta paraidžiui sutvarkyti žodžiai su rašybos paaiškinimais.!-----------------------------------------
A. Lalio ŽODYNAS yra visų literatūros, mokslo, technikos,1 Reikalingas Darbminkas 

verslo, dialektikos, terminologijos ir kitų lietuvių kalbos priimtų! Reikalingas tarmoje darbininkas, 
ir vartojamų žodžių rinkinys. ūkis modemiškas, visi įrengimai,

A. Lalio ŽODYNAS yra didžiausias ir geriausias Lietuvių-An
glų ir Anglų-Lietuvių kalbų žodynas. Jis tinka knygynui ir kie
kvienai šeimynai, žodynas tinka ypatingai Amerikoje gimu- 
siems lietuviams.

Mūsų pašnekesiuose ir sueigose dažnai girdime vartojant ne
tinkamus žodžius, o mes visi gerai žinome, kad mūsų kalba yra 
sena, graži, taisyklinga, tik ją reikia mokėti vartoti, žodynas

viskas dirbama mašinomis, geras 
atlyginimas ir užlaikymas. Vasarą 
atlyginimą didesnis. Darbas leng
vas, patyrimas nereikalingas. Kreip
tis:

Mrs. Mary Stasiūnas 
R D 4, Cortland, N. Y.

PAIEŠKOJIMAIKaip UK ir yra Kaino? vartojimui pagėiDininkaš. iokiš kaiuOs pa- . _ . .
gelbininkas turėtų būti kiekvieno gero lietuvio namuose. Daž-: adresas* buvo K
nai tenka patikrinti žodis, žodžio reikšmė, arba kaip toks ir toks o. Box 43, Heiien, W. Va. 1947 m«y 
žodis yra lietuviškai rašomas. Be žodyno kaip gi patikrinsi? tais jo adresas buvo P. o. Box 35, 

žodynas yra reikalingas visiems, mokytiems ir nemokytiems. Shippingporte, Pa. Jis pats ar kiti 
A. Lalio ŽODYNAS dabar yra naujai atspausdintas, gražiai i “m" atsiuSti^ * **’ PT*’

įrištas ir tinka visiems turėti. įsigykite tuojau. Jonas Vilimas 
23 Eastbourne Avė., 
Hamilton, Ontario, Canada

(43

Paieškau Vinco Proškaus-_Praškevi- 
čiaus iš Alytaus aps., Stakliškių 
parap., Pakrovų kaimo. Atvyko j 
Ameriką 11,13-1915 metais, apsigy
veno So. Bostone. Paieško pusbro
lis Juozas Proškus. Jis pats ar jį 
žinantieji atsiliepkite adresu:

J. Proskus
7114 So. Maplewood,
Chicago 29, i,L <42

Paieškau Petro Tamučio, kilusio iš 
Šiaulių. Gyveno kadaise Pittsburghe, 
Pa. Jis pats ar jį žinantieji prašom 
atsiliepti adresu:

A. Ambrozevich 
P. O. Box 142
Hendersonville, Pa. <42

Paieškau pašvitiniečių (Šiaulių aps.l 
Vinco Papeliučkos, Petro Indiibo ir 
kitų. Jie patys ar žinantieji apie 
juos rašykite:

Julius Morkus (Morkevičius)
41u South Euclid Avė.

L (alif. (41

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

ŠL1UPTARNI AI—652-jų didelio formato puslapių knyga, 
kurioj daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos 
dalykų ir daug Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių 
dr. šliupo darbų dėl lietuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. 
Puikiose kietuose viršeliuose, o kaina tik . . . .$3-00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyveninio yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliusthiota, 316 psl., kaina .... $3.00
ŠIRDIES RŪMAI—romanas, kuris ir jam ir jai labai nuo
širdžiai pasako: vasarų juk vaikščiojate tarp žalių nredšky. 
bei žydinčių gėlių ir džiaugiatės jų grožiu, o rudenį, žiemą 
ir pavasarį vaikščiokite širdies rūmuose ir džiaukitės žo
džio, meilės ir kraujo šiluma. Iliustruota, 449 psl. kaina $4.00 
SAULĖS RŪSTYBĖ—romanas, kuris kiekvienam, -nai sa
kyte sako: skaitai mane, nes myli, o nemylėti negali, kada 
mane skaitai- 311 psl., kaina................................. $3.00
VISOS 4 KNYGOS TIK Už g5.00! 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 S. Halsted St„ Chicago 8, IK.

Conn.; S. Kulikauskas, Ham
burge Pa.; Mrs. T. Lasienė iš 
Michigan City, lnd.; P. Lemu- 
ka. So. Boston, Mass.; G- Ma
cys, Brooklyn, N. Y.; J- C. Mil- 
ler. Evanston, 111.; John Sa
las. Akron, Ohio; Mrs. Lucy 
Shaltman, Hartford, Conn.; J.
P. Trakimas iš Woddbury Telefonai: TE 8-5462 ir 5463 
Heights, N. J.; C. White iš 
Dedham, Mass-Charles Zamon 
iš Bridgewater, Masa. 

po 50 centų prisiuntė: A

j*

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIGCIA VISOS | BKNDKĄ UETUVYMM DARBI 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lletuvią Amerikoje, tat 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram Us- 
tuvyMs išlaikymo darbui ir kovai ui gražią Lieto-

vos ateiti.
LIETUVYBĖS 8LA VAJUS, prasMčjąa Vasario ld-ą, 

mBefMa įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojautiems. Pastamudoklte proga.

APDRAUDA Sulsivlenijims Lietuvių Amerikoje yra

8LA

dR. M. J. VINIKAS
JB7 W«t RMi Slraaų Nam Tatk L IK T.

Mes garantuojame, kad pakietai yra išsiunčiami per 4 dienas. 
Vaistai pristatomi oro paštu į 8 dienas- Visi pakietai yra pilnai 
garantuoti ir apdrausti- Taip pat siunčiame dovanų pakietus 
muitų į vakarinę ir rytinę Vokietiją, Lenkiją, Vengriją, Ju
goslaviją. žemo muito pakietai į ūechoslovakiją.

GRAMERCY SHIPPING CO.
777 Lesington Avė. New York 21, N. Y. Tarp 66 ir 61 gatvių.

Banialis iš Cleveland, O.; J. 
Batkėvich, Chicago, I1L; J. 
Buzinskas iš Torrington. Conn.; 
P. Chain iš Meriden, Conn.; 
John McCams, Jaekson, Mich.; 
Mrs. Graštaitis, Hartford, Ct; 
A. Gumbaliauskas, Michigan 
City, lnd.; J. Laurynaitis, Phi- 
la, Pa.; Ben Sleievice iš Water- 
bury, Conn.; P- Žemaitis iš Ed- 
rans, Canada ir Paul Zuers iš 
Tobyhanna, Pa.

Visiems na rėm usiems laik
raštį aukomis tariame nuošir
dų ačiū.

Prisie 
pripažintus 
8 plėšikus teisėjas praeitą 
antradienį nuteisė kalėti iki 
gyvos galvos. Vienas ją 
McGinnis nuteistas net 8 
kartus sėdėti iki gyvos gal
vos.

Gynėjai paduoda apelit- 
cijas. Jei jos bus atmestos, 
tai nė vienas ją 
į laisvę išeiti anksčiau 
po 22 su puse metų, nors 
labai gerai kalėjime elgtą* 
si. Jauniausias » jų Costs 
dabar yra 41 metų, o se
niausias McGinnis 58 metų.

Dabar jie sėdi naujame 
kalėjime Walpolc,7WtM 
Kalėjimas jiems ristam 
jau seniai buvo p^eį^maft.

Brinko

NEVV ERA
MDIRMtlAS SKELBIA 

kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Sham
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. NEW ERA mi
šinys padarytas su gerinusiu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų. nepraleidžia vandens į pakau
ši, o moteriais užlaiko garbanas 
(curls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siuskite SZM ai 8 a& Uą. ba
teli. Kanadoje S2.25.

LYTIES GARBINIMAS 
. .... J* Ku«uukm

* *^*> *e **.* * x \ t eC . . . ,z‘ , VtRT A trr AR
Knygoje rasite įrodymų, kad ’atsTfado 'kryii " sot 'So. pearl
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip' _
Romos kunigai imrdavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus, i J,
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik-j 
tai 1.56. Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane S

I
i

■TMa-

PLASE 2OLC
Plašė ara Asoklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslė* 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Cul- 
cium, Silicon, Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $3.00. Medleva Žie
vės yra geriausia gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai jf nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumą 
ir skaistume. Svaras $2.06.

ALEXANDER’S CO.
- 414 BROADWAY \

So. Boston 27, Maaa.

Greit PersiunUam Pinigus Lietuvon
T. J. Kučinskas 746 W. 34th St„ Chicago 16, UL

Patikimiausia įstaigą siąsti shmtMas į SOVIETŲ SĄ- 
Jl NGĄ, LIEH VON, LATVIJON, ESTUON, UKRAINON 
ir į kįtos kraštas, aaurakaut čia nuritą ir kuri garantuoja 
pristatymą, tai daugelį metą finom firma PARCELS TO 
RUSSIA. Ine. (turinti SSSR Wdfmą)į įgalhmU INTURIST, 
Maskvoje, rinkti muitus čia, vietoje.

Pruktišl ai galima siųsti viską:—nauji ir dėvėti drabužiai, valgo
mieji produktai. įvairūs vaistai:—Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir 
kiti, oro paštu. Pi įstatoma laike 7-10 dienų.
NAUJIENA: Dabar galiama siąati “ANTLPOLIO SERUM"

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

Siunčiame siuvama* mašinas, akordijonus, rašomas mašinėles įvai
riomis kalbomis. MLSŲ DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA. Ine.
1530 BEDFORD AVE^ BROOKLYN M, N. Y. 

(Už kampo bavasto vieton). Triefami:
INgecsol 7-6465. INganml 7-7172.

įstaiga yra pirmame aukšta. ApgliakO pakaafeaiaai vietos pasta
tyti automobilius. įstaiga atidaryta kasdien ir seicmadiiniais nuo

9 ryto iki <*> vai. vakaro, šoštamenials nuo 9 iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI IŠSIUNCSAMI KASDIEN

SIUNTINIAI | VISUS EUROPOS KRAŠTUS

UNITED PACKAGE EXPRESS C0.
SM MARKET ST. (arti P. R. R. MaUn). NEVARU, N. J. 

ToW.: MAriMt >-$>77
Skabiai hk>iunčiaaw maisto produktus, aadaklos, naujas ir 

devftas drapanas, vaistus ir t t
laike « savaičių siuntiniai

Oro pašta pasiekia gavėjų per 7_W
Siaatėjas

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI 
Visi nr-iaattmB mahasčiai Ir mafctf agamkami Ra 

Gavdjaa

Nemokamas auįtomobilių ipastatymas Kinney Parklng Lot

Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 
greit pasiunčiam pinigui Lietuvos žmonėms sa garantija. Ui 

; Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.
Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $466 

kainuoja $1-95. Per 16 dienų pinigai nueina. Siunčiant per 
i Trans-Atlantic Cable ntnigai nuema per 36 valandas, bet per-
ftiuutimas kainuoja $5 (iki 360 dolerių).

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

Vytautas Skriaska, saviaiakae
į IDEAL PHARMACY—» KELLY SQ.—WORCESTER, MASS.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei

♦ BIZNIO KORMUKIŲ
♦ SPAUSMNTV VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BIIJETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

"Keleivio” apatMtovė padaryi taiMtom ritau 
Ir nariui greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita upaugtuvė. Prašoma kreiptis šta> adreso:

"KBLBIVir
«T,

«
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Lietuvių darbininkų dr-jos Ištieskime rankų vargs* 
pokylis tančiam broliui

Tėvų susirinkimas Sustojo Boston Post DĖMESIO!

šeštadienį, spalio 20 d.

, reikalai.
. . , , . . . , . t- •• ei.. j Visi tėvai prašomi susi-Liet. darbininkų draugi- Europoje ir Sibire daug rinkime dalyvauti, nes iš to 

jos 21 Kuopa spalio (Oct.l vargsta musų brolių ir se- mQsų vaikaį sprendžia apie 
2b d. So. Bostono lietuvių šių, kurie netun kas jiems mokvkok svarba 
piliečių klubo salėj rengia pagalbos ranką ištiestų. Tą * Tėvu ke 
metini pokyli. Kas juose daro Balfas. Jo skyrius ši
yra buvęs kitais metais, tas Sekmadienį, spalio 21 d.

125 metus ėjęs “The Bos- Skaitytojai, kurio koičia- 
7:30 vai. vak. Šv. Petro pa-, ton Post” šią vasarą buvo pranešdami apie
rapijos salėje kviečiamas sustojęs, bet po neilgos per- • tai BŪTINAI nurodykite 
So. Bostono lituanistikos traukos vėl padėjo ieiti.Da- ir savo senąjį adresą. Be 

- mokykols tėvu susirinki-, bar jis vėl sustojo ir šį seno adreso negalima pada
las. kuriame bus svarsto-'kartą, atrodo, visam laikui, ryti adr.
mi labai svarbūs mokyklos i ----------------------------

Lankėsi Žilinskas 
ir Jurgelis

Administracija.

Kiekvienam žmogui rei

Tėvų komitetas.
Si pirmadieni lankėsi ki? Puodas. kaip druskos 

pas mus Pittsburgho lietu- sriubai« 
vių melodijos valandos ra- *
dijo vedėjas Jurgis Žilins- Kalėdos arba Kristaus 
kas ir jaunas dainininkas diena, pradėta švęsti 370 
Vaclovas Jurgelis iš Cle- metais, 
velando, Ohio. _______________________

J. Žilinskas į Bostoną at- iiBUomuoj.«M b«us

buvo patenkintas ir neabe- 5:30 vai. vak. Piliečių drau- Vyrų choras pradėjo darbą
joja. kad ir šiemet bus ir gijos salėje (368 Broadtvay, . ----- ;—
gardi vakarienė, ir skanūs So. Boston) rengia pokylį. Kompozitoriaus Jfiliaus
gėrimai, ir smagūs šokiai, kurio pelnas eis minėtiems Gaidelio vadovaujamas
ir malonus pasižmonėjimas. vargšams sušelpti. Bostono vyrų choras vėl iš- vyko savo vedamo radijo IžnilAmilnia_ns

Rengėjai visus kviečia ir Visi ateikime į tą pokylį. ®npko naują valdybą, ku- reikalais, o V. Jurgelis už- seniem arba jauniem žmonėm be
laukia. Iš anksto pasižymė- Jame meninę programą at- ri šitaip pasiskirstė parei 
kitę, kad tą dieną būsite liks solistas dr. J. Antanė- pomis:
Piliečių klubo salėj Darbi- lis, kuriam akompanuos . Pirm. Jonas Grinkevičius,

suko aplankęs savo gimines vaik«į “tram aukšte:
Worcesteryje. So. Boston 27, Mass. (41

ninku draugijos pokyly. muz. J. Gaidelis, gros stu- vicepirm. Lionginas Izbic-
-------------------------- denių orkestras, bus gardi kas, sekr. Vytautas Jurgė-

a i • »<r> u •»» vakarienė, taigi, maloniai ^a; kasin. Alfonsas Matu-
Aukojo Darbui praleisime laiką ir padėsi- laitis. spaudos atst. Justi-i

~ • ir.e Balfui vykdvti jo pra- nas Zaranka, Rapolas V a-j
“Darbo žurnalą aukomis tikslą.* * latka ir Juozas Baškaus-į

parėmė: V. Grinkevičius. Beje, čia išbirsite ir mu- kas, kuris chorą atstovau-i

lo\v River, Canada: ir 
Jacyna, Brooklyn, N.Y. 

M. Manomaitis SI. Didesnės pašalpos
ciadiemais 8 val» vaK. ir 
sekmadieniais 1 vai. po pie
tų Amerikos lietuvių tauti- 

Nuo spalio mėnesio ne- nės sąjungos namuose, 484 
darbo pašalpos Massachu- Fourth St., So. Boston,

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 

Kultūrinė Radio Programa 

WBMS. 1S90 kilocydes 

BOSTON 15, MASS. 

Sekmadieniais

12:30 iki 1:00 vai. po pietų metu

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
31 Bl'NKER AVĖ.

BROCKTON 4, MASS- 
Tel. Brockton 8.1159-R

/ y-ze i

$25,000 added

MAYFLOVVER
STAKES

SAT ocr 20
★

$50,000 added

YANKEE
HANDICAP

WED , OCT 24

POST TIME 1 45 
CLOSING DAf 

OCT. 27

. ..... , Ma_s Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą?--------- setts valstijoje bus moka- Mass. j
Cambridee anglu kalbos i mos mažiausios S10 ir di- . Prašome vyrus, galinčius MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS... - . * _ - 1 *1 • V'fc

Anglų kalbos pamokos

Parduodu įrankius
' Parduodu batsiuvio (shoeniaker’s) 

mašinas ir kitus Įrankius. Kreiptis 
iki 6 vai. vakaro į:

J. Zinkevičius 
•110 Fourth St.,

( So. Boston. Mass. (41

n pilietybei pasiruošti pa- džiausios 835 savaitei. Pa- dainuoti, registruotis minė-! PAKIETUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE 
mokos prasidėjo spalio 16 šalpos bus mokamos 26 sa-.toje vietoje repeticijų m e-i čia APMOKĖTU MUITU
Rindge Technical Schooli vaites. , tu. . . . ,.
antrame aukšte (Broad-! Pašalpos susižeidus dar- prašome kreiptis šiuo

SU
LIETUVIAI,

Gyvenantieji Roslindale, West

Vi«ai«t cbnrn rpik»l»i< - —----- ------------------ : Roxbury, Nortvood, Dorehester,

V11V1U J. i Gavėjui nieko ncreįkės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau-ar kitose vietovėse visais na-
x ? T PrinVoviėin- ^00 i arsenų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų.! mu pardavimo ar pirkimo rei-

way). Pamokos būna antra- be (workwans compensa- eu. j. ynnke\ iciu.„ 4t>« f Meg turime didelį ^„„1^ gcry grynos vilnos medžiagų kajals prašomi skambinti Vyt. 
dieniais ir ketvirtadieniais tion) per pirmąsias 10 sa- ę- <in su, so. noston n, vvrų -r moteru kostiumams .apsiaustams, sUknėms iš pačių ge-1 STELMOKUI REALTOR Bus 
nuo 7:30 iki 9:30 vai. vak. vaičių paliekamos tos pa- Mass. J. Z. įJ2J2LZ____ 1__ 2--

Amerikos ir Anglijos audyklų.

Cambridge
nemoka jokio mokesčio.

. cios, tai yra uiuziausios ju 
g\\en tojai 535 bet 13 savaičių,n I */vr'Į * _ _ _ *

Dr. B. Matulionis

Tek AT

Dr. John Repshis
UETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-1 
Neditiomis ir žventadieaiefe:

pagal susitarimą

485 Colunbia Road 
Arti Upfc^’s Ceraer 

DOKCHESTKR, MA88.

TeL AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANKIUS)

Lietutis Gydytojas ir 
Vartoja vėliausio*

X-RAY Aparato 
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4,
S34 BROADUTAT

SOUTH BOSTON. MA

7-6

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rndd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Scredomis—ofisas

! patarnauta
100% vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra- žiningai. Telefonai: FA 3-2016 

(_)

mandagiai ir są-

Vyrų choras dėkoja bužiui tankios spalvos 3*2 jardų ilgumo galima pirkti už $12. arba AN 8-0605. 
už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu-į____ ____________jos pakeliamos ir didžiau

sia jų bus $40. Šeimų prie-... . _ . Bostono Lietuvių vyrų'mo ar apsiausto pirkiniu,
dai pakelti nuo S2.50 iki choras nuoširdžiai dėkoja' Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla- 

! . p.p. Gureckams iŠ Brock-! tumo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime didelį
Šį pirmadieni mūsų įs-i Mažiausias atlyginimas tono? kurie davė veltui “Ro-! pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 

taigoje lankėsi St. Barz-, nustatytas SI valandai. muvos” parko patalpas vy-'ir kitokiems drabužiams.
rų choro rugsėjo 8 d. ge-; Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-

I Lankėsi S. B&rzdukas

dūkas. Bendruomenės cen-:
tro vaidybos piimininkas, 
kuris i Bostoną buvo atvy- 
kęs dalyvauti ALRK fede-

Aukojo Balfui gužinei. Taip pat dėkojame', 
p. Jakimavičiui, kuris ta:

St. Jurgelevičius aukojo proga vyrų chorui paauko- 
vacijos kongrese. Jį atlydė-j Balfui So. Jis priklauso Va- j0 jr F. Smitui, kuris' 
jo A. Vasaitis, Lietuvių en-jsario 16 gimnazijos būre- įoj gegužinėj grojo veltui.! 
ciklonedijos bendradarbis? liui, kuriam jau sumokėjo Dėkojame visiems, kurie 

mokestį iki Naujųjų Metų, fcuo kitu prisidėjo prie tos' 
be to jis būrelio šelpiamai gegužinės surengimo.

Choro valdyba.

Veltui Salk skiepai

Ateikite ir Pažiūrėkite 
TEXTILE OUTLET

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

Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

Žuvo 21 asmuo

Retai gražus oras buvo 
savaitgalį.

mokinei paskyrė 82.- jos 
asmeniškiems reikalams.

praeita savaitgali, ypač „ . 
sekmadienį. To dėl daug Katalikų seimas
važinėjo .*. . Bet Naujojoj Pereita nenktadieni-sek- Visiems iki 19 metų am- 
žng‘‘3“J, 1S«įU 4nonMtao' madieni polėdžiSo ALRK žia«s ^įį1 ^ieP.ai P"e? 
" eiX°“ “nėlat ^Tj0S ^’^itu^et^epos

\2______________svečių. Seimas baigtas yeliaV. y^}11 begaus kudi-
N -• - pamaldomis Bostono kate-^ial.. vJenenH ir
Norėjo nužudyti droje. .nėščios moterys.

Bn«rnnp einamu latviu ------------------------------ “ Peniai Massachusetts
savaitraštis ’Amerikas Vėst- ®u*
nesis’ rašo gavęs žinią iš Dorchesterio moterų klu-1?’’ 
savo nuolatinio Helsinki bas šį šeštadienį, spalio J J nm«nl,ą Tsioi nolio 
Suomijoje korespondento, (Oct.) 20 d. 7:30 vai. vak. ne tjį yaik^’ gį tQ
kad buvo kėsintasi nužudy- Dorchesterio lietuvių klubo
ti Latvijos ‘valdovą’, la- patalpose rengia įdomų

™P^<?lamą ko'tų vaka^ <Whist par- žu0Ptu. Bet kol kas Iresni
munut, Vili Lacj. ty). Laimėtojai gaus gra? k • • „ t sfcfepytis
===== zių dovanų, o visi svečiai

prie Nam. bus Pailsinti dnejų ge- ---------------------
riaušių seimininkių painos- 

Rtikalingas žmogus prie namų tais užkandžiais.
,laibo. Gali būti ir pensininkas. Visi kviečiami tą vakarą 
Kreiptis i Dr. D. Pilką. So. Bo- ateiti į mūsų pobūvį, 
stone. Komitetas.

Lankėsi U. Daukantienė

Lankėsi Uršulė Daukan
tienė iš Worcesterio. Ji di- 
dėlė Maironio gerbėja ir 
jo raštų mėgėja. Sakosi,

Siunčiam Maistu Lietuvon su Garantija tu?nti visVs jo kitusnet gu patieg autonaus pa-
Mūsų vaistinė yra Įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- rašų, išgirdo, kad Lietu- 

kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėta išėjo. Maironio rinkti
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas nįa’ raštai ir tuoj ieško jų 
tam. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi. Įsigyti.

Pakietaš Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1H sv. bekono 1’4 sv. Ji buvusi pažįstama SU 

j;;Utiero< 1 sv. taukų. 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžių. Žemaite, dar tutinti jos vie- 
3 sv. cukraus ir sv- šokolado. ną apysakėlę, kuri, turbūt,

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio. 2 sv. niekur nebus spausdinta, 
jautienos. 2 sv. bekono. 2 sv. taukų. 3 kenukai sardinių. 5 sv. Daukantienė nors į SJ 

miltų 2 sv. cukraus ir1* sv. kakao. kraštą atvažiavusi prieš ke-
Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, lias dešimtis metų, 4 metų 

kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo amžiaus būdama, bet lie- 
adresą. Muitai i paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit: tuviškai kalba taip, kad ga-
IDEAL PU \n I V Y 29 KELLY SQ. WORCESTEK MASS. Ii pamanyti ją esant tik ne-

Vytautas Skrinska, Savininkas 4seniai IJetuvą apleidusią.

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, *1090 ki- 
lociklij, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadwav, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau

447 BR0ADWAY 

3OUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAHAKST
UAL BTATB * INSURANCB

409 W. Braadway
SOUTH BOSTON, MA8&.

Office TeL AN 8-0948 
Bea. 17 GBIOLB 8TBHR

TeL FA 3-5S1S

namas ir “Keleivis.”
Steponas

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė turi įgalktjomą siųsti drapanas į Lietuvą su 

Amerikoje apmokėtu muitų ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš 
rusų kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra:
4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui
42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų į j 
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui,!* 
spalva pilka, ruda ar mėlyna. * |

Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 
platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams;
4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

/se/o is Spaudos
VINCO KRĖVĖS raitų pirmoji knygų

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

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

V i s a s raštų rinkinys, 6-7 tomai, už $25.00 
tam. kas juos užsisakys dabar ir atsiųs $5.00 rankpinigių. 
Jie įskaitomi už paskutinį tomą, o už pirmas penkias kny
gas reikės mokėti tik po $4.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvuotas, su visomis upėmis, 
ežerais, kaimais, miestais ir miesteliais—puiki priemonė 
tėvynės ;tažinimo mokslui.
Sieninis. suvyMiojanuts $4.50; Satankstoaias knygelėj $3.50 
Ar mokiniai juo aprūpinti?
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA -----
Leidykla dar turi keletą pilnų komplektų, I—VIII tomai- 
Užsakymai priimami.

LIETUVIŲ ENCIKIX)PEDIJOS Administracija

I KETVIRTIS A CO.

Laikrodžiai-Deimantai
Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lcmbertą
REALTOR

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

GE 6-2887

Elektra Prietaisai
i taisome laikrodžius, 
lūs, papuošalus

379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON

TeL AN 8-4649

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak. 
‘4TTrrrTmri'rm»TM mnB

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengia m bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
11 Gartland Street 

Jamaica Plain,
Tel.: JA4-4576

i

FLOOD SQUARE 
HARDWARECa

A. J.

Telefonas
tt,

AN 8-4148

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

! kreiptis :
BRONIS KONTRIM 

Justice of the Peace—CeastaMe 
598 E. Broadway

So. Boston 27,

Tel. AN 8-1761 Ir AN

VAISTAS "AZIVAW 
1—Vaistas buo

f


