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52-IEJI METAI

Rusų Paleistas Dirbtinis 
Mėnulis Sukasi Aplink Žemę

Spalio 4 Dieną Rusai Iššovė Į Aukštybei Dirbtinį Mė
nulį; Jis Bėgioja Aplink Žemę 560 Mylių Aukštu

moje; Bėga 18,000 Mylių Per Valandą; Apibėga
Žemę Per 1 Valanda Ir 36.2 Minutes.

Spalio 4 dieną Sovietų mą “mėnulis” turi tik radi-! 

Rusija paskelbė, kad ji pa- jo aparatą, ar turi ir kito- i 
leido i aukštybes pirmą že- kių instrumentų. Vienas ru-
mes satelitą, mažą dirbtinį 
mėnuli, kuris bėga aplink 
žemę 18,000 mylių per va
landą greitumu ir apibėga 
žemę per 1 valandą ir 36 
minutes. Dirbtinis mėnulis 
bėga aplink žemę maždaug 
560 mylių aukštumoje. Jis 
yra apskritas, 22 su puse 
colio diametro (skersinio) 
ir sveria 184 svarus.

Ta žinia sujaudino visą 
pasaulį. Amerikos preziden
tas D. D. Eisenhovver 1955 
metais buvo sukvietęs laik
raštininkus ir jiems pasakė, 
kad Amerika ruošiasi palei 
sti į padanges dirbtinį mė
nulį, o mokslininkai paskui 
aiškino, kad bus į aukšty
bes iššautas palyginus ma
žas satelitas, maždaug 22 
svarų su Įvairiais instrumen
tais. Amerikos dirbtinis mė
nulis turėjo būti paleistas į 
aukštybes šį rudenį, bet rei
kalas buvo atidėtas kitam 
pavasariui. Tuo tarpu rusai 
pasiskubino ir užbėgo Ame
rikos mokslininkams už a- 
kių.

Rusų satelitas turi radijo 
siųstuvą, kuris siunčia ženk
lus trumpomis radio bango
mis 20 ir 40 megaciklų (20,- 
000 ir 40,000 kilociklų juo
stos), kiekvienas turintis 
trumpų radio* bangų apara
tą gali klausytis to dirbti
nio mėnulio ženklų. Įvairūs 
Amerikos trumpų radio 
bangų aparatų savininkai 
jau daug kalių girdėjo iš 
aukštybių radijo ženklus.

Rusiškas dirbtinis mėnu
lis bėga aplink žemę vis tuo 
pačiu keliu, bet kadangi že
mė sukasi, tai jis kiekvieną 
kartą vis kitoje vietoje ke
liauja virs žemės. Akimis 
Amerikoje bent jo dar nie- į 
kas nematė, bet auštant ir j 
temstant, pagal msų prane- į 
Šimą, jį galima matyti per! 
paprastus žiūronus (kada; 
žemėje dar tamsu, o 560 i 
mylių aukštumoje dirbtinis; 
mėnulis yra saulės apšvies
tas). Akimis žiūrint jis at- 
rodys, kaip paprasta žvaigž-: 
dė.

Neseniai Sovietų Rusija 
skelbė, kad ji jau turi tarp- 
kontinentalinę raketą, kuri 
gali skristi iki 5,000 mylių 
ar toliau. Ta raketa iškylan
ti į viršų 620 mylių. Sėja
ma, kad rusai tokią karišką 
raketą panaudojo ir dirbti
nio mėnulio paleidimui į er
dvę.

Dirbtinio mėnulio palei
dimas į erdvę yra pirmas 
žmogaus žingsnis į erdvių 
platybes. Sekantis žingsnis 
turėtų būti .kelionė į mėnu
lį, o gal ir į planetas. Tai 
yra didelis mokslo laimėji
mas. Bet tas mokslo pasie
kimas gali būti panaudotas 
ir kariškiems tikslams.

Iš nišų pranešimų neaiš
ku, ar jų paleistas į aukštu-

Prezidento Įsakymu į Little Rock. Ark., a’vykę parašiutininkai saugojo mokyklą, 
kad joje galėtu be baimės mokintis ir negru vaikai. Prieš tai gubernatorius 
buvo pastatęs tautinės gvardijos karius saugoti, kad negrai i mokyklą neįeitu.

Darbininkų Unijos Tariasi 

Ką Daryti Su Vežikų Unija

Vežikų Unija Išrinko Hoffą Savo Pirmininku; Hoffa 
Žada Per Metus Laiko Padalyti Uniją Pavyzdinga 

Organizacija; Bet Unijų Centras Buvo Nusi
statęs Prieš Patį Hoffą; Dailydžių Unija •

Jau Pasisako Už Hoffą.

“Raudonas Mėnulis"
su mokslininkas, profesorius 
Fesenkov sakęs, kad “mė-Į 
nulis” gali fotografuoti že-j 
mės paviršių ir žvaigždes, j 
Bet rusai apie tai plačiau 
nieko nesako.

Kiek ilgai rusiškas “mė 
nulis” bėgios apie žemę? Į 

tą klausimą rusai atsako,, 
kad gal kelias dienas, o gal• 
ir kelias savaites, tas pri
klauso nuo to, kiek 560 my
lių aukštumoje yra oro. Kai 
kas spėja, kad jų paleistas į
satelitas gali išsilaikyti iriRocį Fronle 
kelis metus aukštybėse. Jei j 
560 mylių aukštumoje yra į 
šiek tiek oro, dirbtinis mė-, ..
nulis, susidurdamas su oru, I Arkansas valstijos sosti- 
palengva sulėtės ir pradės nėję Little Rock prie Cen-
kristi žemėn, o pasiekęstir- tralinės aukštesniosios mo- der.tų lakraštį “Po Prostu”, nuteisė Miioran Džilas ka

j i • . metais daUo- iA,;------

Pereitos savaitės gale ve-
Kvli/i Rnnvunin žikų ,šoferi4) unijos kon- l\€lia nupCSMO yenc^ja didele balsų daugu

ma išrinko James Hoffa sa
vo unijos pirmininku, o vyk
domo jon tarybon visus

Rusu paleistas į aukšty
bes dirbtinis mėnulis kelia 
didelio rūnesnio visame lai-V mcuv I L4Ilv7OJIIv7 V ACCtlllv. Adl jy - i • • i f -r y /• £, . XT. , Hoffos salininkų. J. Hotfa svajame pasaulyje. N.ekas po ,.jnkimų Raf, jo
neabejoja, kad rūsti meilu- ve(jama unįja nesitrauks iš

yra karo pasiru •Šimo da- unija
bendrojo ADF-CIO unijų

js. Jis įgyvendina Prez1’ centro, bet jeigu unija bus 
dento Eisenhovverio siūlytą išmesta, tai vežikų unija ko- 

.“oro inspekciją”, bet vie- vos prieš tą bendrąjį centrą 
našališkai, rusų naudai. Mė- visomis savo pajėgomis, 
nulis rodo, kad rusai rakė- ADF„CI0 unijų centras 
.tų gamyboje pralenkė Ame- konvenciją įspėjo ve-
riką ir tam reikalui negailė- ^ikų unija, kad ji apsivaly- 
jo skirti lėšų ir savo ge- ęu nuo netikusių vadu iki 

------ — ------- riausius mokslininkus. spalio 24 dienos ir į ^‘“ne
pereitą savaitę Lenkijos Jugoslavijos---- diktatūros Vienas žmogus Maskvoj, tikusių vadų” skačių unijų

valdžia uždarė lenkų stu- teismas pei eitą šeštadienį paklaustas ką jis mano apie centras įskaitė ir patį Hof-

Varšuvoj Policija Džilas Nuteistas 
Dar Nėra Permainų Malšino Studentus Kalėti 7 Metus

štesnį orą gali sudegti, kaip 
sudega meteorai (krintan
čios žvaigždės) nuo tryni- 
mosi į orą.

Rusų dirbtinis mėnulis 
buvo paleistas į aukštybes 
niekam užsieniuose iš anks
to nepranešus, todėl niekas 
nebuvo pasiruošęs jo sekti.
Tik po nišų pranešimo, 
dirbtinis mėnulis pradėta 
sekti ir dabar kiekvienas jo 
apibėgimas aplink žemę yra 
sekamas.

Vėliausiais pranešimais ru- {ką 
sų dirbtinis mėnulis buvo 
matomas Aliaskoje spalio 6 
d. 1 vai. nakties nuoga aki
mi. Ji matė Dr. Gordon B.

kyklos vis dar stovi fede- kuris pernai
ralinės kariuomenės daliny? prisidėjo prie Wl. Gomul-

i lietui
rusų pasisekimą iššauti pir- fą, kuris dabar išrinktas 

paFašv ma; nią Satelitą i padanges, at- Unijos pirmininku penkiems 
“Naujoji Klasė”. Į sakė: Amerika rūpinasi, metams! Unijų centras ir į

uz.
. J . , J *. | AliVliUč? ivdUJUJI ivlcibC . J MhC . ri.IIieilh.cl I upillcldl, u *
ir daboja, kad 9 negrų vai- kos grąžinimo j valdžią. ?iojį knvgoje buvęs Jugo- kaip gudriau padalyti au- jį įeinančios unijos turės ne-

-- -------------- • .......................... , a.,1 . . tomobiliu uodegas, o mes apsisprendimą, ką
kaip geriau vežikų unija-ar

padaryti žemes satelitus... « suspenduoti ar visai is-
Rusai su savo menuliu Hoffog ved^os u*ni.

propagandos, varaytmese jos kurtj naują vežikų (šo-
n*io dideli pasisekimą ir ferjų) uniją, ar dar duoti
“ ji išnaudoja visur girdamie- iaiko unijai susitvarkyti.

si savo mokslu ir technika, i ... ... . .. , .Viena didesnių unijų, dai

kai galėtų tą mokyklą ian-- - , , Varšuvos studentai dėl slavijos vice - prezidentas „„
kyti. Gubernatorius Faubus' laikraščio uždarymo darė Džilas kritikuoja Bolševikų pasirūpinome, 
ir federaline vyriausybė ve- demonstraciją penkius va- valdžią, kaip parazitų rėži-j»adarvti žem 

ira. , guberna- karus iš eilės. Ketvirtadienį, n}a? kuriame naujoji biure-’
•įsi, kad jo'2,000 studentų demonstra- kratų klasė vykdo šlyks-
i “okunuota'’ !vo’ Pen^tadienio vakare jau čiausią žmonių išnaudojimą *. . ’ S OOO st.udpntii demonstra-

da “nervų kara. 
torius skundž; 
valstija esanti

federalinė z/uav-vi,a no- 3’000 st„u<?en^ demonstra- jr užsmaugia visokią
* i zrz * * 'imirinu Pivr,.- '0’ ° sestadieni vakare a-.Vyriausybės nepriklausomą

teius kad iip na«'^aPv*,iiri ! l^e 20,000 studentų u paša-.nuomone, t us, kad jie pa^isaky».ų<linj susikirto su policija.! Džilas nats oadėio įviro- 
įsrntvm,. U.kvmns, tva...,sekma^enio kare t;k ke- sI

~ , koše vietose demonstrantų ... ..fį ctphLnhni
Pačioje mokykloje moks- būriai reiškė protestą prieš ševizmo diktatūros 

įaikraščio uždarymą. Pir- "
madienį riaušės tęsėsi. vo ll7lloc Jau se_

las vyksta kariuomenės ap
saugoj, bet jis nėra norma
lus. Mokiniai kiekviena rv-

viespa- 
Džiloso teismas bu- 

Džilas
Little, astronomas. Pagal.tą prie mokyklos būriais 
amei ikiečiu apskaičiavimą į renkasi ir laukia atvvkstan-

. Mnem,liUjl«a'Tulau^ 

Metai StreiKUOja bendrą unijų frontą. Tos
.7--------— . •ui.ios pirmininkas Maurice

Vengrijos visi rašytojai A Hutcheson pasiuntė svei- 
jau greit metai tęsia streiką !kinima j Hoffai dėI jo jš. 

—nieko -------- *“ ----------

rusiškas mėnuls gali būti 
400 mylių aukštumoje, bet 
tikri apskaičiavmai dar nė
ra padalyti.

Rusai praneša, kad jie 
“artimoje ateityje” paleis į 
aukštybes kitą satelitą ir a- 
pie tai painformuos užsie
nių mokslininkus.

HOFFOS SAMDINYS

Vežiką unijos Detroito 
bendrosios tarybos biznio 
arentas Herman Kierdorf. 
Jis buvęs kriminalinis kali
nys, bet vežiką unijos vice
pirmininkas James Hoffa 
jj pasamdė unijos tarny
bon. kai jis pažadėjo būti 
“peras mokytojas ir pado
rus žmogus”. Ta Kierdorf 
pripažino liudydamas sena
to komisijai.

čių nėgių vaikų.

Prancūzai Ieško 
Naujos Vyriausybės

• Pereitą savaitę Prancūzi
jos vyriausybė, vedama radi
kalo Bourges - Manouiy, 
nugriuvo. Parlamentas ne
pritarė vyriausybės pasiūly
tam įstatymui A įžymi tvar
kyti federalinės autonomi
jos pagrindais ir vyriausy
bė turėjo trauktis iš savo 
vietos. Dabar prezidentas 
Coty tariasi su įvairių par
tijų vadais dėl sudarymo 
naujos vyriausybės. Savai
tės gale buvo pasiūlyta so
cialistų partijos vadui Mol- 
let sudalyti vyriausybę, bet 
jis, po trumpo pasitarimo 
su kitų grupių vadais, nuo 
to atsisakė.

RUSU “MĖNULIS”
TURI PALYDOVĄ

Rusų paleistas žemės pa
lydovas, msų vadinamas 
Sputnik” turi mažą bend

rakeleivį. kuris seka paskui 
mėnulį maždaug 600 mylių 
atstume. Tai yra raketos da
lis, kurioje mėnulis buvo iš
keltas į aukštybes. Ta rake
tos dalis, išmetusi mėnulį,
pasiliko aukštybėse ir, ma-j 
tosi, iš nubodumo pradėjo; 
sekti mėnulį aplink žemę.; 
Vietoje vieno rusai, gal ir' 
nenorom paleido 2 mėnuliu.!

Policija demonstruojan- dgjo kalėjime pasmerktas ,.nle\2 .ne,aso V nęsPaus‘. rinkimo vežikų unijos pū
čius studentus_ išvaikė gu- 3 metams už režimo kritiką dina. Tai yra rašytojų Palmininku ir sako, kad veži-

kraštui rusų,^ konvencija padarė užmulėmis lazdomis ir ašan- viename straipsnyje. Jam 
nėmis dujomis, o sekmadie- dabar sėdė{i 9 metai
ni apie 1,000 šautuvais gin-_________________
kiuotų policininkų demons- j
trantus išgainiojo. Kardino
las Wyszinski per pamoks-j 
lą jaunimui sekmadienį pa-i 
dėjo studentus raminti,

F. DULLES TARĖSI 
SU RUSŲ GROMYKO

Valstybės sekret. John
kviesdmas juos “gerbti ka Fo^r Duiles spalio 5 d. ta- 
turime”, nors kartu gyrė jų rėsi su Sovietų užsienių rei- 
laisvės troškimą. Įkalu ministerių A. Gromy-
----------------------------------- ko. Pasitarimas vyko Dul-

SUSIMĄSTęs

John Griffin. Dodgers klu
bo štabo narys, 40 metą iš- 
tarnavęs tame klube, sėdi 
susimąstęs po jo klubo gal 
paskutiniu žaidimą N. Yor
ke. Mat, klubas rengiasi 
išsikelti i lx»s Angeles.

testas pnes
duituvais primestą Nadaroi^enj.arnaj didelį progresą

apsivalymo žvilgsniu ir tu
rėtų pasilikti bendrame uni
jų centre. Tas pats Hutche
son rugsėjo 25 d. kartu su 
kitų unijų atstovais ADF-

kai kurie rašytojai bado 
verčiami, kiti norėdami gel
bėti areštuotus ir režimo 
teisiamus rašytojus pradėjo

iles bute VVashingtone ir A- 
1 merikos iniciatyva. Per 3 
su puse valandos buvo ap
tarti visi svarbiausieji Rytų- 

• Vakarų ginčai, bet kas su
barta neskelbiama.

RUSAI IŠSPROGDINO 
VANDENILIO BOMBĄ

Sovietų Rusija pranešė 
pirmadienį, kad ji išsprog
dino naujausią vandenilio 
bombą “naujos į-ūšies”. Ru- 

įsai sako, kad jų naujausia 
: bomba esanti labai galinga, 
'bet daugiau žinių apie tai 
nepaduoda, o A menkes A- 
tominės Energijos Komisija 
trumpai pranešė, kad buvo 
pastebėtas naujausias rusų 
vandenilio bombos sprogdi
nimas, bet irgi jokių plates
nių žinių nepaduoda.

Rusai naujausios “galin
gosios” bombos sprogdini
mą paskelbė tarp žinių a-; 
pie jų paleistąjį į erdvę 
dirbtini mėnulį.

tartis su vyriausybe dėl to;CIO unijų centre baIsavouž 
nepaprasto streiko nutrau-; vežikų unijoi apsi-
kimo. Pirmas tokio pasitan-,vajy^j nuo netikusių vadu... 
mo rezultatas buvo, kad ra
šytojai protestavo viešai Į Vežikų unijos išmetimas
prieš J. T. seimo rezoliuci-!>š bendrojo unijų centro su- 
ją, jie protestą pasirašė, bet' keltų dideles kovas tarpe 
atrodo, kad Kadaro vyriau- unUy todėl AI)F - CIO 
sybė neišlaikė savo pažado vadovybė turės rimtai ap- 
ir teisiamieji rašytojai vis ^aj^yti, ką daiyti su dide-
dar laikomi kalėjime... 

AMERIKOS ATSTOVĖ

Aktorė Irenc Putine yra 
Ameriko* atstovė pavaduo
toja Jungtinėse Tautose.

iie ir turtinga vežikų unija, 
— kad nepakenktų bendram 

darbininkų judėjimui ir kar
tu, kad nepadarytų komp
romiso su raketerių apsėsta
unija.

Dailydžių unija turi 8(M).- 
*000 narių ir buvo viena iš 
įtakingesnių unijų senojoje 
A. Darbo Federacijoje. Jos 
ar jos pirmininko pasisaky
mas už Hoffą rodo, kaip 
sunku bus unijų centrui ve
žikų unijos reikalą išspręsti.

Spalio 24 d. posėdžiaus 
ADĖ - CIO unijų centro 
vykdomoji taiyba ir tame 
posėdyje bandys vežiku uni
jos klausimą išspręsti.

Senato komisija, šen. Mc- 
Clellan vedama, dar tyrinė
ja vežikų unijos veiklą ir 
net Hoffos išrinkimo būdą.
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Socialistai Anglijoje
Pereitą savaitę Anglijoje. Brightono mieste, posė

džiavo 5«>-oji metinė Darbo Partijos konferencija. Ji 
buvo kai kuriais žvilgsniais nepaprasta.

Konferencija parodė dideli Darbo partijos vienin
gumą. Paprastai tokiose konferencijose pasireiškia ne
maži nuomonių skirtumai Įvairiais klausimais, bet ką 
tik pasibaigusi konferencija vyko vienybės dvasioje. Tai 
buvo todėl, kad darbiečiai laukia, jog sekamuose rin
kimuose jie laimės ir turės perimti krašto valdžią. Jei 
rinkimai Anglijoj būtų dabar, darbiečių laimėjimas bū
tų tikras. Bet jei konservatorių vyriausybė ir nustums 
kiek rinkimus, darbiečiai yra tikri, kad jiems atiteks 
valdžios vairas. Todėl konferencijoj buvo daugiau kal
bama apie būsimus darbus vyriausybėje, negu kulami 
nuomonių skirtumai vienu ai kitu klausimu.

Anglijos konservatorių vyriausybė susidūrė su di
deliais sunkumais ir nepajėgia jų Įveikti. Didžiausia 
Anglijos žmonių nepasitenkinimo priežastis yra inflia
cija. kuri ir Amerikoje skelbiasi. Konservatorių vyriau
sybės būdai kovoti prieš infliaciją kelia didelio nepa
sitenkinimo žmonėse ir stiprina darbiečių tikrumą vėl 
Įkopti i vyriausybę.

Nepasitenkinimo kelia ir konservatorių užsienių po
litika. ypač avantūra prie Sueco kanalo paliko negerą 
Įspūdi. Bandymas Sueco klausimą išspręsti ginklais nie
ko nepatenkino — darbiečiai buvo priešingi kariškam 
žygiui, o tokio žygio šalininkai liko nepatenkinti, kad 
vvriausvbė paklausė J. T. seimo balso ir atšaukė savo* -i
kariuomenę iš Egipto.

Kalbant apie būsimos darbiečių vyriausybės darbus 
daug draugiškų ginčų sukėlė ūkio nacionalizacijos tęsi
mas. Darbiečiai yra pasisakę ir tą patvirtino pereitą 
savaitę, kad. jiems grižus i vyriausybę, plieno pramonė 
ir sunkvežimių transportas bus vėl nacionalizuoti. Tos 
ūkio šakos buvo nacionalizuotos darbiečiams seniau val
dant. bet dėl greit Įvykusių rinkimų laimėję konserva
toriai tas ūkio šakas vėl grąžino buvusiems savininkams. 
Dėi tų ūkio šakų nacionalizacijos ginčų nekilo. Bet ko
kiu tempu ir kokiomis priemonėmis tęsti toliau ūkio na
cionalizaciją? Tuo klausimu po išsiaiškinimų dauguma 
pasisakė, kad ateityje ūkio nacionalizacija būtų vyk
doma išperkant stambiųjų bendrovių “šėras” ir tuo bū
du palaipsniui perimant tų bendrovių kontrolę i vy
riausybės rankas. Per savo pirmąjį valdymą darbiečių 
vyriausybė nacionalizavo keletą ūkio šakų stačiai per
imdama jas i vyriausybės lankas, o išpirkimas perimtų 
turtų buvo išdėstytas eilei metų ateičiai. Dabar bus to 
paties siekiama, bet kitaip prie to reikalo einant. Ūkio 
nacionalizaciją tas kiek sulėtins, bet rezultatai bus tie 
patys. Už šitokį pianą konferencijoj pasisakė 5.309.000 
balsų prieš 1.276.000 balsų (konferencijos dalyviai bal
suoja pagal jų atstovaujamų narių skaičių). Smulkme
nos dėl nacionalizacijos per šėrų supirkinėjimą dar nė
ra išdirbtos, nubalsuotas tik pats principas.

Kitas klausimas, kuris ateities darbiečių vyriausy
bei, jei partija laimėtų rinkimus, turės didelės reikšmės, 
yra ginklavimasis, arba klausimas, kaip išvengti karo 
ir eiti prie nusiginklavimo. Vienas Įnešimas reikalavo, 
kad partija, paėmusi valdžią, atsisakys ‘‘gaminti, ban
dyti ar naudoti atominius ir vandenilio ginklus’’. Prieš 
toki vienašališką nusiginklavimą griežtai pasisakė kai
riųjų darbiečių vadas A. Bevan. Po karštų kalbų kon
ferencija 5.836.000 balsų prieš 781.000 vienašališką nu
siginklavimą atmetė ir pasisakė už nusiginklavimą susi
tarus su kitomis valstybėmis.

Darbo partijos numatomas ministerių pirmininkas 
Hugh Gaitskell atstovavo lėtesni nacionalizacijos būdą 
per šėrų išpirkimą, o numatomas užsienių reikalų minis
teris Aneurin Bevan gynė partijos poziciją prieš paci
fistus. kurie reikalavo vienašališko nusiginklavimo. Skir
tumai tai-p kairiųjų ir dešiniųjų šioje “pasiruošimo kon
ferencijoj” kaip ir išnyko. Dabar vieninga partija ruo
šis rinkimų kampanijai.

LITTLE RfK K BYLOS“ DALYVIAI

Yiršaje kairėj prezidentas Eisenhoweris. pasiuntęs ka
rius į Little Rock mokyklos saugoti, kad joje galėtu 
ir juodi ir balti mokintis; dešinėj gen. majoras Wal- 
ker. dalinio vadas. Apačioje kairėj Arkansas guber
natorius Faubus. kuris buvo Įsakęs tautinės gvardijos 
kariams negru vaiku Į mokyklą neįleisti; dešinėj tos 
valstijos šen. McClelland (dem. iš Arkansas), pareiš
kęs. kad prezidentas neteisėtai pasiuntė karius į 
Little Rock.

darbą pramonėje — sako, 
toks jau “per senas”. Ko
dėl per senas, jei žmogus 
tame amžiuje yra pačiame 
darbingume? Kodėl tas ra- 
bežius prasideda nuo
metų, o ne nuo 42 ar 48 me- ~ r_ u...tų? To niekas nežino, bet Gub’ Faubu*
iš seno jau yra Įsigyvenusi _ ___ r_____________
nuomonė, kad žmogus po tinių valstijų pibernatoriai Smuikiniai cenzoriai jįuž- 

" ....... " ;mušė.
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DISKRIMINACIJA
Žodi diskriminaciją čia 

dažnai girdime. Jei kur žmo
nės dėt savo odos spalvos, 
ar dėl savo tikybos, ar dėl 
tautinės kiimės neturi visų 
pilietiniu teisiu, arba negali 
gauti darbo pagal savo ga
bumą. arba nėra priimami į 
“gerą kompanija”, negali 
gyventi kur nori, negali leis
ti vaikų i jų pasirinktą mo
kyklą — tokiame atsitikime 
kalbame apie diskriminaci
ja.

Diskriminacija nėra tik
tai Amerikos reiškinys. Dis
kriminacijos pilnas pasau
lis ir visi kraštai ta liga dau
giau ar mažiau yra užsikrė
tę. Iš viso gal nėra niekur 
valstybės ar tautos, kuri bū
tų visai laisva nuo diskrimi
nacijos vienokiame ar kito
kiame pavidale, čia dabar

Kas savaite
išėjo, o kai rudenj, prasidė- 

, . . Ijus mokslo metams, laikraš-
Pereitą savaitę keturi pie- tis no,.ėjo vėl pasirodyti,
nių valstijų gubernatoriai’ ---- ” -----------*

45 metų nebėra toks geras tarėsi su prezidentu D. D. ____
darbininkas, kaip jaunesnio Eisenhovvei iu. Po pasitari-1 "* jįį įvykis parodo, kad po 
amžiaus žmogus. Niekas nė- mo buvo paskelbtas piane- metų Taiko Gomulkos reži- 
ra įrodęs, kad senesnis dar- Šimas, kuris skamba visai 'mas vis dar nėra nusistovė- 
bininkas blogiau dirbtų, ar gerai. Prie to pranešimo pri- !jęs _ leidžia kritikuoti ir 
būtų linkęs daugiau darbo dėjo savo pasisakymą^ il gu- bijo kritikos; žada pagerin- 

i . r- i darbininkų būklę, bet bi-dienų “skipinti”, bet toks bernatorius Faubus, Arkan- 
' prietaras yra ir jis senesnio sas sostinės Little Rock mai- 
amžiaus žmonėms sudaro ti- šaties kaltininkas. Jis pasi- 
krų nemalonumų, o kartais sako už laikymąsi įstatymų 
ir. didelių sunkumų. ir už tvarkos palaikymą, įsakyme lankstosiApries Mas-

Diskriminacija, kaip mi- bet tuoj pat prideda, kad fcvos draugystę... 
nėjau, yra žinoma visuose Jis tokio nusistatymo laikę- y d j dos ]ajsv&
kraštuose ir visose tautose, 'lsa laiką ... „r nežino kur ii« sto-
tik‘kartais ji kitur kitaip va- Toks gubernatoriaus pa- j . -t kad Spauda
dinama. Krašto demokrati- ^ '^ suja“^ i iaisva valia brėžimo 5Skri-
skumą ar pažangumą tun- prezidento susitarimą su r...
me spręsti pagal tą, kaip pietiniu valstijų gubernato- j^. . ban(joJ laįsv
kur kovojama prieš diskri- nais. Jei Arkansas guber-r>__ n.__
m i naci jos rūšis. Jei kur nie- natorius tik TAIP laikysis
ko nedaroma, kad diskrimi- įstatymų, kaip jis tą darė 
naeija būtų pašalinta, arba iki šioliai, tai Little Rock 
net skatinama diskriminaci- mieste ir vėl galima laukti 
ja, tokius kraštus tenka va- visokių nemalonumų. O kol 
dinti atgaleiviškais, bet kur gubernatorius aiškiai šiau- 
vedama kova prieš diskri- šiasi prieš federalinę vy- 

riausvbę ir prieš federali-
nius teismus padaužos, ra- garbiausias 'tos
sistai „• visokie mušeikos fįpubIikįs pajamų šaltinis 
nemato jok10 reika o mintu- pįįto žen-
ti ii palikti mokyklą su ke- Pįp j,, pardavinėjimas jųvi- 
liais negrų vaikais ramy-L 
beje.

mmacijos negeroves, ten tu
rime reikalą su pažangia 
tauta, su progresu.

Amerikoje yra apie 45 
milionus žmonių virš 45 me
tų. Gyventojų skaičiui au
gant auga ir vyresnio am
žiaus žmonių skaičius ir 19- “po Proetu” 
75 metais virš 45 metų am
žiaus žmonių čia bus ne 
mažiau kaip 65 milionai.
Milionai vyl esnio amžiaus 
darbininkų dirba pramonėj

jo darbininkų streikų; sie
kia nepriklausomybės, bet 

į kiekviename viešame pasi-

o jei kurie laikraš- 
iau pasisa

kyti, Gomulkos cenzoriai 
juos bando smaugti arba ir 
visai pasmaugia... 
Mažiausia, seniausia

Italijoj, aukštai kalnuose, 
yra seniausia -ir mažiausia 
pasaulio respublika — San 
Marino. .Ji turi apie 15,000

SIOLO LANKSTUMĄ...

“Santarvės” žurnale Leo
nas Sabaliūnas siūlo Lietu
vos vadavimo veiksniams 
perkratyti savo pažiūras į 
visą Lietuvos vadavimo 
klausimą ii norėtų daugiau 
lankstumo tų veiksnių pasi
sakymuose. Ne taip seniai 
kas tai buvo paleidęs gan
dų. kad Maskva sutiktų duo
ti Lietuvai “satelito” teises, 
į tuos. rodos, visai nepagrįs
tus gandus atsiliepė ir V’li- 
ko vykdomoji taryba ir “di
plomatijos šefas” IšOzoraitis 
ir tokią galimybę visai at
metė. Žinoma, tai buvo at
sisakymas nuo to, ko niekas 
šiuo tarpu neduoda. “Veiks
niai” parodė šiame atsitiki

me “susilaikymo dorybę, ku
ri yra atsisakymas nuo to, 
ko mes negalime gauti”.

“Keleivyje” buvo keliama 
mintis, kad pasikeitimų Lie
tuvoje ir Lietuvos padėtyje 
tenka laukti ne iš Amerikos 
ir kitų demokratinių valsty- 
tybių politikos, bet iš per
mainų pačioje Rusijoje ir 
pavergtuose kraštuose. A- 
merikoje skelbtoji “vadavi
mo politika” buvo rinkimi
nis triksas. Vengrijos įvy
kiai tai dėl žmonių akių su
manytai politikai lyg ir da
vė naują populiarumą, bet 
praėjo metai po Vengrijos 
Įvykių ir apie “vadavimą” 
vėl nieko nebesigirdi, o pa
tys tie Vengrijos ir Lenki
jos įvykiai parodė, jog “va

davimu” nėra pagiindo at
sidėti.

Dabar panašių minčių už
tinkame Lozoraičio šalinin
kų laikraštyje. Jame jau mi
nėtas Sabaliūnas sako:

“Būtų prasminga visų pirma 

pastebėti, kad bet koks gali

mas padėties keitimas ar ban

dymas keisti (išskyrus evoliu

cinio ar revoliucinio pobūdžio 

atvejus, pareirračius grynai nuo 

paties socialistinio pasaulio vi

daus) šiuo metu atrodytu Įma

nomas tik susitarimo su sovie
tais būdu. Nesvarbu ar Vokie

tijos susivienijimo klausimu, ar 

saugumo zonos nustatymu, ar 

kariuomenės atitraukimo atve

ju iš tam tikrų sričių Europo

je. Rytų - Vakarų (tiksliau So

vietų -Jungtinių Valstybių) su

sitarimas būtinas. Joks tarp

tautinės teisės ir teisingumo 

pažeidimo kėlimas, joks ‘laisvi

nimo politikos’ deklaravimas, 

joks ekzilų politinis veikimas 

neatrodo, kad pajėgtų norimų 

permainų atsiekti (nebent tuo 

atveju, kada siekimai abiejų pu

sių kur nors sutaptu).

“Išeitų, kad norint bet kokių 
pasikeitimų Rytų ar Centro 
Europoje, reikia kliautis tari- 
mosi su Sovietais. Gi mūsų vi
suomenėje tendenciia atrodo vi
sai priešinga — piestu stojama, 
kai tik kalbama apie bet kokius 
pasitarimus su Sovietais ir 
kiekvienu atveju skatinama 
griežta laikysena Sovietų Są
jungos atžvilgiu ...

“Y’iena reikia suprasti —nei 
Jungtinės Valstybės, nei juo la

kalbame apie diskriminaci
ją prieš negras ypač pieti
nėse valstijose, o, pavyz
džiui, Haiti respublikoj, kur 
veik visi gyventojai yra ne
grai, mulatai (mišraus krau- 
jo juodųjų ir baltųjų miši
nys i turi krašto valdžią ir 
labai nenoriai Įsileidžia 
juoduosius gyventojus į 
“valdančiąją viršūnėlę”.

ši kartą norėjau pakalbė
ti apie vieną diskriminaci
jos rūšį. kuri yra ne tik ne
protinga ir visai beprasmė, 
bet kuri visvien laikosi lyg 
koks piktšašis. Tai yra dis
kriminacija prieš senesnio 
amžiaus žmones darbuose. 
Apie tai rašė A. Jenkins 
“Keleivyje”, bet tiktai užsi
mindamas tą diskriminaci
jos rūšį. Žmogui virš 45 me
tų Amerikoje sunku gauti

so pasaulio filatelistams. 
Tos respublikos gyventojai 
yra italai.

Lenkų vyriausybė nutarė i . ^an garino visus pokari- 
užsmaugti studentų laikraš- > nius metus turėjo beveik ko- 
tį “Po Prastu” (Atvirai Kai- njumstinę valdžią. Komuni- 
bant). nes tas laikraštis ra- 11 Nenni socialistai ten 

buvo sudarę koaliciją įrval-ne taiP- kaip Gomulkair o , .. ......
į- rUi-hininlrni nSra me' J° WliaUSybė norėtų. NUO 5^ VengnjOS | Vyki ai

1955 metu ‘*Po Pio^u” bu- n; .?!all.n? nuvainikavimas 
tami Į gatvę, nuo to saugo- yo vipna<s‘iž atsiliepe ir San Marino res-
ja ir sutartys su darbininkų publikoje. Kelį Nenni sočia-
SkSvim^Be? k"tikar, “A . w komunistai pasi-

visokiomis kliūtimis.
Darbo departmentas gau-

na daug skundų iš senesnio naujaji,“ “ padoie^ "irusiems atstovams, pasi-
amžiaus darbininkų dėl sun- niji ,.ežma -Vasaros metu dauguma ir spalio 1 d.
kūmų susirasti naują darbą. - - ‘ «««,« --------
Departmentas nutarė tą rei- . . _

----------------------------------- sybė nenori paleisti valdžios
nio amžiaus darbininkai. Pr adžių ir paskelbė naujus 
Tik po 60 metų amžiaus li- bke-

kalą ištirti ir dabar skelbia 
savo tyrinėjimų išdavas. 

Paprastai darbdaviai turi

resnis režimas ta laikraštį ’JT6’ .atramos parlamente, 
uždaro... Sako, ‘ laikraštis 2F°z\cj?.’ P^įejus pne jos 
perdaug laisvai * rašo, kriti- a^”

dores-
laikraštis pora mėnesiu™^- g™*?, nau^ .vyriausybę.

Senoji komunistine vynau-

biau Sovietų Rusija, nesileis 
būti supamos sau nedraugiškų 
valstybių . .. reikia susigyventi 
su mintimi, kad šiuo metu tik 
susitarimas su Sovietų Rusija 
gali atnešti bet kokių pakeiti
mų Centro ar Rytų Europoje...

“Griežtos laikysenos nebuvi

mas iš Jungtinių Valstybių pu
sės (o pasitenkinimas kartais 
tik griežtesniais pareiškimais) 
ir Įvykių raida ‘socialistiniame 

pasaulyje’ veda prie vienos, vis 

daugiau ir daugiau pagrindo į- 
gaunančios išvados — Lietuvos, 
kaip ir kitų pavergtų kraštų, 
išsitaisvinimas gali greičiau pa
reiti nao to. kas vyksta ar ne
vyksta pavergtuose kraštooee, o 
ne laisvajame pasaalyje.. .n

“Santarvė”, mūsiškių “re- 
'zistentų” laikraštis,savo po
litinę ideologiją mėgdavo 
remti dviem dalykais, vienu 

į savaime supratimu ir vi
siems, tur būt, bendru nusi
statymu. kad lietuvių tau
tos kamienas yra Lietuvoje 
ir politinė išeivija gali tik 
padėti tautai atgauti savo 
laisvę, bet negali norėti at
stoti tautą, ir kita, tai Lie
tuvos valstybės “kontinuite- 
tas” ir iš to išeinantis “dip
lomatijos šefo” autoriteto 
pripažinimas.

Po Sabaliūno išvedžioji
mų su “kontinlitetu” gali 
atsitikti nesusipratimas, o S. 

i Lozoraitis gali pasijusti, 
kad jo ištikimiausia gvardi
ja jį nori padėti į dulkėtą 
lentyną, kaipo muzėjinę re- 

ftenybę...

risokių pasiaiškinimų, ko- g-os .vra ilgesnės vyresnių ^a^a sugaudyti kaip nors
.dėl jie nori samdyti jaunes- darbininkų tarpe. * daugumą........................
nius darbininkus. Darbo de- Tyrinėjimas neparodė, . Taip, mažiausia ir seniau-

i pasiaiškinimai yra teisingi, senesnio amžiaus darbinin- kluoto susikirtimo gal ne- 
Pavyzdžiui, kai kada kus yra daug prietarų, kurie Pp®*8, bet triukšmo, kaip to-

!darbdaviai tvirtina, kadj’au-yra įsigyvenę ir nelengva klal mazai respublikai, yra 
ini darbininkai dirba našiau, yra tuos prietaras nugalėti. PaH^‘t.. . . ..
Bet tyrinėjimas įvairiose Tiesa, kai’tais sakoma,: . I1?3 ir Ąmenka jau

.dirbtuvėse parodė, jog nė- Jog pasamdžius senesnį dar- ;PnPazirJ° naująją, parla- 
;ra tiesa. Drabužių siuvyk- bininką jam greičiau reikės dauguma atsirėmusią
jose ir batu dirbtuvėse, kur mokėti senatvės pensiją ir vyriausybę, bet valdžios 
Į vyrauja akordinis darbas, darbdaviui dėl to bus nuo-
; tyrinėjimas parodė, kad stoliu, nes dabar dauguma 
daugelis 55 iki 60 metų am- darbininkų jau turi išsiderė- 
žiaus darbininkų dilba na-;ję senatvės pensijas iš darb- 
išiau, negu vidutiniai dirba davių. Bet ir tas argumen- 
jaunesnio amžiaus darbi-!tas pasirodo be pagrindo, 
ninkai. Iki 54 metų amžiaus nes senatvės pensijos yra 

;iš viso jokio skirtumo tarp mokamos pagal išdirbtą lai*
^senesnių ir jaunesnių darbi- ką ir pagal gautą uždarbį, 
ninku darbo našumo atžvil- todėl jei darbdavis pasam- 
giu nėra. Nuo 55 iki 64 me- do senesnį darbininką, tai 
tų amžiaus darbininkų na- jam mažiau ir pensijos mo
kinas vidutiniai yra 10 G kės. *
žemesnis, kaip jaunesnio Darbo departamentas sa-

centras dar yra komunisti
nės valdžios rankose.
Dirbtinis mėnulis

amžiaus darbininkų. Tą pa- jvo tyrinęjmus skelbia darb- 
tį patvirtina ir įvairūs kiti ,daviams ir juos įvairiais bū- 
tynnėjimai. 45 metai nėra idais įtikinėja nediskrimi- 
jokia darbo našumo riba. ’nuoti senesnio amžiaus dar- 

Vyresnio amžiaus darbi- j bininkų. Tą pat daro unijos, 
ninkai yra pastovesni. Jau- Įvairios pačių darbdavių or- 
nesni darbininkai tris kar- 'ganizacijos, po visokių ty- 
tus dažniau keičia darbus, i rinėjimų, skelbia tą pat.U- 
kaip darbininkai 45 metu ir niversitetai ir kitos mokslo 
vyresni. To amžiaus darbi- įstaigos taip pat daro tyri- 
,ninkai yra ir daugiau paty- nėjimus ir įrodo, jog vengi- 
rę darbe, atsargesni ir todėl mas samdyti senesnio am- 
darbdaviams, rodos, turėtų įžiaus darbininkus yra tik 
būti išskaičiavimas juos 'prietaras.
samdyti. . Gal jungtomis pastango-

i Kai kada darbdaviai sa- 'mis prietaras bus išgyven
ki jog vyresni darbininkai i tas. Bet šiandien dar ^mo- 
dažniau serga. Bet tyrinėji-
.mas parodė, jog darbinin
kai tarp 40 ir 60 metų ser- 

;ga tiek pat, kaip ir jaunes-

Virš žemės, 400 - 500 my
lių aukštumoje skraido ma
žiukas žmogaus darbo mė
nulis. Jis apvalus, 22 su 
puse colio skersinio (dia
metro), sveria 184 svarus ir 
apibėga apie žemę per 1 
vai. ir 36.2 minutes. Mėnu
lis keliauja 18,000 mylių 
per valandą ir leidžia radio 
signalus, kuriuos žemėje ga
lima klausytis.

Dirbtinį mėnulį pagami
no ir paleido spalio 4 d. ru
sai. Tuo savo žygiu rusai 
neabejojamai įrodė, kad jie 
ir taipkontinentalinę rake
tą jau turi pasigaminę ir 
užbėgo už akių Amerikos 
mokslininkams.

Dirbtinis mėnulis yra pir
mas žmogaus žingsnis į erd
vės platybes, į mėnulį ir į 
planetas. Tas žingsnis yra 
milžiniškas, o dirbtinio mė-

_ tokip nulio paleidimo diena pasi-
M dien‘
darbo pažangoje.
dal )O’ | J. D.J.
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
“Lietuviu Žinios” vėl eina ma gauti pirkti ir laikraš- 

. čių, jų tarpe ir “Keleivi”.
Mimiografu spausdinamos

“VVorcesterio Lietuvių Ži- V. Pigaga bu* mokytoju 
nios kui Į laiką^ nebeisejo, Vytautas Pigaga pakvies- 
nes jos redaktorius V. Ma- mokytojauti Leicesterio 
eys buvo susirgęs, bet mg- aufcštesniojoje mokykloje, 
sėjo 24 d. ve* išėjo nume- Vytautas yra baigęs Bosto-

įesama, no unjversiteta mastei* laip- 
,etatai sniu

Sėkmės Vytautui!

kuriame pranešama 
redaktoriaus sv 

pagerėjus ir omi atvėsus, 
“Žinios” bus leidžiamos re
guliariai kas dvi savaitės. 
Vis dar gegužiniai! jama

Gegužinių metas čia dar 
nesibaigia. Rugsėjo 29 d. 
buvo seniausios vietos lietu-

rys.
kad

Kitos naujienos

Sandaros 16 kuopos na
riu susirinkimas bus spalio 
19 d. S vai. vak. Lietuvių 
Klube.

Rūgščio 29 d. Ignas I. Pi-

ATOSTOGAUJA. BET NUOLAT GYVENA

tik 75 centai.

PENNSYLVAN1JOS NAUJIENOS
PHILADELPHIA, PA.

Radijo valandėle pagerbė 
Amerikos karį

amerikiečių spaudoje, ir 
mes, lietuviai labai mažai 
apie juos žinome. Tuo ’ -
pu negrai arba su jais susi
ję Įvykiai dažnai sudaro 

skaitytojas laikraščių pirmąsias antraš-“Keleivio”
Viktoras Shauklas, gyv. 28- tes, nors pastarieji visa? ne 
20 N. Tancv St.. yra jau blogai yra Įsijungę i šio 
išėies i pensiją. Sako, būtų krašto ekonomini gyvenimą, 
neblogai gyventi po nuosa- Taip pat knygoje randame 
vu jaukių namų stogu, jei platų aprašymą apie mi
ne to? biaurvbės ligos. Jis monus.
skundžiasi širdies negalavi- Patarčiau kiekvienam knv- 
mu ir dažnai lanko ligoni- gos mylėtojui naujai iš'ju- 
nę. šią S. Michelsono knygą

džiaugsmo jam su-. “Amerikos Įdomybės” isi-
teikė io sūnaus kapitono gyti, nes prie siu. laiku, bran- 
Viktoro Frank sugrįžimas iš gurno ji dar ii- pigi — iik

vių draugijos _  šv. Kaži- gaga ir J. ir L. Gaidžiai bu- Tai Floridos galvijai. bramu veislės, didelio ūjęio, kuproti, melsvo plauko. S. Michelsono kny- Vakaru Vokietijos. Kpt. V. 75 centai. O Amerikos ge-
miero gegužinė. Nuostabus vo nuvykę Į Nashua, N. H., “Amerikos įdomybės”, kurią neseniai i£!eido ‘‘Keleivis’*, rašoma ir apie tai. Knygos kaina F. Shauklas iau 18 metų riausiam pažinimui naudosgegužine
dalykas! Joje yra apie 40 svečiuotis pas J. Tamulio- 
jaunos kaitos vyną, jau čia n,\ Gaidžiai ir Pigaga yra 
gimusių ir augusių, šie jau- “Keleivio” skaitytojai, 
ni vyrai yra geri darbuoto- Lietuviu Piliečių Klubas 
iai, jie sugebėjo gegužinę gavo iš valstijos $1 ir doku- 
išgarsinti vietos spaudoje, mentus, kad nuo spalio 10

kain tarnauja JAV armijoj, ji suteikia labai daug.

PRISIMINKIME KREPŠINIO NUGALĖTOJUS Moeiejunienė. 
nandcah. I’a.

Ieva. evveua Sfce-
Dabar lko perkeltas tarny- 

sostinę Vašingtoną. 
Kadangi sūnaus apsilan-

bai
Kipras Tautkus

Kaip prisimename, 1937
už tat i Įa suvažiavo daug d- klubo pastatas pereina m- Lietuvos rinktine iš Ry 
žmonių: ™

Šiai draugijai vadovauja

nuos prof. Vladas Jakubė- A<lel5
nas. Po koncerto šokiai, bu- ' ,e‘ Js’ a'

DAYTON, OHIO

A. Žilinskas, K. Matulis, S. 
Barnatavičius, A. Jašinskas, 
J. Pupka, J. Zaleckas, P. 
Barnatavičius ir J. Reini- 
kaitis.
Senieji “artojai” nyksta

valdžios <rlobon. Vadinasi, 2OS parsivežė Europos meis- tetas. • .
klubui priklauso tik rakan- teri° varda, kuri ir vėl ap- šitokio masto vakarai De- 
dai, o žemė ir pastatai jau £3™ po dviejų metų Kau- troite retenvbe. Reikia tikė-
VSldŽlOS vitViiciacd nirmonvluiezi x5Ifl

J. Krasinskas

BRIDGEPORT, CONN.
Baigia vesti didžiulį kelią

Mūsų valstijos vieškelių 
viršininkas savo pranešime 1

Ribicoff —- šiemet s

ne vykusiose pirmenybėse, tis, kad detroitiečiai nenra 
Šiomis tarptautinio masto leis progos pasi klausyti šio 
pergalėmis Lietuvos vardas neeilinio ir negreitai turin-1 
liko ilgiems laikams irašy- čio vilties pasikartoti pami- 
tas i pasaulio sporto istori- netu dainininkų koncerto, 
ja

Navickas, Alfonsas 
Kristinos sūn.
Petrila, iš Užupio k.. Rietavo 
vak. Teisiu ap.. ir Petį i’ienė-Fu- 
čkoraitė, Marijona., iš Andrieja- 
vo vak. Kretingos ap. 
Polikaitis. Petras ir žmona Ma
rija.

ir motina kymas sutapo ir su io gim
tadieniu, tai tas Įvykis buvo

Vinco ir gražiai paminėtas per Sta- Serga Kazys Paulauskas 
šio Petraičio radijo valan 
dėle.
Numirė be pinigų, 
svetimi palaidojo

Neseniai miręs

Susivienijimo Lietuviu A- 
merikoje 105 kuopos pirmi
ninkas ir daugmetinis “Ke
leivio” skaitvtoias susirgo 
liepos mėn. 15 d. širdies li- 

Petras ga. Miami ligoninei išgulė-
Zdanavičius, gyvenęs anks- jo 18 dienu. Jis dabar savo

72

Senųjų laikų vietos lietu
viu visuomeniniu dirvonu a- , A 
rėjų vis mažiau belieka. Tai gubernatoriui Kihicott pa

• - ' - - • B, L ZT'nej?\.’^d YrenŠinio Vins sunkią dilių likimo ... • »
ja, J. cut valstiją vedamas didžiu- <J«b epumo skrj Kndys Jurg.s ,r y.ncas „o ,
v- r,, lis kelias, vadinamas Con- pirroenyDese. «onni imu v jhukstehs. Albinas ir Juozas, daug

neetieut Tumpike, bus ga- P™ .P™imuiti šia retą su- r.r.
KaKti, lapkričio men. 9-10

A. Jasiūnas, B. Emkus, 
Jablonskis, J. Karazija 
Bliūdžius. J. Emkus, K. Bu 
dinavičius, J, Dirvelis, 
Kaliūnas, J. Endzelis ii 
vienas kitas.

dar lutinai baigtas šių metų ,. . .
gruodžio pabaigoje. dienomis Chicagoje yraren-

Šis kelias bus didžiausias narnas minėjimas, kurio
BROOKLYN, N. Y.

išlaidas apmokėti Ne- Į Kazys Paulauskas vra 
daug betrūko, kad Petras metu amžiaus. Iš I ietuvos 

duonos Zuanancius butul buvęs nu- j Amerika iis atvvko su sa- 
v. c. . yezta« Filadelfijos miesto _ žmona metai? čia

i.ncas. . įmono sun. lavoninę. |gyvenimo vietą pasirinko
1 Davtoną. Dabar jis gvvena 

507 Deeds Avė. “Kele’vi” 
fabri-, j,*s skaito vii-š 20 metu. SLA 

draugiško bū- priklauso beveik 40 metu.
105 kuopai jis pirmininkau
ja virš 25 metus.

Čia Amerikoje dirbdamas 
'.sunku fizini darba. at Teka
mu laiku pats lavinosi, daug 
skaitė knygų ir laikraščių.

Jis vra malonus žmogus, 
nerūko, negeria aikobobniu 
gėrimų. Jis pageidauja, kad 
jo draugai ir oažistami at
sišauktu. Linkiu jam greit 
pasveikti.

Mikas Aušra

A on/\- JUVIIVjr,
Aires.
:Rukštelis 
jRukštelvtė. Julija.

Balsuokime už lietuvį

Kol atstovai i miesto

pagal “Plan E”, jau sunkiai mokesti

rinkimuose.
Grybai iž Lietuvos

Kristina ir Juozas Sala

tai virš upių.
Sumažėjo darbai

čius lietuvius nrisidėti pi*ie 
šio didelio užsimojimo. No
rintieji gauti platesniu in- KONSULATO IEŠKOMI

šiuo metu jaučiamas di- formaciiu, arba patalkinin- . . • u kt k ,
vie iai gavo tris dėžes grvbu, ^«lis darblJ sumažėjimas, kauti komiteto darbuose, ATnforow,ch’N,ko<en1, 

re-
Vaičiū-

sutė. Šalaviejai džiaugiasi, nai šiuo metu tebuvo tik nas, 1216 S. 49tb Avė
kad giybai labai skanūs. 2:287- irijarrnolė? ap
M...................... ffiau, negu Hartforde, Wa- 3-7327. J . .ap* . , i
Musų mirusieji terburv ar Nevv Haven. i TR- ,*,. Bakiumene - Tmtryte. Paulina.

ir sūnūs Boleslovas. Karolis ir

viejai gavo ins oezes giyoų, įouiinK.vjii„<». haou roimieio uaiuuose 
kuriuos atsiuntė iš Dzūkijos Praeitą savaitę bedarbių bu- kreipiasi generalinio sekre- . ...
Šalavieiienės motina ir se- vo Įregistruota 4,813, o per- toriaus adresu: J. Vaični- ‘^"uleCičiūtė, Marė, Prano d

2.287. Čia bedarbių dau-icerO 50, III. Telefonas:’TO lš žaho^os k*
. . .. giau, negu Hartforde, Wa-{3-7327. Įnjampoles ap.

mirusieji terbury ar New Haven. Tjfc bendras darbas ir
šiomis dienomis mirė šie B«veik, 'j80.8, dirbtuvės talka igalins tinkamai at-* .

lietuviai: dubininkų skaičių,!likti šia nelengvą mums jį’: X;
Adolfas Černius, 70 metu, t* Sikorskio malūnsparnių- skirtą užduoti. IB.Ihoka.. Juozo

i.,.---------helikontenn dirbtuvė tun Sukakties Minėjimo

Komitetas
paliko liūdinčią 
šeimą

Gertmda Misiūnienė - De- 
gučiūtė, 70 metų. palikusi 
liūdinti vyi*ą KazĮ ir sūnų 
Leo. L. P. Klubo šeimininką.

Užuojauta mirusiųjų šei
moms.
Buvo daug gegužinių

nomadą helikopteriu dirbtuvėIlvIIIdZtO « « « * « •* darbo pakankamai.
Rinkimų kova

Eina aštrios varžytinės 
tarp kandidatų į miesto val
dybą. Dabartinis miesto ma
joras socialistas McLevis, 
kuris jau 20 metų yra šito
se pareigose, turės varžytis 
su demokratu Samuel Tede-

Draugijos Seniems Žmo- sco.
nėms Remti Vytauto parke',, jie „j lruIBpe»ne. 
šiemet gegužines range 2^ v-ian<i«« 
draugijų, kaikurios net po ... A ,
dvi. Kitos organizacijos ge- . Miesto ugniagesiai veda 
gūžinės rangė Maironio par
ke.

Vadinasi, Worcesterio lie-, . , _ » 
tuviai šią vasarą buvo labai 'a a f a 
“busy”.
Grįžo V. Skrinską

Vietos veikėjas, 
vaistinės savininkas, Vytau
tas Skrinską dvi savaites 
buvo išvykęs atostogų, ku
rias kartu su savo svainiu
Cąleido jūroje plaukdamas 

ivu.
Skrinskos vaistinėje gali-

HOMER. N. Y.

ros sūnūs, iš Mūsiškio vienk.. jĮ savu namų išvarytas. Jo 
vėlesnis gvvenimas buvo 
skurdus ir liūdnas. Mirusio
jo draugo, V. Shauklas prie 

sūnus, laidojimo išlaidu padengi
ąs u- Vincas. mo prisidėjo 850 auka ir

Vijūnas. Vladas. Sinioro sūn.. (lar nupirko UŽ 815 vainiką, 
gyveno Detroit. MiHi.

Ieškomieji arba apie juos zi 
maloniai prašomiJony- nantieji 

džių k., Skiemonių vai.. Utenos liepti:
Ccnsulate Gen. of tilhinnia

. Kas vra tie mormonai? 
Atsakymą atrasi vienoje
knygoje

Liubavo v., Ma-
41 West S2nd Street 
New York 24. N. Y.

“A-
pnrnšv-

GILBERTVILLE, MASS. 

Čia yra geru lietuvių

NELEISKIVE GAISRUI 
PRASIDĖTI

šu nūs
ir duktė, kilusio iš žaliosios k., 
Liubavo vai., Marijampolės ap. spalio 6—12 d. paskelbė 
Braukaitė - Žemaitienė, Mariio- priešgaisrine savaite.

Išėjusi nauja knvga 
Imerikcs Įdomvbės”. 
b a žinomo žurnalisto S. Mi- 
ehelsono ir išleista “Kelei- 
Įvio”, vra jau pasiekusi ir 1’nkėje yra nemažai naritn- 
?iu eilučių autoriaus knvgų rinyni lietuviu ’ vra veik

slai : A. 
Gudauskai. Ra

Į TJž 20 su vii^um mvh’u 
nuo Worcesterio wa Gil- 
bertville miestelis. To nnv-

nkininku.
lentvną. Tenka pasakvti, pačiame miestely

Plez dentas Eisenhovons p?2 Kn<v7a pa ? Tu Tomkai Vvienam lengva kalba, ven- ‘<>mKai._ v

na, gyveno Seranton. Pa. 
Bučys, Jonas. Stanislovo

' Amerikoje kasmet 
sūn.,'11.500 asmenų žūna

apie
eais-
dau-jg. 1917 m. Klemiškės k., Klai-jruose ’r gal dvigubai 

oėdos krašte. igiau didesniam ar mažes-
ĮCininas, Nikalojus ir Viktoras, niam laipsny apdega. Dau- 
Jono sūnūs. giausia gaisrų aukų yramo-
Derenčius. Albinas. j terų ir mažų vaiku. Dauge-
Gibavičius. Antanas, iš Kociol- lis dūmuose užtrokšta mie-

Okininlcams sunku

Sakoma, kad gyvenimas 
gerėja, tik ne ūkininkams.
Kas ūkininkui reikalinga.
metX bt.Srius S’kUmvo k- Andriejavo vai., Suval-

S2.500. dabario neeausi heikj .
S3.000. Gi akininko rami. .Globy’, _stan.»lovas. Mato sun..

giant svetimu žodžių, ir ją mopai, Veličkai, J. Stanke- 
rerskaičius atsiveria skaitv- v,cnis. T,e visuomet atvvks- 
toiui šio didžiulio krašto u ’ Worcesterio lietuviu 
priešvbingas vaizdas. svarbesninosut? subuvimus

Knvgoje pastebėjau su- In?s,ira!,i 
gretinima pirmųjų šio kraš- LL'*tuvos H'"
to gyventojų indėnų ir neg- ^.a^* *
ru padėties. Iš tikrųjų, dėl ,e,Ra,amf!-
indėnu niekas balso nekelia J. Krasinskas

damies iš degančio namo iš
gelbėti savo turtą, mėgiamą 
šuniuką, kačiuką, ar kt.

koiYuž dTčt^aŪndu'sičpatys reimi-Vl“,”’‘-ir Z’"*’* i'i g kiek medžiaginiu gė- 
Kovą uz uaruu vaiąiiuų su |leksas. Alma. Berta. Bruno, E- rybių sunaikina gaisrai!

ma, Evaldas. • Todėl

niai atpigo. Darbininku ne-:i iš Eržvilko vals.

mažinimą iki 42 vai. persą-niu^a’ 
vaitę. Dabar jie diroa 54 dirbti...

' S—nė

Žmogus su (įsais

M1AMI, FLA.
Ideal Sp*u<^o# mėgėja*

Dr. A. S. Einoris, gyve
nantis 45 Broadway, West 
Palm Beach, Fla., užsisakė 
metams “Keleivį”, “Darbą” 
ir pratęsė metams “Naujie
nų” pratumeratą.

C. K. Brase

DETROIT, MICH.

Didžiuli* koncertas

Baifo skyrius 76 spalio 
19 d. (šeštadienį) 7 vai. 
vak. Hispanos Unidos (buv. 
lietuvių) namuose rangia 
Monikos Kripkauskienės ir 
Stasio Baranausko koncer
tą. Dainininkams akompo-

visi yra raunami 
Jonušaite - Jokubs. Ona. Petro bendradarbiauti kovoje su 
duktė, vyras Konstantas Jo- gaisrais. Neduokime progos 
kubs, vaikai Kostas ir Ona. gaisrui prasidėti. Žiūrėkime, 
Kardokienė. ir jos broliai Sa-ifead namuose nebūtų nieko, 
ladka. Juozas ir Jurgis. galėtu padėti gaišini !
Kuraitienė, Petrė, gyveno Bu- {lengvai kilti. Patikrinkime | 
enos Aires. *w’W.savo šildvmo, virtuvės iri
Kvietkus. Ona, ir duktė Motie- elektros įrengimus, paša’in-
junienė. Adelė.
Medelis, Juozas. Pijaus sūnus.

kime iš pastogių ir skiepų 
visa, kas nereikalinga, o

Medzviega, Antanas, Juozo s„ taipgi lengvai uždegamą 
gyveno Mechanicville, N. Y. ;medžiagą aplink savo na- 
Miliauskas, Juozas, Stasio sūn. {mus. I

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! -
Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžios 

pripažint<is vaistinės
IDEAL PBARMACY

29 Kelly Sųnare, Woree*ter, Mat*.
Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruota vaistinin
ką Vytautą Skrinską. "Ideal Pharmacv” savininka. Čia iš
pildomi gydytoju receptai ir patarnaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir iš arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Turime 
specialinią vaistu nuo džiovos ampulėse, 
vaistą nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, mm širdies ir nervu litui. Vai
stai pašiaušiami VISUR. Rašykit mums 
visais sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską. B- S. Kru. Phm 

tvininkas

na m manasai

/



Savo susirinkimuose ra- mielai priimsianti savo se- mokratinėmis pažiūromis

Iš Pavergtos Lietuvos Į Profesorius Mykolas Biržiška
(šv. Kazimiero), šv. Kont- 
įynos. Bernardinų (perduo
ta Dailės muzėjui), šv. My
kolo (joje yra dirbtuvė).

Veikiančiose bažnyčiose 
lankytojų netrūksta. 
Kavinės tebeveikia

Kaune 
Konrado 
Tulpės),

tebeveikia 
kavinė 

o taip pat

buvusi 
(dabar 
didieji •

Rugpiučio 24 d. profeso
riui Mykolui Biržiškai suka
ko 75 metai. Gimęs 1882 m. 
į-ugpiūčio 24 d. gydytojų 

[šeimoje Viekšniuose, gim- 
inaziją baigęs Šiauliuose, o 
[Maskvos universiteto teisių 
'skyrių 1907 metais, sukak
tuvininkas apsigyveno Lie
tuvos sostinėje Vilniuje ir 
čia tuoj paskendo iki ausų 
lietuvių visuomeninėj, mok-

restoranai — Metropolio ir alinėj veikloj. Ji apleido tik
Versalio (dabar Gintaro)
Kaune išeina mažas 
laikraštėlis

Kaune teišeina 
eina i Tiesa“, maždaug

“Kauno 
tokio di-

1922 m. pradžioj, lenkų iš
tremtas i Kauną, čia jis 
gimnazijos direktorius, uni
versiteto profesorius, jo rek
torius, Įvairių draugijų va
dovas, ir dar suranda laiko

Susisiekimas Kaune
Mieste jis palaikomas au

tobusais, bet jų maža. To 
dėl patekti i autobusą nėra 
paprasta, reik alkūnėmis ke
lią prasiskinti, patenka sti
prieji, o silpnesnieji pasilie
ka laukti kito autobuso.

Pagrindinis judėjimas iš 
Laisvės Alėjos perkeltas i 
gretimą Donelaičio gatvę.

Žemaičių gatvėj (Žalia
kalny) baigiamas viadukas, 
kuriuo iš Ukmergės plento 
bus galima susisiekti Ragi
nės gatve su Jonavos gatve.

Iš Kauno autobusai 
visas puses. Bet jais 
ti
(104 
lių
valandos. Yra ir greitieji 
autobusai, kuriais Vilnius 
pasiekiamas per 1 v. 50 min. 
ir kaštuoja apie 20 rublių.

Autobusų užmiestinė sto
tis tebėra senoj vietoj. Vie
toj sudegusios senosios ge
ležinkelio stoties pastatyta 
nauja, daug erdvesnė.
Nauji plentai

Iš Kauno nutiestas nau
jas plentas i šakius (65 
Kini.), antras eina Panemu- 
niais per Raudondvari, Y 
kiją. Pernai darbai ėjo ne 
toli Seredžiaus. Trečias ei
na i Vilnių. Plentai asfal
tuoti, gerai užlaikomi..

Nauji plentai tiesiami nuo 
Ukmergės per Kovarską i 
Anykščius. Rokiški, 
Kėdainiai - Dotnuva 
kau i šiaurę.

Geležinkeliai paliko 
patys, tik Alytaus linija 
ardyta.

eina rajoninis laikraštėlis, o universiteto rektorius, 
rajonų yra 83. Taigi, spau-1944 
da klesti, bet paskaitęs vie-

Kauno teatrai

■ Ot ir derinu su gryna sąži- 
’ne.

Arba stodamas — jau 
JAV — Į L. R. S. Lietuvių 
Rezistencinę Santarvę, žmo
gau, ne tik jog ji bus smer
kiama, bet ir jog būsiu joje 
greičiausia vienas vieninte
lis socialdemokratas dauge- 

ne

i telis nagrinėjo KautskioEr- ną draugą. Aš negrįžau, 
turto programą, Lietuvos x Koda k itrauUt, vi- 
žemes klaiBtmą (pranešėjas |Uu viw<Jmet balsvai už 
Jonas Aleksa) ir kitus rei- Plrtijo, k.n<|idatu^
H3 H?’. SlaPeli 11 nialle rate- j^p rodos, kažkur esi vie- 
lis išrinko savo atstovais so- j*. .
cialdemokratų moksleivijos
konferencijon, kuri tais pat! Išstodamas iš labai man 
1904 m. bene ragpiūčio mė- brangios L. S. D P., aš pa- 
nesj Įvyko Sirutavičių dva- likau nepartinis (ne nepohti- lio ne tik ne socialdemo- 
relyje Kairiškiuose, Tryškių nis, kaip kartą klaidingai iš kratų, bet dažnai net social- 
valsč. Konferencijoje abudu mano rankraščio išskaityta demokratams nepalankių 
dalyvavome (drauge su ma- ir išspausdinta), bet sočiai- tarpe . O neužilgo gavau ir 
nim važiavo ir brolis Vac- demokratas ir to niekur ne- spaudoje skaityti, jog aš ir 
lovas — mums lengva buvo slepiu. i prieš tai buvęs ir šioks ir
pasiekti iš Viekšnių, vos 2 Aš ne tik myliu (atleiskit toks, su kuriuo politikams 
rusiškos mylios nuo Kairiš- seniui tą sentamentalini žo- nepakeliui. Tad ir nebūsiu 
kių). Ten suėjau ne tik su di) tebegyvus dar — ačiū apsirikęs stojęs tokion poii- 
Siiutavičiu ir Kairiu, bet ir Dievui — buvusius mano tinėn organizacijon, kuriai 
su “Darbininkų Balso” re- p altinius vadus — VI. Siiu- neužkliūnu. Ar yra lengva 
daktorium Aug. Janulaičiu, tavičių, St. Kairi, K. Bieli- vienam būti ir jaustis kad 
Pr. Mažiliu, Dom. Šidlaus- nį; kaip brangūs man buvo ir mielų, malonių, bet ne vi
kiu ir kitais partiečiais. Kad dar dr. Domaševičius, Aug. sai bendraminčių, 
ir pasyviai laikydamasis, at-!Janulaitis ir net V. Kapsu- darbių tarpe,

bendra- 
jau kassocialdemokratu’ “* pasyviai laikydamasis, at-! Janulaitis ir net V. Kapsu- darbių tarpe, čia

sidėjęs sekiau reikalų svar-;kas, kolei jis nevirto bolše- kita.
1901 m. baigdamas Siau- stvmą ir supratau, jog teo-[viku (net ir po to mudviejų 4 Kodėl r»et»rižai

lių gimnaziją susipratusiu riškai gal nemenkiau už ki-[santykiai tarpusavyje įdo- 1 s n P.rSion’ 
lietuviu, buvau jau prieš tus būsiu pasirengęs, bet ir' ; l. y u. rartijon.

(šen. tylimą. grasintas pašalinimu iš par
tijos St. Kairys nekreipė Į 

dėmesio ir toliau sau

ną laikrašti, gali žinoti, kas pasišalino
nenustoja rašęs, profeso- rio mėn. universitetinėj stu-
riaąįa Pabaltijo univereite- dentų sueigoj drauge su Po- ^3 ’ Petrapilyje Įvykusi Po išstojimo iš partijosaš . . 
te Pmneberge. Nuo.1949m. yiiu Lrbstu (vėlesniojo Lie- kruvinoms darbininkų sker-, vis dėlto, kur galėjau, sten- ta‘ . . ,

Nepriklausomoj Lietuvoj pabaigos gyvena Amenko- tuvos užsienio reikalų mini- dvnėms, subruzdo ir studen-‘giaus savo silpnomis paiė- Partijoje dirbo. Tačiau as 
kraus kilogramas (2.2 je, šiuo metu Los Angeles steno Juozo Urbšio dėde) tija, kuri protesto ženklan ^omis "jai padėti. 1917 m. Vi,niuje atsidėjęs mokymo

rasoma visuose kituose
Kainos seniau ir dabar

cuki _
svarų) buvo 1 litas, dabar Cal. (1120 So. Magnolia ir mažuma dalyvių baisa- sustreikavo'ir Išvažinėjo po mlėni Lietuvos darybaipa- 
10 rublių, sviesto anuomet2 Avė.) vau uz akademines studen- vjsą Maskoliją revoliucijos naikmus savo urachini nu
irtų, dabar 28 rubliai, jau- Mykolas Biržiška yra vie- tų kovos suki, bet laimėjus kelti. Vasario mėn. ir ašis-[tarimą, dėl kurio liepos mė-

Vil-'nesĮ su Kairiu ir kitais bu- 
stojau

nndabar 1 rubl. 30 centu. Tai namas, tautosaką tynneda- mudu 
valdinės kainos, bet dažnai mas, daug knygų tais ir ki- mies 1 
krautuvėse negalima gauti tais klausimais parašęs:dar draugi 
ko reikia, o perkant rinkoje studentavimo laikais prade- ge su ją ja 
tenka daug brangiau mokė- jęs bendradarbiauti spau-

kitas ti.
ir to- Vaidininkai uždirba 500 

—700 rublius per mėnesį, 
tie Profesoriai, rašytojai ir ki- 
iš- ta plona viršūnės smetonėlė 

uždirba kartais po keliolika 
tūkstančių per menesį, bet 
už tai jie turi agituoti, ra
šyti, “kurti”.

pUflČti. x«zx< m* j r • i ->•' • •r - darbui, vadovėlių rengimui,
neužilgo ir Įtemptam Vil
niaus kaip Lietuvos sostinės 
gynimui nuo agresingų Var- 

kad ir grįžęs, 
pasyvus parti

jos narys. Juo toliau juo la
biau Įsivarydavau Į atsakin
gą bendrą vilnietišką, o pas
kiau ir ne tik vilnietišką 
darbą, iš šalies šį tą tepa- 
gaudamas iš partijos veiki
mo, tad šiaip ar taip tolau

L!vau pasitraukęs iš Tarybos 
kurio te-;darbo, dabar iin grįždamas be )Uciau

čia ir lietuviais: 
P. Vaičiuška. Jonu Aleksa ir 
Laumianskiu) patekome i 
maskvini Burirku kalėjimą.

Ten ap’e 2 mėnesiu išbū
damas, klausiaus “laisvaja
me Butirku universitete” 
Bajevo. Pažitnovo, N’aza- 
revskio paskaitų anie sotia- 

M .Biržiška nenuilstamas Hzma, revoliucinius sajū- 
kovotojas dėl Lietuvos lais-

doje ir per savo gyvenimą 
prirašęs galybes rimtų 
straipsniu. Įvairiais klausi
mais dar ir šiandien atsilie
piąs joje tuo ar kitu reika
lu, daugelio laikraščiu ir

2. Kodėl pasitraukei iž LSD 
Partijos narių eilių?

Iš partijos trauktis nesi-

su Janulaičiu stoti koalici
niu M. Sleževičiaus kabine
tan, prieš tai nepriėmęs pa
siūlymo stoti Aug. Volde-

ZUVnalu redaktorius.

Jų vra du: muzikinis dra- t "ū*‘/įį b t (jrabu.įves. Lietuvos Tarybos, 1918 
mes (senuose teatro ramuo--. 91-iai pigu-, , . , <naou Vasario 16 d na«kelhn- ir jaunojo žiūrovo (buv.*“’- salyne laba, brangus. ^/Tfetuvos neįkišo- 
Metropoliteno kinoteatro Mirė M. Bagdonas ; mybės atstatymą, naiys.

Biržiška ilgą laiką y-

... . , . g’.ems siauros
džius, politines sroves irkit- demagogams, 
ką, kas man gerokai padė
jo išsiaiškinti visuomeninės 
piimyneigos raidą ir būs
mojo sa\o veikimo krypti, kimas ir tiesiog prie jos pri-[vau ne vien dėl bendro sa- 

isvvtieil 1S universiteto en-Icoc Voi toir 1------------------

rengiau, nors teko jos dar- maro kabinetan. Kaipo toks ,nu?T t°% 
bą dirbti nekartą virš savo netik visuomet balsavau už’ Ąepi įklausomoje Lietu-
jėgų porevoliuciniu metu L. S. D. P. kandidatus, net
praretėjusio je organizacija- kai kartą pats buvau vienos 
je ir iškilus joje ambicin- grupės (lenkiškai kalbančių 11 

5 orientacijos lietuvių) kandidatu pastaty- 
kaip štai Pra- tas, bet ir lojaliai balsuoda-

voje ^užaugusi ir ubrendusi 
partijos veikėju karta buvo 

yra jau ne manoji. Aš 
pats, suprantama, nebetoks 
socialdemokratas, koks jau
nystėje buvęs. Per kelias de- 

iokio ar tokio 
nekarta Išsi

reiškiau ne taip, kad parti
ja būtų galėjusi tai apro-patalpose). Jaunojo žiūrovo ! Liepos 28 mirė savo

m?, Kan nei didelių suKty- tuvos“ dienraščio redakto- kakties proga “Keleivio” re- logbiio veikalėlio apie ben- Konferencijai išrinkus I ie* i i • ’" • • • zt •

bra darbas blogai atliktas ir rfus. daktorius paprašė sukaktu- d,uju idėjų evoliucija. — . ;daugely,e organtzacnų (I ai-
i c. epą taisomas. Jo žmona tebėra Sibire, o .vininką atsakyti Į kelis evoliucija

(Panašių dalykų Kaune du sūnūs gyvena vienas A- 
■ ra ir daugiau. Štai prie merikoj, antras Kanadoj.

les pastatytas dviejų 
pirties pasta- j 

tas. bet jis jau 2 metus sto-: vi nenaudojamas. Žmonės; 
l aiba, kad ir ta statvbavvk- ; 
da n “pasigailėta” cemento i 
ir io dėl bijoma, kad namą 
pradėjus naudoti, jis gali \ 
sugriūti). Muzikiniame tea 
i re statomos r e tik dramos, 
komedijos, bet ir operos, o- 
; e et ės.

Vilniuje yra 3 teatrai: O- 
poros. lietuvių dramos ir ru
su dramos.

arkštu gražus ‘SUFIKSYTAS” LAIŠKAS

n5s tuvos Tarybą, St. Kairys ir [kinajame Vilniaus Kornite- 
, , ... . .... Pa!n!0;0S aš viešai pareiškėme, jog'te Vilniui Vaduoti Saiun-klausimus. susijusius su jo levoliucna. bet nedraudė dalyvausime joje tolei, ko-1 ’ ‘ J
veikla socialdemokratuose. ?Jarkso “Kapitalo“ dėl jo jeį mūsų partija mūsų neat-
Profesorius mielai tą pada- nekaltos antraštės, tad pir- šauks. "

To atsakvmas čia spaus- ma karta kapitala studija-re.
dinamas. Sukaktuvininkui vau kalėjime 1902 m. birže- 

Prieš kuri laika Rokas Mi- f’31' Kcai būti dar- lio ir Hepos mėn.
žara “Laisvėje” išspausdino bmgam ir baigti sumatytus Fuoeni grįžęs universite- 
savo kaimvno J. Bloznelio sva,'bius mokslinius darbus, tan, drauge su universitetiniu 
laišką. Tą laišką paskaitęs .

‘ |gali pamanyti, kad Blozr.e- buvo sunaikinti. Buvo likęs

goję ir daugely kitu) ne
kartą gal būčiau kitaip vei- 

;kęs. jeigu nebūčiau social- 
Kai Lietuvos Taryba ga- demokratas. Gal būt net

simpatiką, su visomis netik 
teigiamomis, bet ir neigia
momis tokio tipelio savybė
mis.

Provincijoje veikia teatrai 
^uose miestuose: Šiauduo- [netejsjnga propaganda.

lis, sugrįžęs iš Sibiro, gyve- t:k mažas kiaulių tvartelis, 
na kaip “Dievo ausy“. senas, apgriuvęs. Per dide- 

ras rodo. kad tas laiškas les pastangas jai buvo teiš
buvęs “sufiksytas”, nes kai ta apsigyventi tame tvarte- 
to laikraščio iškarpa su lai- lvje.
šku pasiekė Veismunų kai- Pirmiausiai ii iš molio nu- 
mą, Merkinės valsčiuje, tai silipdė šiokį tokį pečiuką, 

i visi šaukte šaukė, kad čia sienoje iškirto langelį, pi v-
se. Panevėžy. Klaipėdoj I 
(tai , usiau rusiškas miestas, 
nes privažiavo daug iš “pla
čiosios tėvynės“, to dėl čia 
vaidinama lietuviškai ir ru
siškai). Marijampolėje.

Kaune nepastatyta nei 
nauju ligoniniu, nei mokyk
lų. nei kinoteatrų. Žaliakal
ny ‘Tasakos“ kinas net už- 
darvtas, pakanka ten “Dai
nos“.
Uždarytos bažnyčios

Kaune uždarytos šios ba-!
žnyčios: Žaričių, Jėzuitų,
Seminarijos, Benediktinų,
moksleiviu (prie buv. Seimo V HC‘’pr‘ 1 'Jonas Blozneln

šius užkamšė samanomis, 
štai kaip iš tikrųjų buvo gavusi lentgalių susikalė lo

vo vesti sunkias derybas sulpei dažnai primenu kitiems 
vokiečių okupantais dėl są-isavo socialdemokratizmą ir 
lygų Lietuvos nepriklauso- tuo sukeliu tiek savo bend- 
mybei ir įvairiataučiame iradarbių, toli gražu ne so-- 
Vilniuje lietuvių siekimas i cialdemokratų. tiek labiau ar 
nepriklausomybės vis la-,mažiau nepritariančiu ma- 
biau ėniė ryškėti, o Petra-i no pasisekimams ar darbams 
pilyje įvykęs bolševikų per-'nebedirbančių su manim 
versmas dar daugiau drąsi- 'elesdiečių, šiaip socialdemo- 
no Vilniaus nelietuvius po-i kratų ar tik socialistų ne-

SAFETY H1NT5
from the Red Cross

teisiu mokslu ir lituanistika 
uoliai studijavau socializmo 
teorite, ir istorija (Markso. 
Engeteo. Kautskio, Berr.stei- 
ro, P’ccbanovo, Kelies - 
Krauzės ir kitu veikalus). 
Vykdamas kalėdinių ir va
sariniu atostogų namo, pa
prastai užsukdavau savaitei 
kita?' pakeliui Petrapilin 
Yiešoioie Bibliotekoje savo 
literatūrinių žinių papildy
ti, ta proga sueiti ir su pet-

liti kus priešintis tam sieki 
mui, tad ir seniau linkęs į 
bolševikus Eidukevičius, vir- 
balietis, bet ilgai dirbęs len
kų socialistų partijoje (P. 
P. S.) ir gerokai aplenkėjęs, 
L. S. D. P. Vilniaus organi-

patenkinimą ir gal net susi
erzinimą.

Nuo 1923 m. grįžęs į ti
kybine Romos kataliku 
(“popiežininko”) praktiką 
nekaitą Išgirstu: “Kaipgi 
derini tai su savo soeialde-

VVhrther It’s Inadcd or l»ot,
• thi» »ix-»hooter i* not for Ii,tie

I* Johnn\ . Fircarms shouM be 
kep, well out of the reach of 
ehiklreu.tvartelio kampe sulipdė 

Jonas ir Viktoras Blozne- būdele ir gavusi iš
liai i šVeismunų kaimo, Mer- kažkur paršiuką, joje jį au- 
kinės valsčiaus buvo ištrem- £ina.
ti į Sibirą, o jų turtas nacio- i šitaip “rojiškai“ gyvena 
nalizuotas. Tačiau jų na-'sugrįžę iš Sibiro Bloznelisir 
muose leista gyventi jų se- Baranauskienė. Jie, kaip ir 
nai tarnaitei ir jai palikta kiti šio kaimo gyventojai, iš- 
viena karvė. Su ja apsigyve- tremtieji į “broliškas respu- . 
no ir Bloznelių sesuo Pranė. :blikas”, buvo įtarti davę ’’
Vėliau Pranė išteka, tarnai-,maisto partizanams. Iš tik- 
tė miršta, jos karvė tenka rujų,,tiek “balti“, tiek“rau- 
Pranei, kuri su vyru ir gy- doni“ partizanai, atėję įna- 
vena Blozneliu namuose. mus, retai maisto teprašė—

Po dešimties metų grįžta PaV s J.° pasiėmė. O žmonės niaiu r u
iš Sibiro netekęs sveikatos negalėjo žinoti, su kuo turi t j- be mudviejų iė

” (Viktoras reikalo. Bet komunistai ap- •’ - -n’- ™ muoviejų.je

ir yra. va, rapibečiais lietuviu studen- .. , , • •
tais tnuo 1903 m.'ir brolis zacijos vadovybes. Runoje 

be io buvo dar du lenkai,m. ir
Vaclovą^ ten buvo universi- j ......
tėtę. o nuo 1904 m. techno- JEJ“
logi jos institute ir brolis Vik
toras).

turįs pasitraukti iš Lietuvos 
Tarvbos arba būsiąs iš par- j

Petrapdiečiu VI. Sirutavi- 1’?-^"^ Čia pat jis; 
1 — - - - pndure, jog to pat reika-įSt. Kairio suragin 

><>4 m. pradžioje Mas- ,alMa^a 11 ls 
kvos Lietuvių Studentų Dr-
gijoje, kurioje tuomet buvo

St. Kairio.
Kelias valandas savyje 

sunkiai pasisvarstęs, kitą
30 nariu, su ios pirmininku d,en9. $?.’u1°^zl°..P. ”
Jurgiu šlapeliu suorganiza- nt,nes,au Eidukevičiui ir, jo 
vau Lietuvos Socialdemo- neradęs, palikau jam pa
kratų Partijos šalininkų ra- reiškimą apie savo įsstoji-

rūmų).
Seminarijos rūmuose sto 

vi karinis dalinys. , •
kur buvo ka- ma.lo"t? slall1.la'P M™’.

ten žuvo) 
prie sesers

prisiglaudžia šaukė juos išdavikais ir iš- 
ir švogerio ir iš trėmė. B.
n

mą iš partijos nariu taqx), 
Mongirdas, 0 iš ten nuėjau į Tarybosjo dar Vladas -----„-------

I,. Laumianskis, Kaz. Pieta- P°sedi dalyvauti tohmesne-

Pažaislyje. 
z.imieriečių vienuolynas, da- 
1 ar yra psichiatrinė .ligoni
nė, atkelta iš Kalvarijos 
(ten jos patalpas užėmė ka
riuomenė).

Vilniuje uždarytos šios 
bažnyčios: Katedra. Jėzuitu

na. Dirbti nepajėgus. 
Didelis vargas ir

Veismunų gyventojai 
Baranauskienei, grįžusiai iš 
Sibiro. Ir ji grįžo be sveika
tos, grįžusi nerado kur pri
siglausti. nes jos trobesiai

ns. Jonas Aleksa, L Cipli- 
jauskas, Kaz. Oleka ir JoKinai popierių mokėjo gamin- 

kitai T’ jau nuo antro’° amžiaus JX)
Anai Kristaus gimimo iš skudurų, o . . - ,

On*" antetau be rašydavo la.ml.uko la M?*.'I* 4‘> l®™™8

(toks atogrąžų, arba tropiku
medis) lentelėse ir šilko aude
kle.

nas Valtis. To ratelio įtaka 
Maskvos Liet. Studentų Dr-

te S. D. P
ninku Balsui «
te meti • 65

“Darbi- 
(kitais moks- 

rub.).

organui

metamas Lietuvai konvenci
jas. Po poros dienų gavau 
iš Eidukevičiaus raštelį, jog 
aš galįs dar suprasti savo 
klaidą, sutvarkyti dalyką 
(taigi pasitraukti iš Tary
bos) ir grįžti partijon, kuri

■TnmnninnimnrartnnnnnTnnnmnfnr 

JAU IŠĖJO N AUJA KNYGA
AMERIKOS ĮDOMYBĖS

Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti
Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon: Vaizdai nu > Atlanto iki Pacifiko;
Pa«biriuku fabrikai Vakaruose: “Protetariaio diktatūra”; 
Įspūdžiai iš Kalifornijos ; Rondonmelžių imperija;
Apie Hollyiroodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis: Suakmenėjęs miškas; 
Yellov.stone Parkas su verdančiais šaltiniais, meškomis ir tt.; 
Grano Paryon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus; ju tikyba, praeitis ir dabartis;
Ežeras, kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai:
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis^
Kaip gyvena rezervatu indėnai: Nuostabus požemi,., urvai: 
Vpė ,x> žeme; žuvys lx? akių. . .
Ir daug. daug kitų įdomvbių! Su gražiais paveikslais. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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tiktai karštuose 
sian- Reiškia,

KADETU “LAIMĖS NEŠĖJAS“

West Point karo akademijos kadetų futbolo komanda 

turi -naują “laimės nešėją” (maseot) mulą. kuris iškil

mingai žygiuos futbolininkų parade "ashingtone.

Ką pasakoja pabėgę žvejai

•no karys buvo išvežtas į 
specialę “perkošimo” stovy
klą, ir tik po trijų mėnesių 
išleistas i laisvę. Bet grįžęs 

| į tėviškę negavęs jokio dar
bo. Kai pasiskundęs Įstai
goms, šios Įkišo jį kelioms 
dienoms į daboklę ir dar pa
grasino atimti jam laisvę il
gesni laika.
Sunkiausiai gyvena 
kolchozininkai

Žvejai uždirbą žymiai ge
riau, negu eiliniai darbinin
kai, bet iš jų uždarbio iš
skaitoma ne mažai net už 
laivų remontus ir kitais pre
tekstais. Žvejui draudžia
ma nors ir tik vieną žuvelę 
sau pasiimti. Iki 1953 m. už 
tokius veiksmus bausdavo 
net iki 12 metų laisvės atė
mimu. Dabartyje pačiuptie
ji žvejai baudžiami kitaip: 
jie privalo vieno pusmečio 
laikotarpyje dėti i “fondą” 
10-25'/ savo uždarbio. Net 

— suvalgytos laive žuvys turi 
būti registruojamos laivo 
maisto knygoje, kuri vėliau 
žvejų artelės pareigūnų tik
rinama. Ibaktikoje žvejams 
iš didelio uždarbio lieką 
vidutiniai tik apie 600-800 
rublių mėnesiui.

Už vis sunkiausiai gyve

—Alou,
—Sveikas, tėve! Ką 

dien man pasakysi?
—Vaike, aš noriu, 

šiai 
šaky 
noi 
ką
jonus. Iš kur jie čia atsira-'Maiki.
do ir kokios jie tautos? —Tas reiškia labai daug, pažinimą jis linkęs’ suboi

-Kada ir kokiu budu tie tėve. Tas parodo, kad Ame- dinuoti (pajungti) “apreik

Religija ir mokslas
“Keleivio” skaitytojai jau leskopas parodė, jog visi 

žino, kad neseniai vėl išėjo arogantiški (akiplėšiški)
“Darbo” žurnalo, kurj re- dažnyčios daktarai, apolo- 
daguoja prof. J. Kaminskas getai ir kardinolai buvo ar- 
ir leidžia Lietuvių Darbi- ba kvailiai, arba šarlatanai, 
ninku Draugija, naujas nu- Iš pradžių krikščionys buvo 
meris. Ir šis numeris yra vaikomi iš miesto į miestą, 
įvairus ir įdomus. Jį reikėtų vėliau patys krikščionys į- 
paskaityti visiems, mėgstan- tarinėja religijos subversija 
•tiems į rankas imti raštą, (griovimu) Descartą, Spino- 
kurį paskaičius, sukyla daug zą ir eilę kitų mokslininkų 
minčių, kuris verčia pagal- bei mąstytojų, kūne atsisa- 
voti, ieškoti atsakymų į kė žiūrėti į filosofiją ir 
n aujus iškeltus klausimus, mokslą kaip teologijos tar-

štai čia duodame iš to nu- naitę.
j meno vieną straipsnį, kuri Šiand ien bažnyčios yra 
parašė filosofijos ir medici- išgulėjusios, ir to dėl ir ka
nos mokslų daktaras J. By- talikai kaskart tyliau šaipo- 
laitis. Jis jį pavadino “Re- si iš Darvino teorijos ir kitų 
Ugija, mokslas ir “vidinė teologijai prieštaraujančių 
laisvė”. mokslo atradimų.

Natūralu sutikti teologą,' Protas neišranda, nesuku- 
nešiną oria veido išraiška, r’a tiesų — jis jas tik at- 
jo paties teritorijoje. Bet skleidžia. Trikampis jaubu- 
graudu žiūrėti į pastangas vo pirma, negu žmogus jį 
primesti teologijos (Dievo suvokė, lygiai kaip ir kėdės 
mokslo) tikslus bei metodus neapšviestame kambaryje, 
mokslui ir menui. Dievas apsireiškia ne tik i

* » * pamestinukui Mozei, mulų (Elta) Kaip jau pranešta, spaudimą šiauštis. Kita ver-
kiaiidmoi v varovui Mahometui ar tvar- keturi latviai žvejai prieš tus, jaunuoliai žino, kad jie,

noAiijhnn-,, te gimusiam Kristui, bet kuri laiką Baltijos jūroje su- jei nėra komjaunuoliai, ne-
Vi klienam, kas turi akis, rišo savo laivo kapitoną ir turi gyvenime jokių šansų,

y u ų; zm nių tarpe nebijančias šviesos, ir pro- laivą pasuko Švedijos kran- Priklausyti komjaunimo or- na kolchozininkai, kurie
lėtai yia racionalių (įimtai ta nebįjantj tiesos. Biologi- tų kryptim Keturi latviai, ganizacijai laikoma grynu neuždirba per diena kartaisgn*?>, & (gyvybfe), antrologijCs pririnkę laisvę, pasiliko formalumu, tikrieji įsitiki-

kraštuose, bet psichoto-išGi lenovai 'zlT,n-"- . psichologijos Švedijoje, o laivo kapitonas, nūnai nuo to nenukenčia.
uei lengvai (sie]0tyros) ir sociologijos nustojęs įgulos, vienas per Žinoma, yra ir įsitikinusių ichozminkai gali šiaip taip

Latviją. Švedų komunistų, bet esą būdinga, pramisti tik dėka savosmul- 
ilgai kad jaunieji komunistai par- kių privatinių sklypų, ta- 

' ~ i^jau įj()j gautus iš tų
sklypų produktus reikdavo 
valdžiai didelius mokesčius 
mokėti ir duokles duoti.

Daugelis bažnyčių turi 
sunkumų dėl didelių už jas 
mokesčių — iki 24,000 rub
liu metams. .Jei sovietiniu

Reiškia, kai jie tenai augo, su»raAtamas faktas Tikiu- <?:eiokvro^ ”* sociologijos nustojęs Įgulos,
K morimp h,no karštas kli-i• - • Id.. , .. K111 f visuomenes) mokslai, de- jura grizo i L;Kanadoje ou\o kaistas ku- Ciajam rupi ne tiek tiesa ar ict.A™-* i.Jt5:„-matas. Bet aukštesniame ze- ios ie«koiimas. kiek “sielos , dogmatinių Įstaigos lat\<ua

nę 50 kapeikų ir tik 
200-300 gramų grūdų.

apie
Kol-

ima sovietinės 
negeroves kriti-

išleido tieciai jau 
santvarkos 

i jos kuoti.
esa Vis daugiau amnestuotų 

dvasinį gyvenimą, Stropiai saugojami. Tam tremtinių grįžta Į savo tė- 
didesne “vidine tikslui panaudojami radijo vyne. Bet tai esą daugumoje 

gyvenimas, įrengimai ir kontroliniai lai- fiziniai ir psichiniai palau- 
laisvesnis nuo primityvios vai, kurie Blankiniu ifnnie žti žmonės. Daugelis

zvejus

Empirini( jo paties patirtą) J)a;,,j?ta
laisve *, šitoks

Š « " fkenčiu dienomis neiškelia-
W«i niekad imbu, _ \ ’ la, Jams slenkant jis ėj^vis fe"* <UteJ,m° X™*’Mi

—Arei didelėse mokslo šaltyn ir šaltyn, iki galųga-l šandien psichoiogi a yra žmoniškesniT"'n'em, i\’ n . >»p,«<*»,«* !•>“*«; f ---------- -------------- '• ’"knygose nėra tas parašyta? le Kanada apsiklojo ledais, priėmusi determinizmą z™"‘skesa*. musu ,va bent v,„na, 1-
Po ilgų šimtmečių klimatas (kad žmogaus 
vėl atšilo ir dabar jau te- veiksmai nėra 
nai gyvena žmonės, jų tar- lios, o vidinių ar išorinių

Baltijos jūra—ypatingoje

—O kas parašys, tėve, 
jeigu niekas nežino praei
ties? Mokslininkai, kurie 
atsidėję tyrinėja Amerikos 
indėnų klausimą, iki šiol 
yra priėję tik vieną išvadą, 
kad tie raudonaodžiai vra

pe nemaža ir musų lietu-; veiksnių prievartinės išda
vių; bet tų augalų, kurie te-vos). Todėl yra negudru 
nai augo prieš ledmetį, šian- tvirtinti, kad žmogaus “vi
ri ien jau nebėra. Liko tik dinė laisvė” pasirinkti skir-

ma sovietinė vėliava, gresia 
500 rublių bauda. Jei mė
sos parduotuvęse kurią nors 
dieną atsiranda arklienos, 
jau nuo ankstyvaus ryto su
sidaro iigos pirkėjų eilės. 
Pi ie kiaulienos ir jautienos 
mėsos tokių eilių nebūna, 
nes kainos yra tokios aukš
tos, kad savaime pirkėjus 
atbaido. Arklienos kg te- 
kaštuoja 8 rb. Sviesto kg 
kaina tarp 28 ir 32 rublių. 

^arpy'Kiauliena parduodama tik 
odos, nes oda panaudo-

tačiau lieka kitose So- 
ityse, kur 

esą ge- 
Latvi jo

je, be to, ten ir politinė 
priežiūra nesanti toki Įkyri, 
kaip Pabaltyje.

Du iš tų keturių žvejų yra 
tarnavę raudonoje armijo
je. Jie pasakoja, kad nena
šu naujokai dažniausiai i- Į

IŠĖJO “DARBAS’ parengties padėtyj;

> • , • - - , .• .. Išėjo naujas, įvairus, įdo-
gyvenę šitame žemyne dar jų pėdsakai žemes sluogu- tingas galimybes yra iš tik- mus jr gražus “Darbo” nu- 
prieš buvusi čia ledmetį. iniuose. Tai matai, tėve, kaip rajų reikšminga. Ši jo lais- meris. Kaina 55 centai. Me- 

—O kas yra ledmetis? i mokslininkai sužino tolimą vė yra sąlygojama tokių tinė prenumerata $2. “Dar-
—Ledmečiu, tėve, mes j praeitį.

vadinam tą laikotarpį, kuo
met žemės paviršius buvo 
apdengtas ledais.

—Aš, Maiki, tą laikotar
pi vadinu žiema.

—Žiema, tėve, yra kas
metinis ir tik laikinas sezo
nas. Tuo tarpu ledmetis bu
vo ne kasmetinis sezonas, 
bet ištisa gadynė, kuri tę
sėsi daug tūkstančių metų. 
Per tą laiką išnyko daug 
augalų ir gyvūnų, kurie 
prieš ledmeti čia gyveno, 
bet indėnai išsilaikė.

—O kada ta ledų gadynė 
pasibaigė?

—Tikrai nustatyti laiką 
negalima, tėve, bet spėja
ma, kad apie 10,000 metų 
atgal oras žemesnėse vieto
se atšilo ir ledynai išnyko, 
nors Aliaskoj ir Vakaių A- 
nierikoj aukštesnėse vietose 
dar ir šiandien galima ma
tyti didelių ledo klodų.

—Maiki, tu kytras, ale ir 
aš nedurnas. Jeigu ledų ga
dynė išnyko prieš 10,000 
metų, tai kaip tu gali žino
ti, kokie buvo prieš tai au
galai ir žvėrys? Juk per 
tiek laiko išmirė visi žmo
nės, ką tuomet gyveno, ir 
savo atsiminimų šiandien 
jau niekas negali parašyti, 
ką? *

—Tas tiesa, tėve, rašytų 
atsiminimų nėra; bet yra 
aiškesnių faktų, negu ge
riausi atsiminimai. Tai yra 
žemės sluogsniai, tėve, ku
riuose laikas yra įrašęs ne- 

irodymus, kas

—Bet gal ne 
buvo, Maiki. .

visur taip
nuo žmogaus valios nepri- į>o” administracijos ____
klausančių aplinkybių, kaip sa$: 5410 Sixth Avė., Broo- ,o 
rasė, temperamentas, am- klyn 20, N. Y.

Atskirų “Darbo” numeriųO ar tėvas nežinai, kad ?1US» gyvenamoji vieta, lai- 
šaltoj Aliaskoj yra anglies koklius ir pan. 
žemėje? Yra net kasyklų. . Tikėjimas ir ignoiacija 

—Aliaskoj aš nebuvau, (nežinojimas) paprastai pa- 
Maiki, tai nežinau; ale aš ,a.1*Į° Ylenas Į^tą- Dėl to ti- 
gerai žinau Pennsylvanijos ■ intys,s retai domisi lvgi- 
mainas, ba atvažiavęs iš kra- namuoju religijų mokslu,;
jaus kartu su kitais grino- £uns praeityje ---------
riais kasiau tenai anglį. Te- bu'°. tūkstančiai žmogaus Atejna ,U(]UO? kuris nū
nai ir kuprą gavau, kaimai-v,s P,a* dažys savo spalvomis Ža
nos viršų? užgriuvo. dzios ir pabaigos, visi visa-; jiu(;sju? mefĮžių lapus. Jie

—Bet ar tėvas žinai, kaip F..1, “nemirtingi tlk pradės kristi žemėn, jų bus 
ta anglis pasidarė? i^UI Pe dabai. Valgu, jjnj keliai. O šlapi lapai

-Nežinau, vaike. Gal iš J1;: slidūs kaip stiklas, to dėldeję ir apie Kostų, jeigu pavojingi vaioiotojams. Sau

galima gauti ir “Keleivio 

• administracijoje.

LABAI GRAŽŪS 
BET SLIDŪS

Tuo metu. kai Maskvoje
Chruščiovas atsiskaitė su 
“antipartine” Molotovo. Ma-
lenkovo. Kaganovičiaus ir ... . ,t,, v., jungiami i vadinamas dai.,v ,,Sepilovo gilme, sonetu ka- V ..... oea<lre .r. kivv««. kuopas. Dar neseniai Klime i.tavo laitam?- išsibuvę kelios tokios latviu J=>n-a. pramonėje.
ou\o laikomas- \ patingoje , , > T *■v.vl darbo kuopos. Jas vėliau patengt.es patletjje. jp?; likvidavę, būk dėl to. kad 

vyrai mėgdavę dainuoti lat
vių dainas. Jau kuris laikas 
nebesą jokių tautinių latvių 
dalinių. Vieton jų esą suda
ryti mišrūs daliniai, kuriuo 
se
kalbėtis. Nors kariuomenė
je politi-ukai tebėra, jaunie
ji kariai vis labiau išdrįsta 
sovietų vyriausybę kritikuo- 

Ju" ti, reikšti abejonės dėl kol-
.... , . Ba- ;chozinės sistemos ir pana-skleide me agmgą gandą, šiai Latviu 

kad nelegaliai

tingų atsargos priemonių 
griebtasi Rygos įlankoje. Ji 
išskirta iš viso pajūrio ir 
ypatingai akylai saugoja
ma. Jos pakraščiuose esą 
apgyvendinti tie žvejai, ku
rie režimui atrodo mažiau 
patikimi, čia lengviau juos 
stebėti.

Norėdamos žvejus atgra
sinti nuo pabėgimo per 
rą, sovietinės ištaigos

Atbėgę žvejai pakartoti 
nai pabrėžia didelę laisvojo 
pasaulio radijo transliacijų 
reikšmę žmonėms už gele
žinės uždangos. Juos domi
na ne tik žinios, bet ir po
litiniai komentarai. Tiesa,

esą draudžiama latviškai ? 4^'e-
mo girdimumas dažnai

ų jaunimas visais
akmenų, ba Lietuvoje ja va- T„v i; pavojingi vanuutujaiiij. oau-j-dindavo akmenine anglim. A d (i^alVi„įs) Lvo Be‘ I’asl>’d^ įos pagil tariama slaptasu-

-Ne teve, zemejĮ randa- d ę k.tę ramus Jei savęs nebe->ital'ima bak craž;n!,nęios
ma anglts pastdare ts auga- ^nėJdėja. tapusi au. [sovietu' įstaigoms? Tačiau

atbėgančius būdais stengiasi ištrūkti is 
žvejus sveriu istai- kolchozų ir siekia galimy

bių mokslintis, lavintis.
įvairus esąs grįžusiųjų iš 

Yakaiš repatriantu likimas.

me

kuomet dabartiniai anglies žumu diskriminavimą ir sa U- ‘ i’. u, “"į"11klodai žaliavo tnriomis irrtisKnmmavimą 11 są- kimus. Visuomet veik pėda klodai žaliavo giriomis n zines Jahves persekiojimą. jįu <clutch) Tas duos <rali. augo žemes pavirsy, šiltų n m-adžiu krikščionvs buvo 1 11 rtiuicnj. ra, ouos gan t,-aš.,. i orašKmi ltotamTkn-V- 0 nl-'b? ^mažinti grertĮ ir ge-

Vien Xew 
el-jf'.nil.

tigrams ;riausia galėsi mašiną vairi v- Ry'entoM Pavyzdžiui,) 
Liepojos - Ventspilio ruože

irus.
Baltijos pajūrio kai kurie 

ruožai vra ištuštinti nuo vi-
kraštų pelkėse, kur ___ ____ ____
drėgnas ir žemė riebi. Tai- Romoje, vėliau sukrikščio- ti
g. pnetnam išvadą teve, nžjusi Roma jau be; ’ važiuodamas
kad ir šaltoj Aliaskoj, kur laukiniu žvėrių namlhns ! , ^'armausia važiuodamas
šiandien kabama antri i s ki- pagaioo., dabok, kad vaikai nežaistušiandien Kasama anglis, ki- gyrimo šventąja ugnimi nau-ii.,,... kri-lvojp nnp kPi;o* 
tašyk buvo kaitos, drėgnos JUS heretikus, degino ragą- Į1L... , UU.V n J?6 „.u.1,1?: i
nįlkės o dabar gu i ledo ir į a¥a‘ Dažnai lapu krūvos pakelėjpelkes, o danai gun ledo ir nas ir vaikus, susidėjusius ..ždpni,.- * ♦ ikus nuo vai-b
smego klodai, ledų gadynes su velniu. K pradžiu pago. ki,. baz‘‘s'
pėdsakai. Ir tų augalų, iš nvs verčja Petra tris kartus !,lW aKlų* • » •.
kuriu nasidarė Aliaskos an- i' ii j-,- iT• ♦ in" -!. ! Taip pataria Amerikoskūnų pasidarė Aliaskos an- jssizadeti Knstaus, vėliau a lIton\osilii, Draugi ia 
gils, šiandien jau netyra. petro bažnyčia terorizuoja • draugija.
Per ledmetj jie išnyko. Taip 75 metų senuką Galilėja tik ornavri in«
pat išnyko ir daug gyvūnų, rfėI to, kad jo menkuti te- .S.vvmii
liko tik jų pėdsakai ------- a įsam mai
sluogsniuose.

yra evakuota 1—10 km zo
na. Virš jos nuolat skraido 
sovietiniai lėktuvai. Matyt, 
tokiuose ruožuose sovietai 
vra įrengę svarbias karines 

Jei kuriame nors pa
jūrio ruože leidžiama civi
liams maudytis, tai tik švie
sios dienos metu. Uepojos 
miestan lankytis reikią ypa
tingo leidimo.

Toronto, žemutiniame sluog- menkos indi jonus. apie juos ziiuy.
nyje geologai yra radę to- —Bet aš norėjau tėvui — Okei, ^aiK, 
kių augalų, kurie gali augti jpaaiškinti, kaip keitėsi A- kitos savaites.

lauksiu Amerikoje yra
tel lomi.

milionas dienybe. tuo tarpu jaunimas 
kaltais prieš sovietinį'ima

s dažnai yra 
blogas, nes sovietų stotys 
trukdo.

Kokiais metodais sovietai 
vykdo savo “rinkimus”, ma
tyti iš tokio nepaprasto at
sitikimo. Vienas tų žvejų 
rinkimu dienomis buvęs jū
roje. Kai grįžęs į krantą ė- 
mė teirautis, kur galėtų pa

gavęs iš atitinka- 
ĮKireigūno tokį atsaky- 
“Už tave jau yra pa-

balsuoti. 
m o 
ma
batuota, nesirūpink”.

Vorke yra 4.100.000

JAU RUOŠIAMAS SPAUDAI

KELEIVIO LILENDORIUS 
1953 metams

ksler.doi’u 1958 mc- 
visokiu

Kviečiame užsisakyti mūsų 
tams. Kalendoriuje bus apie 100 puslapių 
skaitymų ir plati kalendorinė dalis.

Kalendoriuje bus įvairių infotmacijų. naudingų 
patarimų, eilių, juokų, atsiminimų ir kitokių įdomių 
ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta. "KeK Lio” kalendo
riaus kaina lieka ta pati—5o centų. Prašome jį užsi
sakyti. Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo 
adresu:

“KELEIVIS”
636 E&st Broadway 
So. Boston 27. Mass.

s X," s . š X A. ,:;xxs; XX

patengt.es


Moterų Skyrius
*

Dar yra laiko apsispręsti
Dabar veikiantis sociali- amžiaus, 

nio draudimo Įstatymas lei- pensiją, bet ir ji bus 
džia moterims pradėti imti daug 25' mažesnė 
senatvės pensiją sulaukus sulaukus 65 metus. Ii 
62 metu. Tas galioja nuo tu; eti galvoje, kad pradėjus 
1956 m. lapkričio 1 d.

škimo savo socialinio drau
dimo Įstaigai, o vėliau pa
norės gauti sulaukusių 62 
metų pensiją, ją gaus tik 
nuo pareiškimo padavimo 
dienos.

Taigi, kurios tą teisę turi 
ir nori ja pasinaudoti nuo 
pernykščių metų lapkričio 
mėn., turi iki šių metų lap
kričio 30 d. paduoti pareiš

gali taipgi gauti kimą socialinio draudimo i- 
“ staigai.maž

ne gu 
reik IR KALAKUTAS NEBE

BUS PAVOJINGAS

nesmauKusiu me
imti pensiją nuo 62 metų. ji 
ir pasiliks sumažinta iki niekai kal

ti per mėnesi $150 gaus: 62 
metų — $54.60. 63 metų— 
$59.50. 64 metų — $64. 65 
metų — 68.50.

rždirbanti per mėnesi 
$25'): 62 metų — $70.80.63 
metų — $76.70. 64 metų— 
$82.60. 65 metų—$88.50.

Būdama apdrausto vvro

bus didesnė, negu' gautoji būti pavojinga. Ir ne gyva, 
iki to laiko). bet nugaišusi.

Kuri jau turi teisę imti šiandien mes, čiulpdami 
minėtą sumažintą pensiją vištos, kalakuto ar kurio ki
ltai yra turi 62 m.) ir iki to paukščio koją, nesame 
šių metų lapkričio 30 d. visai tikri, kad ji yra sveika, 
ai sispręs tą daryti, tai ji kad ji nėra nugaišusio pauk- 
pensija gaus nuo 1956 m. ščio. Mat. iki šiol Ameriko- 
lapkričio mėnesio, o kuri je nėra paukščiu skerdimo

IR ELXH KAS PADEDA

Jad.ie Rowe važinėja su šituo jaunu elniuku. kuris 
jai padeda rinkti aukas labdaringam tikslui, čia ma
tome. kaip ji elniuką maitina, atvykusi i VVashinjponą.

žmona, ar sūnaus, dukters iki šių metų lapkričio 30 d. priežiūros. Ir tikrai keistas 
motina, sulaukusi 62 metų nepaduos atitinkamo parei- dalykas. Jau daugiau ne 50 

metu vra įvesta valdinė gal- 
vijų, kiaulių skerdimo prie
žiūra, o paukštiena palikta 
skerdėjų ir pardavėjų nuo-

SKAITYKITE

Vertingas Knygas •žiūrai.

SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai KODĖL 
ir aiškiai paroco. kaip keitėsi vi- Pilna 

suomenės santvarka ir kodėl ji dar įdomūs.
keisis. Kaina ................................25c
SENAS KAREIVIS

AS NETIKIU J 
argumentų, kurie 
Kaina .........

MATUTUTIS,

BUTKŲ JUZE

Zenaitm stiprybe
Keikveina tauta nu tautuos 
Nasunku yr’ atskerte,
Nes keikveina gal vesaduos 
Ves kon nors pasigerte.

Kas svietą šeik teik regiejes 
Er gazietas yr’ skaitės,
Tas jau nasyki girdiejes,
Kon yr’ tikras žemaitis.

Garsus ons yr’ linksmumu, 
Nanuliūstontis niekada,
Garsus er kerštingumu,
Je kas užgava anon kada.

Ar yr’ nelaime, ar bieda,
Ons sau ramiausia visada, 
Linksma dainiou ar geid, 
Naverks, narauduos niekada.

Je kumet melstys rėk,
Puoterius ons jx?l kap iš maiša.
Ont kuo supyka, ton keik,
Su joudu purvu sumaišą.

Garsus yr’ širdingumu, 
Pastebietina naivybe,
Tikru Dievą baimingumu 
Er stebuklinga tvirtybe.

Vesokiu pasakų šimtą 
Apie žemaitiu stiprybe,
Er tas na kokei jouka,
Ale tikra tikriause teisybe.

Diel geresne supratima 
Nurodysiu tamstoms trumpa 
Trejetą tik atsitikemu,
Bet žingeidingu laba

♦ e »
Syki žemaitis važiava 
Dainioudams kap paprasta.
Tik kažin kap su vežimu į rava 
šlomšt — kap mata.

Trakšt—kažin kas sutraškieje. 
Vo ons vežema pastate. 
Aplink edams apveizieje,
Vo kas nuluža—nemato.

Namatydams nieką nauje, 
įsiėda er važiou.
Veiz—pelns bats krauje,
Par blauzda nulaužta koje.

Tumet žmogelis suprata,
Kas ten griovie sutraškieje, 
Er nusimuoves sau bata, 
Skvernu krauje slūstinieje.

Paskou su šiaudas apreša,
Su virvagaliu apvynioję, 
šmakš—į bata ikeša 
Važioudams er viel dainiou.

♦ » »
Ciguons gyries syki matės, 
Kap anuo šuogeris kitaduos 
Par gira, kakta išstatęs,
Tris mylės bieges ba galvuos.

Žemaitis krevom akim 
I ciguona tik veizieje,
Pasiklausė, pasiklausė,
Keikti ciguona pradieje:

“Ek tu, išnara gyvates, 
Žmonis tik apgaudinieji: 
Nieks dar tuokė niera matės, 
Kas ba galvuos biekt galieje

Er dar par gite—malagyste.
Ba galvuos ar gal matyt?
But galiejes paklyst,
Er akis išsibadyt”.

Drožė ciguonou i zondą 
Tep, kad ausis anam ūžė. 
Paskou dar muove i spronda: 
“Namalouk", sako, “rupūže”.

Tris bieks, mat, ba galvuos, 
Matydama natikietio,
Nors ant lyglauke iš biedos pusmyle 
Er aš pats galietio.

• * «

Syki vo kap atsiteka:
Žmonis kokei ten naduori 
Žemaiti girto suteka,
Jeme vargša er pakorė. 

Pakaita spardies tris deinas 
Er tris naktis nabagėlis.
Ont gala veins žmogUB radęs 
Nuleda anon nu virveles.

Nulest atsiduksieje 
Er nie žuode nesalta. 
Ronkoms kakta čiupinieje, 
Atsipūtęs šep prašneka: 

Nukelta j 7 pul.

RUDUO

Raudonos uogos. Lapai kaip iš vaško. 
Pasaulis miršta, silpnas ir gražus.
Štai vėjas debesį ties kaimu drasko. 
Ir rėkia debesis, i žmogų panašus.
Pilkam danguj geltoni lapai dreba,
Ir aš, per mišką eidamas,i žiūriu 
Į tą švinini rudenini grabą,
Kur šoka liepsnos lapų — žiburių.
Didžiulis vėjas seną pušį laužo, 
šermukšnių kekės dega miškuose.
Ir driekiasi su dūmais drėgno laužo 
Rudens žolėj klajojanti dvasia.

Henrikas Radauskas

Gyvenimas betgi parodė, 
kad taip negali būti, kad i 

dievą, rinką yra paleidžiama daug 
ir nudvėsusių paukščių, to 
dėl ir jų valdinė kontrolė y-

visiem>
............... 20c ■’ _

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro-, , . -
manas iš Žemaičiu Kalvarijos pra-!ra būtina.

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji-i eities. Kietais viršeliais. 467 puola
mas apie nepap-astą žemaitį, kuris'P’3*- kaina ........................................ $4
daug nuostabių dalykų padarė, tik PABUČIAVIMAS, parašė
r.epadarė vieno, kuri tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG

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

chelsonienės parašyta: 250 įvairių 
receptų. 132 pusi. Kaina ....31.25
CEZARIS, Mirko Jesulič'o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
18S 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.

MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

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

J. Aisčiu atsiminimai apie Binkį,
Miškinį. Tuma, Savickį, Giras ir kt 
24$< pusi. Kaina .............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarhiau-ias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2PC pusi. Kaina.__ $3.25

Tuo pirmieji susirūpino 
Grū. mėsos pramonės darbininkų 

psi. unija. Jų pastangas stipriai 
Kaina ........................... $1.50. parėmė ir vyriausia unijų
tavo kelias j socializmą, vadovybė — AFL-CIO, ir 

Parašė Leonas Biumas. Trumnas gaiu gale neseniai kongre-
demokratinio soc i a l i z m o;5“a& Pn.eme jstaty mą, kuriuo 

PRADAI. Populiari ir naudinga RUO kitų metų SaUSlO 1 d. I
tiny^<aina iienų klausiniams supr^ Įvedama paukštienos skerdi- i

J.
žas, novelių rinkinys, 155

jūicziuid, uri uaiSOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu-UlOHSka — KUl'iS Skei'dejaSi c IC ait'n 1(1a ^.21  T'l _ A.      • n  -i - • .nas KaiRa ......................... 1Uc sutiks. Bet nuo 1959 metų

lietuvių kalbos istorija, pradžios jau bus privaloma 
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte* ---- - - - -

šiuo klausimu veikalas KaT- į valdinė paukščių skerdyklų
$3-^!priežiūra. Tik tada valgy- 

apie sovietų darni kalakutą galėsime bū-

lis
n* ..........................
TIKRA TEISYBĖ

RU3IJĄ. arba komunistu diktatu- . • • i i • -
ra faktų šviesoje. Trumpa ’uolše^iz-Tl t.kll, kad pi 1CS plaunant 
mo istorija ir valdymo praktika. La- jis buvo gVVHS 11' jo mėsa 
ST‘aag.. m.“ži:.c.‘’.s:.. .8.. gydytojo patikrinta.
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA

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

kiekvienam perskaityti! Kaina $1.26
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniom:* papildyta tno:$okiu 
klausimu knygutė. Kaina ...........25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAK

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi

BEDA MAHARADŽOMS

Indijoj buvo daugybė vi- 
mažesnių ir didesnių 

maharadžų, valdovų, kuni- 
gaikščių. Indijai tapus ne-

POP1E2IAI IR LIETUVA. Kunigo! .-ekiu įvairiuose kraštuose ir
M Valadko? parašyta knyga, 250;se laikuose dievai buvo kitokie. Ko-i- 7”i 7**7* • "l"

nusi. svaine ........................... $2.50j kie buvo senųjų lietuvių dievai? tie VaKiOVai lieteKO Val-
ŽE.M.UTES RAŠTAI. Garsiosios! Kaina ............................................... sl 0° dŽlOS, O kaitU 11' ValstvbiniU

KRIKŠTAS, p. Aneikio naiamu. Bet Indijos valstv-AiiHr.Kojc parab> v) \aizdenai su ra-5 parasv tas istoriT»js romą* 
toj.-s paveikslu. 128 puslapiai,! maitijos" krikšto laikų. Su 

...........50c’ apdarai.-. Kaina ..........
VISUOTINAS TVANAS.

toks tvana.* būti ir 
ako muksiąs.

i
kai
NEPRIKLAUSO M OS Ll ET U V OS

PINIGAI. Jono K. Kario, ICO pa- 
veikslų, pusi., gerame popieryje.
Kaina ..............................................$5.00
A KISS IN 

no angių
156 pus

THE D ARK. J. Jazmi- 
kalba sodrūs vaizdeliai.

Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais ................... $1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Parašė I»r. I». Pili.a. Pritaikinta
Amerikos lietiniams. 1-1-1 puslapių., •„ 
Kaina ..............................................$1.00
JUOZAS STALINAS. ari,a kaip

Kaukazo razbaininkas buvo pasida
ręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c apysaka,

kietai*' bė jiems moka algą. Iš 550
....... $3-5y tokių kunigaikščių 101 gau-

.... .. k,A:p5a'S."a per metus po $21,000, ir 
Kaina .............25c daugiau, bet yra gaunančių

DĖI. LAISVOS LIETUVOS. Lietu- ' ’ “ ’’
vos socialdemokratu raštai dėl bol-

KAS JO TĖVAS MOTINA?

Braddock. Pa„ ligoninės sesuo laiko rankose kapinėse 
rastą kūdiki, 7 sv. 10 unriju svorio. Ligoninėje jis 
jaučiasi visai gerai.

ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ........................................ 25c
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas. 2-10 psi,
viršeliais. Kali.a ...............
KLAUSUČIŲ Ul.YTĖLŲ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi- 
176 psl Kaina ...

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 Fa«» Rrmtdw«v So Rnatnn 27. Mas*

ir daug mažiau, vienas jų 
tegauna per metus tik 192 t?’™0- 
rupijas ($381. Viso labo

Kie V t?nI<a-r1110 vai "nebadaus ir nuikiai ev- 1K dame he Kitu straip-
R‘e; keti kelias dešimtis nnhonų Aai ne badaus n puikiai gy . R Bieliris rašo anies3 doleriu ,vens, o badaujančių papras- oiei.Lis i a. o apie

Indijos valstybės finansi- žmonių Indijoje yra labai -ovletu Sąjungos socialini
$2.20. nė padėtis nėra lengva, to ^auS- 

įdėi suprantama, kad

Mamytč labai dėkinga
X“

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

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivis’ — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per čielus metus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Kelticia

Nėra abejonės, kad ir ne
tekę algos buvusieji valdo-

NAUJI RAŠTAI
THE BALTIC REVIEW, 

Nr. 11. Jame be kitų straip-

Są jungos socialinį 
draudimą, dr. A. Trimakas 
apie Lietuvos kooperaciją 

P v!!'išimt met inė Faxon iš W. Hart- laisvėje ir vergijoje. Žurna-Igireta vis riaujriau balsų, I’"".'“'"?' r"? . . ,ikslaareikalaujančių tas algas b£' f"r<l d“o<la !?
i vusiems valdovams nu
braukti arba bent apdėti jų
pajamas ir turtus mokesčiu, ^♦▼▼▼▼▼▼▼tt*!'*****’*”**

Maharadžos susirūpino. 
Jie be gaunamos algos dar 
;turi daug aukso, deimantų, 
jbrilijantų ir kitokių brange
nybių. Turtingiausias jų yra 
buvęs Hydei-abado valdo
vas Nizam. Kiek tikrai jis 
turi turto, niekas nežino, 
liet vien jo brangenybės ver
ginamos nuo 30 iki 150 mi
lijonų dolerių. Nuo tokio 
'turto jam tektų nemažai ir 
;mokesčių mokėti.

Indijos vyriausybė kol kas 
nesulaiko algų mokėjimo, 
bet pasiūlė didesnes algas

pinkis savimi taip, kaip 
nies savo automobiliu**.

rupi-
informuoti apie 

Pabaltijį, adresas: 70 Fifth 
Ave., New York 11, N. Y.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų
vedėja M. .Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus-j 
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiai 

Ė valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyrauus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kių naudingų pr.tarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.

J Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo-j 
gaunantiems savanoriškai X apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių ’
nuo dalies atsisakyti. Kai-į t “Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para-' 

šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kainu 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus] 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
•36 E. Broodvmy -»• So. Boeton

kurie sutiko atsisakyti nuo 
dešimtosios dalies, kiti dalį 
savo algos sudėjo Į valsty
bės bonus.

Kaip tas reikalas vysty
sis, pareis nuo Indijos par-i 
lamento daugumos nusista-

■hZzI
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Žemaitiu stiprybe
MAŽA AUKA — DIDELĖ NAUDA

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a

Your
Atkelta iš 6 psl.

“Nebese, pakart norieje.
Iškybuojau čia tris deinas.
Nepratęs — apkyrieje,
Jiest nores, ilgu, veins.

Vo tos musieles, gyvates,
Iš kur anou teik atsirada—
Kap gyvs esu nabuvau matės.
Lyg yloms kojes bada.

Je dar tris deinas iš eilies 
But kentiete prisiėję,
Sunku būt daturiete,
Pastepte būt reikieje.”

, , * I
P. S. Kas norėtų daugiau Butkų Juzės raštų paskai

tyti, tas nusiperka “Butkų Juzės raštai”, kuriuos išleido 
Čikagoje P. Šulas, kaina $1.50.

(Galas)

MMMH ii'

14 minutei
will help *

half a million 
people

Masšachuseftš va^iy^ bendrasis labdarybės^ fondas 
paskelbė vajų ir prašo iš visu skirti jam per savaitę 
tik 14 minučių uždarbį. Jei ir mes visi ners tik tiek 
teskirtume Balfui ir kitiems labdarybės tikslams, kaip 
žmoniškai galėtume aprūpinti mūsų senelius, ligonis, 
vaikus, tebevargstančius Vokietijoje ir kitur.

' Nenorėjau pasakyti, kad 
J. Stankaitis sakė, jog mū
sų prieglaudos seneliai bus 
atleisti nuo mokesčio. Jis 
būdamas pas mus sakė, kad, 

į jo žiniomis, Goetingeno 
džiovininkų sanatorijos ir 
Varei prieglaudos seneliai, 
dauguma sergančių, Krašto 
valdybos atleisti nuo moke
sčio.

> Jugoslavai mokesčio mo
ka ne 10 fenigių, bet 20 fe- 
nigių, o rusai moka per 2 
mėnesius 25 fenigius. Ligo
niams nereik mokėti už bul- 

; viu skutimą.
į Šiais metais vasario mė
nesį mūsų prieglaudos sene
liai iš Balfo gavo po 5 sva
rus sūrio ir po tiek pat ge
gužės 25 d. Kovo 19 d. ga
vome po porą drabužių, bet 
netinkamų, nes maži, o ba
landžio 16 d. po 6 markes 
80 fenigių.

J. Karpavičius

.IV OKA!
Desantas Lietuvoje

Nusileido Lietuvoje desantas 
iš blusos, katės ir gaidžio, kuris 
budriųjų NKVD valdininkų bu
vo suimtas, o jo nariai tuojau 
pradėti tardyti.

Pirmiausia buvo klausinėja

ma blusa, ir ji turėjo atsakyti 

j klausimą, kokiais tikslais ji 

čia atvyko?

Vargšelė blusa, visa drebėda

ma, pradėjo aiškintis, kad va

karuose jai nėra gyvenimo, kad 

• kapitalistai ją labai išnaudoja. 

:Esą, vakaruos butai dideli, grin

dys slidžios, pilni visokių nena

tūralių kvapų. Lakstai iš vie- 

jno galo buto į kitą, kol kar

tais netyčia pagauni žmogų.

gulinčią ir atrajuojančią kar

vę. staiga draugėms sušuko:

—Šita karvė tikra amerikon
ka — ji kramto gumą.

Reikia Darbininko Parmoję
Geroje farmoje reikalingas 

žemės ūkio darbininkas. Visi 

moderniški įrankiai. Kreiptis i:

.Mrs. AI. Stosimas 

K. D. 4

Cortland, N. Y.

J ieškojimai
Ieškau ViiRi-Valaiitaviėiaus.

iš Lietuvos pa< :n:x iš Padainupio kai
mo ii- ieškau Vytauto Tuiausko. 
Kas juos žino ar jie patys prašom 
atsiliepti:

Anthony Talauskas 
P. O. C’herry Valley, Mass.

Ieškau savo seserį Karolina Šap-
Dažnai tenka ir pabadauti. Aš kut <ju‘rkiįtnę - Kinsienę. kilusi
girdėjau, kad čia visai kas ki- nuo Kretingos. atvyko Amerikon 

, , -ix- 1912 m., gyvena, rodos, Baltimore,
ta. kad čia galima nušokti nuo VItl jį bu:,o i^ek-.ju>i ui <;urUlio. 
vienos apykaklės ant kitos. Tai O jos antro vyro pavardė Kinsis. Ji
tikroc mina l)ati ar kas žino prašom atsiliepti-tlKras rojus. adresu:

.Michalina šapkutč 
Kretingos miestas

..I BĖDA DĖL ISTORIJOS

LIETUVIAI KITUR (E) Dar Stalinui esant 
Sovietų Sąjungos istorija bu- 
ivo nuolat perrašinėjama,

NAUJAS VERTINGAS SIUNTINYS I LIETUVĄ 
IR SOVIETŲ RUSIJĄ

3.2 metrų 140 cm. pločio melsvos grynos vilnos, patvarios ir 
šiltos medžiagos vyriškam arba moteriškam kostiumui;
4 metrai 80 cm. pločio šviesios medvilninės medžiagos, tinkan
čios moteriškam kostiumui ar marškiniams;
2 kamuoliukai siuvimo siūlų; 1 kamuoliukas šilkinių siūlų; i Tik tiek teteko ten būti, eina per visą miestą. !*s
1 pora šilkinių kūčkailinių pantaplių; 1 dėžutė 90 tablečių grv- bet giliausiu įspūdžių kūpi- Sekmadieniais čia turgaus pe^J1J<^av,?'. ^1S1 Sovietų 
no lecithino; l pakelis 30 tablečių vitaminų Polyvit. na siela ir jie ilgai ilgai ne- diena, tada fantastiškai de- Enciklopedijos tomai bū-

Siunfinėlio kaina į kuria įeina muitas, persiuntimo ir ap- išdils. koruotos aikštės, ypatingai (*avo naikinami ir naujai
draudimo išlaidos* ' T _•__ . spausdinami. iei įlindo hn-

į Lietuvą — $39, į S.S.S.R. ir Sibirą — $40.
Siuntėjas gaus pakvitav 

kymo dienos siuntinėlis 
Sibirą — 8 savaites
kurie vaistų siuntinėliai _____________ ________ r________
nuėjo per 2 savaites. Jei siuntinėlis žūtų. užsakytojui bus fas. Centre didingi Mexico klininkai _ 
grąžinti pkiigai. ‘ rūmai.apsupti žavingo par- “Moteris gėlėse

Užsakymus ir pinigus siųsi: United Lithuanian Relief Fund
of Amerika, 105 Grand Street, Brooklyn 11, N. Y.

MEKSIKA
I
Šešios dienos Meksikoje

sikos kalnų žavintis paveik- ^.araJ}t išvadas is vykstan- 
slas. Nuo operos prasi de-C15 valymų .Seni komu- 
da puošnus, platus Emperor nizmo jr sovietines santvar- 
Maimillian bulvaras, kuris K06. 4ku,.^al ,bu™ ^rinami

I Toliau aiškinosi katė. kodėl 

j ji atbėgo į šį kraštą. Ji aiški- 

jnosi, kad pas tuos kapitalistus

j tikras vargas, gimdai, gimdai. _ _ _ _____________
o jie visiškai tavęs neįvertina.: Kazimieras Vytautas juokis, gy
dai* persekioja. Girdėjau,, kad ven?ntIS Lietuvoje. paieško savo se- 
... , .. , . , . .. _ sutes Marytes MALONIS, kuri yračia kas kita, kad daugiavaikes ganiusi Chicagoje ir naskutinį sykį 

į šeimos gauna premijas ir turi sųsirašinėjant gyveno E.,.-tone. Ji pa
ti ar ja žinantieji prašom rašyti:

Mrs. Atkas

Laisves G-ve N’u. 
Lietuvos S. T. K. 
Lithuanian S. S. K.

X gometonų dievo) sodas. 
ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ fcį Netoliese jų naujoviško

Parašė T. J. Kučinskas ► universiteto rūmai, jo bib-
Dažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus ► lioteka, papuošta graviūro-

w UVVVC Uilti-VVOa V UO VI Ut • • • • «
Lėktuvas nusileido Meksi- viena, vadinama Gardens spausdinami, jei juose bu

kos sostinės aerodrome. xoehimileo”. Tai gėlių aik- ,?pie tuos: kune. neteko 
TUzvVciVrvo ozvcftnA n: = /-,_.x_ ,_». -> Stalino malonės ir savos

po Stalino tas pats. 
ą Staliną ir jo isto- 

geraširdžiai'” vaidmenį dabar jaupą-
.......-. -—r-----------......-e” ir 1.1 Ma"??* Mask™je žymiai ki-
ko, pilno Įvairiausių žydin- ži laiveliai veža indiiones nuomones. Išnyko iš
,čių gėlių, krūmų ir medžių, su dideliais krepšiais gėlių, d°V-'storuos 
jame daug prūdų, alėjų. Ti- kurios parduodamos aikštė- ? u aF imama ?s‘
kras pasakiškas Alaho (ma- je. Bendrai vabalas mano - a susmulkm-

kitokių lengvatų. Todėl ir bė- 
gau čia.

Pagaliau aiškinosi gaidys, ko
dėl jis į Tarybų Lietuvą bėgo. 
Esą. vakaruose visą amžių turi 

'mokytis ir taikytis savo ponui 
i giedoti. Bet ten tie ponai be
keik po kiekvienų rinkimų kei- 
Įčiasi ir vis reikia kitokias me
lodijas mokintis, čia visai kas 
kita: išmokai vieną melodiją ir 
nereikia galvos sukti — giedok 
visą amželi.

Liet. žinios

Amerikonka

Viena YVorcesterio mergaitė, 
pirma karta iš arti namačiusi

7S07—97th Ave.
Ozone Park 1C, X. Y. <41

Paieškomi broliai Kazys ir Juozas 
KIEVINAI, jų ieško sesuo Morta Ži- 
žiūnienė Lietuvoje. Jie kilę nuo Pa
svalio. Amerikon atvyko prieš pir
mąjį karą. Jie patys ar kas juos ži
no prašom parašyti adresu:

Morta žižiūnienė
Pasvalys. Stoties g-vė Nr. 4
Lietuvos S T R (41

Sesuo Straitrienė Lietuvoje, Kap
suko rajone. Liepynų kaime paieško 
savo brolių Žukauskų—Mato. grimęs 
Šančiuose. Vacius irimęs 191fi m. ir 
Vytautas-Kazys gimęs 1919 m. Jie 
patys ar kas juos žino prašom pa
rašyti šiuo adresu:

Juozas Kalinauskas 
2009 M t. Vernon St. 
Philadelphia 31, Pa. (42

glamonėjimą savo gražios marčios,—jo aistros meilės žo
džius.

► mis, mozaika iš vietos ak-
s. Reiškia, Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su £ menų ir brangaus metalo.
Faičill dora darė hizni hnžnvAinio enetnvVne nrr nim ► •, imergaičių dora darė biznį bažnyčioje, susipykus už pini- f Majestotiška Nepriklau- 

Diovaa išvadina morcrait* n,*,™ „i-;no f so^ybės stoyyla — angelas!
os ► su auksinėmis rankomis, ktf- reiJ 
y- ► rios dešinės nirštas kažko- tys

nematytas ir stebinantis. & Malenkovo, Molotovo, 
l i^.^ Mi.-.:-i:KaąanoYlciausv ir šepiloyo 

vardus ir darbus. Neseniai 
j Maskvoje išėjusioje Serge- 
'jevo ir Andrejevo brošiū
roje, skirtoje partijos pro
pagandistams, kalbant apie 

is karo metu veikusi vyr. 2V-

Lietuvė Miamietė

VOKIETIJA 

Varei senelių prieglauda
gus. Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino ► SOmybės stovyla — angelas •' Nevisiškai teisingai iš- Kafo "Jetu. veikusi vyr. gy 
karus, svetimoterystę, nemoralybę ir t.t. šimtai biblijos £ su auksinėmis rankomis.kir- reikšta mano kaikurios min- nybos komitetą, nebemini

rieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas kny-1 rjos dešinės pirštas kažko- “Keleivio” Nr. 37 iš-F138 Molotovas, to komiteto 
ą pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas, 740 W. 34th St„ ► dėl nutrauktas. Statula pri- spausdintoje korespopden- buvęs vicepirmininkas, nei 
hi™. .« ... fdengta ,au *“cu,a pn gijoje. Malenkovas su Kaganovi-

Rugsėjo 16 d. valstybės Ten išrašyta, kąd kas ne- 
ūmuose buvo iškilmingas moka Bendruomenei mokės-L ..

‘PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS | Meksikos nepriklausomy-tas negauna « Balfo ^eikk^ d^joe t^s i-

PFRCIIKTI i i ipti iva iatviia « bes- kun buvo paskelbta pašalpos. O as norėjau pa- iejį,X L,iflpersiVSTI Į SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ, H‘1810 m. rugsėjo 15 d., mi- sakyti, kad jei kartais per, eje. . ne ke *
ESTUĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA dėjimas. ViTdidieji valsty.,Bendruomenę kas atsiunčia £ c

VA C- Kiniai namai naL-fi cpnplium« r»O lfpliac lYlArlrM I BlOSlUlOje atdaroma 11

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

GRAMERCY
744 BROAD STREET

Room 925
NEWARK, N. J.

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

Parcels To Russia, hc.
1530 BEOFORD AVE. BROOKLYN 16. N. Y.

^biniai namai nakti buvo ža- seneliams po kelias markes'. a „ s
| vingai apšviesti, virš valsty- tai k"™ nemoka solidan.- į įa ŽS a^entū.a “Ta^ 
^Ibės ramų iškelta milžiniška m<> mokesčio, tiems neduo-

.‘“-iL"** ........ ’ .......... i savaite prieš karą paneigė
velav?' įmonių, • 'sklindančius gandus apie

visur mina, sunku praeitin- B®..10;.vokiečių karinius pasiruoši-
pi*cl V SZlUOvl. • —<1

Tek: INgersol 7-7272, INgersol 7-6465 
Nesiūlome mūsų klijentamš brangių dovanų. Mūsų dovana 
tai 1-os klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas. «

Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.
Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

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

MŪSŲ SKYRIAI: g
DETROIT 12, Mielu 11601 Jos. t ampau Ave. Tel. TO 8-0298 g 
HARTFORD, ('onn. 651 Albanv Ave. Tel.: CHapel 7-5164 x 
LOS ANGELES, Calif^ 121 So. Vernon Ave. DUnkirlt 5-6550 | 
PHILADELPHIA 23. Pa~ 832 No. 7th St. Tel. WA 3-1747 g 
CHICAGO, Illinois. 3741 W. 26th St„ Tel. CR 7-2126 x
NEWARK, New Jeraey. 263 Markei St^ Tel.:MA 2-6937 x

kesčių, tiems daroma įvai 
rių kliūčių iš Balfo ar kitų 

Iros pastatas, fantastiška organizacijų atsiųstomsi pa-anot brošiūros auto- 
S!brangi jos scenos uždanga, šalpoms gauti štai kovo liu sukHudęs iaiku sk,an. 

padaryta is tūkstančių stik- menesi negavo Ralfo arabu-mo5jj jzuoti sovietu ka
io skilčių. Joj nupiešti Mek- zių 3 tokie vyrai. irines pajėgas. Sovietų ‘ ka

riuomenė turėjusi pasitrauk-

Nepaprastai gražus ope-
mus Rytuose. Šitas griežtas 

i paneigimas (dementavi-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

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

SLA GYVYBĖS APDRAUDA IKI $10,000.
SLA—TAUPOMOJI APDRAUDA iki $10,000 dešimčiai 

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

DU M. J. VINIKAS
S07 W«l SOHi SM, N»» Y«b 1, N. Y.

Siųsk Paketą iš Anglijos ar Švedijos
VAISTAI

* Streptomicino 10 gramu ..........................................S4.80
* Rimifono Roche 100 tablečių ................................. $1.20
* Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų ................. $1.50
* Penicilino tabletėse 10 tabl. 200,000 vienetų .. $1.05
* Serpasilo 100 tablečių po 0.1 ..................................$1.20
* Irgapirino 50 tablečių ......................................... $5.05
* Multivitaminų 200 tablečių ..................................$2.40
* Aspirino 100 tablečių .................................. - - $1.00
Specialus oro pašto patarnavimas—Taipgi išpildomi receptai

GATAVI DRABUŽIAI
* Lietpalčiai, plastiko ir satininiai nuo S6.00 iki $$24.75
* Za kieta i vyrams ir moterims ..................................$14.85
* Kailio žakietai, šilti, nepraleidžią vandens $43.75 ar $52.50
* Corduroy kelnės, rudos, pilkos ar mėlynos .. . .$12.00
* Amerkoniškos “jeans’’ juodos ar mėlynos .. .. $8.80
* Vyrų darbinės priejuostės, labai stiprios .. $5.50
* Poplino marškiniai: balti, pilki, mėlyni ar beižiniai $9.00 
’ Sveteriai suaugusiems ir vaikams . .nuo $6,00 iki $18.50

Taipgi nosinės, pirštinės, įvairios kojinės. 
MEDŽIAGOS

* Moteriškoms suknelėms .................. nuo $7.00 iki $18.00
* Vyrų kostiumams .......................... nuo $14.50 iki $35.20 |
* žiemos apsiaustams (ploščiams) .. nuo $15.50 iki $36.50

Taipgi priedai prie suknelių, kostiumu ir apsiaustų
RATAI

* Kailiniai batukai vyrams ar moterims . ,$19.50 ir $18.00
* Batukai suaugusiems ir vaikams nuo $9.50 iki . .$15.15

Taipgi oda padams ir batams
Visose Kainose įskaitytas Maitas ir Pristatymo Garantija 

Prašykite mūsų katalogų ir pavyzdžių!
Tazab of London

SI RESERVOIR ST, CAMBRIDGE. Mm. KlrkUnš 7-I7Š5 
(Mes priimam Jūsų sudarytus paketus su naujais daiktais)

(ti ir esą klaida tą pasitrau- 
,kimą vaizduoti kaip strate- 
jginį sovietu gv’nybos ma
nevrą, kaip tai vaizdavo 
Stalino istorikai (Lietuvos 
gyventojai gerai atsimena 
čia minimą Maskvos de- 

■ menti apie vokiečių kariuo
menės pasiruošimus. Niekas 
Lietuvoje tada jam netikė
jo, nes aiškiai jautė, kad 
karas greit prasidės. Tik da

lbai-, po 16 metų, Maskva 
bent dalinai prisiruošė pri
sipažinti prie to dementi 
melagingumo).

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 
dvigules špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

ną is iikruju aaro
NEW ERA 

Ir kaip ji atsirado
Sveikatos įstaigos pataria už

laikyti sveikatą daržovėmis ir vai
siais. o ne vaistais chemikalais. 
NEVV ERA išdirbėjus pasekmin
gai naudoja tą principą gaminda
mas mišinį galvai mazgoti iš tam 
tikrų vaisių. Tarp moterų eina 
rarsas, kad vartojant NEVV ERA 
plaukai pavirsta į šilkus ir tampa 
labai stiprūs. Išpurentos garba
nos nesusileidžia į daugiau mėne
sio laiką ir jos rašo. kad tai yra 
negirdėtas dalykas. Daug kas sa
ko, stebuklingas.

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

S. BITA ETAS
527 E. E\position Itenver. Cole.

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

Trukžolių šaknys nuo patrū- 
i kimo, pasijudinimo, skaudėjimo 
; po krūtine, dieglių. Suteikia 
; prakaitavimo ir atkosėjimą.
i Kaina .................. $3.00 svr.
i Pelvnos žole nno plaučių ne- 
' sveikumo, geltligės, karščiavi
mu, drugio ir nuo gumbo pasi
kėlimo. taiso vidurius jas ge
riant. duoda apetitą geresnį. 
Kaina .... $2-00 svaras. 

ALENANDER’S CO- 
414 Broadway 

South Boston 27. Mass.

Menkė (codfisli) nerfiėdama pa
deda 45 milionus kiaušinėlių. 
Jei dauguma tą kiaušinėlių ne
būtų įvairių priešų sunaikina
mi, tai menkėmis aut vintų u- 
pės, ežerai ir vandenynai.

Nevv Yorko telefonų knygoje 
yra surašyta 780,000 pavardžių, 
kurių tarpe vien Smith’ų yra i 
3,200. Brown’ų 2,800.

* * * I
Pakalbinkim draugu* ir 

kaimynu* už*i*akyti “Kului-. 
▼j". Kaina metam* $4-

<XXXXXXX X X XX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXX XXX X X XxXXXXXXXXXX>30G«

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

“KELEIVIS”
$36 East 3roadway, South Boston 27, Maaa



Poslapi* AJtuntas

Vietines Žinios
A. KUPREVIČIAUS 

KONCERTAS

KELEIVIS, 30. BO8TON

L.D.D. 21 KP. NARIAMS kė nemažai gražaus jauni- 
_____ mo pasižiūrėti rungtynių ir

Si sekmadieni šaukiamas jaukiai praleisti laikų. Spor- 
- - - - to klubas iš gegužinės pel-

KEIKIA KAMBARIO AR 
MAŽO BUTO

Vienai moteriai reikta didelio kam
bario prie šeimos arba mažo buto 
su apšildymu ir vonia So. Bostone,

No. 41, Spalio 9, 1957

Dr. B. HatuliMŪ *

Gabios lietuvaitė* skautės

šios Bostono lietuvaitės

Gegužinė po stogu 
Dorchestery

Bostono Pabaltiečiu Drau- nepaprastas susirinkimas _ .
■gija jau antrus metus vyk-! s. ... .. . mjo apie $200. Pinigai bus tw~. im vriMrti. ta. r.
do didžiulį kultūrinį darbą, . ,sj sekmadienį, ri,a'10 J®. panaudoti aprangos.u* spor-

---------- patiekdama plačiajai Bo n.heem Drauenos ..-.„Iro,
tono v

M koris din*
i*iiuiku.

Tale. 11M.

w Lietuvių piliečių Draugijos to įrankių įsigijimui. 
?išuomenei““pa7ėgUu- Patalpose bus Lietuvių Dar- Dainavus valdyba dėkojai 

sius baltu menininkus kon- bimnkų Draugijos 21 kp. Ivanauskienei, Vakauzienei, 
ceitinėje Jordan Hal! salė- nepaprastas susirinkimas. RudziUnienęt, R. Levecky;- 
je. šio sezono koncertu se-:Pl“adzla 3 \ai. popiet. Visi tei, D. Rudziunauei ir vi-

Mrs. Mozūras 
747 Dorchester Avė. 
Dorchester, Mass. (42

PARDUODU AUTOMOBILI

MaSMrial Hospksl

ta susirinkime.

siems kitiems prisidėjusiems 
prie šios gegužinės pasise
kimo.

Dainavos krepšininkai ir

Šope
no 12 etiudų iš Ap. 10 ir 
Op. 25: J. Gaidelio “Po lie
taus”, Nimfų šokis”, ”Ver-

Vilija Čepaitė, taipgi su si linksmai praleis laiką, 
nagvrimu baigusi Miltono Maloniai kviečiame ne tik
viduriniąja mokyklą, burna- nartus, bet visus lietuvius pimo da!n;,.- į,.-Lietuviškas 
nttarmtams mokslams st- atvykti ir su mumis pasi- į^.. l)ebussv -Poissons 
mons kolegijoje studijuoti, linksminti. . d- -Reflets dans peau- ir

ilona Stroekvtė. su vp; Rengimo Komitetas
tmgais pagyrimais baigusi = ---------------------------
I.atii; Schooi. fizikai \\ eile- jje nepražuvo
sly kolegijoje studituoti. Jai ______
is stipendijos tik už mokslą : Ilgokai nebuvo žinių, kur 
sumokama, bet duoGamas ir fia;-,ar yfa keliauninkai ap- 
įslaikymas bendrabuty. . link Amerika Michelsonai ir 

\ įsos šios trvs lietuvaitės

Puikiam stovyje, tik už $950.
1953 m. PESOTO brangiausia* 

modelis (Eiredome) 4 durų, 8 cilin- 
derių, automatiniai bėgiai, 32.000 
mylių, naujos baltos padangos, ra
dio. šildytuvas ir laikrodis. Del dau
giau informacijų skambinti G E 6- 

1 ,. . . . J ... 2887 p° 5 *»•- v»k.tinkhnmkai dalyvavo Wor- _i
cesterio sporto klubo Vytis ,**a r diodu namą ir krautuvę 

surengtose krepšinio ir tink- į Greit turiu parduoti namų ir krau-
Kuopos Valdyba I1“”®. rungtynės*.

. Dainavos tinklinio koman
da laimėjo antrą vietą (Iv, 
•Hartfordo Grandis), tačiau 
krepšininkai buvo

Sporto Klubo Dainava

įtuvę. Puikioje vietoje. City Point ra
jone. Tik vienas blokas nuo paplūdi- 
n;io-bycio. Telefonuoti: AX 8-432C.

(41)

___ _  _ išelimi-gegužine, kuri neseniai i-
ir Prokofjevo vyko Broektono Romuvos „>£ testerio rote 

parke, buvo paįvairinta gra-
I occata: 
i.ata No. 7

šis palyginti dar jaunas žiom tinklinio rungtynėm su 
pianistas, spėjęs su koneer- svečiais iš Hartfordo. Hart 
tais apkeliauti 3 kontinen
tus Bostone jau buvo kartą 
girdėtas eiliniame koncerte,

fordiečiai, turėdami savo 
eilėse patyrusius tinklinio 
žaidėjus: Grajauską, Mi-

LIETUVIŠKA KIRPYKLA

DR. D. PILKA
: n* S M 4 
kmtkll

548 BROADWAY
80. BOSTON. KASA 
Telefonas AN 8-1320

T«L AT S-tfM

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 4-8 
NedAliomia ir Nvmtadiaoiaint

pagal 8U&itanns

495 Columbi* Road 
Arti Upb^n'a C*w 

DORCHESTEK, MA88.

Kerpa plaukus vyrams, vaikams ir 
moterims. Moterų plaukai kerpami 
pa-kutintu fasonu. “Windblow”, 

kt. 
gatvės

So. Bostone. Atdara iki C vai. vak.

ranus. Pirma vietą krepšin v i "B,,ys bo!‘ • “Plain shinjrie” ir
»wlniiA Rrnnklvnn T ik' _E- St. prie ‘M’ gapelnijo Brooklyno LAK

Teisininkų garbės 
teismas Bostone ^SIŲSKIT 100% VILNOS^

vikrio* Rak;io< <kan- r-Ur?J° bet šį kartą pasireiškė pil-'niuką, Zabulį įveikė Bosto-, Lietuvių Teisininkų Drau-
‘................. ’ * ■*’ " " '-b <*• Parase ls Kąlifor- noje savo formoje. Koneer- no pirmąją komandą (Eiki- gijos garbės teisman išrink-čių tunto vadovės. Džiaugs-,njjos:
mas tėvam? 
tems.

garbė skau
V. B

Svyru
X

ir

pasirinkimas nas, Leveckis, Aušrota S. Vaitkevičius, dr.

me-

Dr. Vladas Kaupis . _ .
baigė tarnybą i “Nakvojome Yosemitepar-

______ įke. kur pilna stirnų. Jos
Praeita ketvirtadieni Bos-įateina i kabinas, laižo ran- 

tone lankėsi daktaras Yla- kas prašo maisto, 
das Kaupis. Jis baigė karo|, "Šiandien leidžiamės nuo 
prievolės tarnybą, kuria pa-į kalnų į Mirties klonį, 270 
skutiniuoju metu atliko Nor- Pėdų žemiau jūros pavir- 
folk laivyno stovyklos ligo-;siaus*
nir.ėje. ir išvyko baigti spe

pač Listo sonata, kuri yra 
priskaitoma prie sunkiausių 
kūrinių fortepjono literatu-; 
roję, buvo išpildyta su vir
tuozišku subrendimu, pilna 
niuansų. Brilijantiški pia
nissimo pasažai, spalvingi 
dinamikos kontrastai, ryš
kios kontrapunktų temos 
liejosi į bendrą tobulą visu
mą. šis grandiozinis veika-

D.L.n.- -,-Dabar Dažnai Girdimas Posakis

cializuotis vidaus ligų srity- Mirė E. Pinelienė 
je Hanover, N. H. veteranų: ---------
ligoninėje. ’ So Bostono (355 K St.) las vertas garbingesnės vie-

Praeitą vasarą dr. Y. Kau- gyventoja Elena Pinelienė, tos programos eilės tvarko-

”Jūs toks protingas 
turite telefono

pratęsimą viršuje
gavęs atostogų, ištisą m. amžiaus, virtuvėje je, įvedant koncerto pra 

mėnesį važinėjosi Europoje, kaitino smalą stogui tepti, džioje ką nors paprastesnio ■
--------------------------------Smalai įkaitus, skaidinė “ant sušilimo”. Tokiu būdu

Padėka

pi

arkanu Smala
taškė 

lUQT>ifl- daliu

išsi- Dutų išvengta tradicinio ner- 
įr apdegino du treč- vuotumo koncerto pradžioj, 
Pinelienės kūno. Ji nasireiškusio kaip tik Listo

reauti romantiškos jų dva- 
sios, įsismagina sauvaliauti, 
lėtindami, greitindami irki-' J#

T Rpndrnnmpnė 
C
dau 
mo;
šeimininkaudamos ponios J.
I.endraitier.ė. E. Simonavi- Prosenių diena 
čienė. J. Karosienė ir M. ---------
Vaitkevičienė, to dėl joms Gubernatorius Furcolo taip juos “dailindami”. A. 
tariamo vieša ir nuoširdų spalio 4 d. paskelbė “Prose- Kuprevičius čia kaip 
lietuvišką ačiū. nių diena”, tuo norėdamas parodė savo gilų muzikalu

Taip pat reiškiame pade- atžymėti šios valstjos prose- mą, perteikdamas eilę kon- 
ka p.p. M. Vaitkevičienei, nių nuopelnus Amerikos pa- trastiškai skirtingų koneer 

1 ' ° Jurgelevi- žangai. tinių etiudų be didelių pre-iPr. Averkai. S. III
tenziių, tačiau pilnų vidinės^ 
šilumos. Pasigėrėtina deši-;^ 

s technika išsisky-;«
prisidėjusiems praeita ketvirtadieni mū- rė °P- 10 No. 2, Op. 10 No. g 

bei malonėjusiems atsilan- su ištaigoje lankėsi Bronius 5 (vad. “Juodųjų klavišių”,’* 
kyti mūsų sunkiai, dėl lie- pošius iš Toronto. Ont.. ku- etiudas), o ypač tercijinis 
tingo oro, nusisekusioje ge- ,-]§ vedė bostonietę Gražiną ^P- N°. 6. Stebėtina kai-
gužinėje. Žičkaitę. Vestuvės'buvo To- r?s rankos jėga vietomis

Liet. Bcndr. Bostono ronto mieste, į Bostoną jis liejosi net per kraštus, mo- 
Apylinkės Valdyba atvvko iau su savo jauna mentais savo stiproku a-

-------------------------- žmona ir čia pabuvo'pora kompanimentu perviršyda-
savaičių. ima dešinės solo, kaip tai bu- ]

Jis atsiminė ir Maiki — :vo Debussy tokatoje. “Re- 
Netrukus prasidės Broad- l®1*0 jam dovanų. ’ lyoliucijos” etiudas tokiu pat |

vay gatvės’nuo L iki Dor- “ ;—
chester gatvės tvarkvmas. S.L.A. 43 kp. susirinkimas . .
Jo važiuojamoji dalis bus --------- vi^,J ^P^^ .ta.cla.u Pa"
praplėsta lo pėdų. sumaži- Jis bus spalio 9 <1. 7 vai. hko E>ebussj kunnių įnter- 
nant šaligatvius po 5 pėdas vak. Lietuvių Draugijos pa-; PĮ etacija. čia A. Aiiprevi- 
iš kiekvienos pusės. Tas dar- talpose (368 Broadtvay). I c*Us t“<rai jautėsi savam, 
bas kaštuos 8100.721 ir turi Nariai prašomi ta proga su
būti baigtas iki žiemos. mokėti mokesčius.

čiui ir Y. Yakauzai už do---------------------
vanotus loterijai vertingus Svečias iš Toronto
raikius ir bendrai visiems, ---------
šiuo ar tuo

Sutvarkys Broadway

moteni rūbų 
džiagas į

LIETUVĄ ir SIBIRĄ 
Aukščiausios Rūšies

Žemiausios urmo kainos* 
M. Novack & Son 

S2 Harrison Avė., Bostone* 
x( kampas Beach Street)]

krnrarrireni minum;

Charles J. Kay
(KUČINSKAS) !

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”—S 
iliejaus ir gazo vamzdžių jvedimoS 
ir taisymo darbus. Kainos priei-J 
■lamos. Pirm negu ką darote, pas-t 
kambinkit. paklauskit mūsų kainų.J

” Telefonas CO 5-5839
12 Mt. Vernon. Dorshester, Mass.;

TeL AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LAN1M1U8)

UeCnria Gydytojai ir CUrargaa 
Vartoja vėliausios koaatrakdJ(M

X-RAY Apimt*
Pritaiko Aluaioa 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-1 
534 BROAUVAT 

SOUTH BOSTON, MA88.

Ir Jūs galit džiaugtis telefono pra
tęsimo patogumu ir gražumu. Pri- 
derintoj spalvoj tik $1.25 mėnesiui, 
prisideda taksai ir vienkartinis įve
dimas. Pašaukit Jūsų vietinį Tele
fono Biznio Ofisą šiandien pat.

ICW ENMAND TB.&HONE A T&EGftARH CO.

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Proprama

VVHIL. 1430 kilociklų 
Mcdford. Mass.

VVORC. 131(» kilociklų 
VVorcester, Mass. 

Sekmadieniais 
8:00 iki 8:30 vai. ryto

VEDĖJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St.

BR(M KTON 18, MASS. 
Tel. Jl’niper 6-7209

RADIO PROGRAMA

Lietuvių Radio programa 
iš stoties VVLYN, 1360 ki
lociklų, veikia sekmadie- 

■hiais nuo 2:30 iki 3 vai. 
į iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir So

li i ranų krautuvę, 502 Ea3t 
‘ Broadway, So. Bostone. 

ĮJįTel. AN 8-0489. Ten gau
ti ; aamas ir “Keleivis.”

' Steponas Minkus.
▼ *»

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasalcarnis 
f)r. Atndia E. ttodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nufl 9 ryto iki 6 vakaro. 
Saredomis—ofisas uždarytos.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

J?

Ž?'

Kas perka ar parduoda 
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Prano Lemhertą
REALTOR 

597 E. BROADWAY
SO. BOSTONE

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

o kitu laiku; Tel. GE (5-2887

Aliumimjaus Kombinuoti 
Audrų ir Sietelio Langai

(STOKM & SCREEN wi\’D0WS)

į būdu neteko dalies savo; 
dramatiškumo.

A. J. NAMAKSY
RBAL ĖST ATE « INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE STREET 

W«et R*xbery<
Tel. FA 3-5515

KETVIRTIS & CO.
—JEWELERS— 

Lnikrodžiai-Deimanlai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN M649

Žemos,
ŽEMOS

KAINOS

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

AL

Telefonas ANS-t"?

Benjamin Moore Halėm 
Popieroa Sienoms

8tiklu
Visokie Reikmenys Ns 

Reikmenys Plun * 
VtookieGaletos Daiktai

Įdėjimas pagal susitarimą 
Telefonuokite nuo 9 iki 5 vai.

AN 8-4958
* Tiesiai iš dirbtuvės
* Sutaupyk tarpininko komisą

* Trijų dalų langas
* Vienas iš mūsų daugelio pui

kių langų.
WEAR EVER MFG. ( O.

REPUBLIU ALUMINUM. INC.
621 East lst Street, South Boston, Mass.

tikrai
elemente. Viskas dvelkė 
švelnumu. Techniškas pajė
gumas, be jokio bravūros 
atspalvio tarnavo grynai 
nuotaikos niuansams pa
brėžti, bei išryškinti lyrišką 
jų svajingumą.

Prokofjevo ir Gaidelio 
veikaluose A. Kuprevičius į- 
rodė, kad modernizmas jam i 
ia:p pat nėra svetimas.

Publika, kurios didesnę 
dali sudarė lietuviai, kiek
vieną veikalą lydėjo audrin- 

o pabaigoje

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

GLOBĖ TRAVEL SERVICE
Ellis Buildings, Room 10 Tel. AN 8-8764

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

kitas KLSIJOS valdomas sritis
iš naujų rūbų avalynės, medžiagų, maisto, vaisių ir kitko. Yi-Į <rom katutėm

. išsiprašė net 3 dalykus “bi- 
šioje įstai-! suj’’. Šuberto Impromptu 

lAs-dur (Op. 90 No. 4l, Šo-J 
peno Yalcą Cis-moll ir De-i
bussy “Clair de Lune’’. 

Tenka pasidžiaugti lietu
viškos publikos kultūrėjimu 
tokių koncertų metu. Dar 
neseniai vėlavimasis į kon
certą buvo skaitoma už nuo
pelną. o dabar jau susilai
koma net nuo šnibždėjimo 
koncerto metu. V. S.

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

John Petį VAISTAS "A2IVA-
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
TeL: JA 4-4578

1—Vaistas nuo 
m nuiutimo vandenin. 
S—Vaistas nuo atdan

kojų nMtjt- 
no, pirstaais, tarpupinteun v

a.' išlaidus ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.
V aistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau 

goję. Prašykite katalcgu.
iš toliau siuskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia

mų prekių svoris negali t>ūti didesnis kaip 19-ka svarų. 
Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
sninin.! perpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo
išlaidos. Į'taiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. 

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar
naut ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTI'RISTO Įgaliojimais.
Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai vak. ketvirtadie
niais nuo 9 iki 7 va!, vak. ir šeštadieniais nuo S iki 2 vai. po pietų.

Skelbimas Inikinas, išsikirpkite adresą. į

B The Apothecary
Lietuviška Tikra Vaistinė
Parduodame tiktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptus ir turime visus £ątavus vaistus.
Turime vaistų ir vitaminų persiuntimui j Lietuvą ir ki

tus kraštus, kaip peniciliną, streptomiciną, rimifoną. ir vai
stų nuo reumatizmo, atraičio, strėnų gėlimo ir kitų ligų.

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

382a W- BROADWAY, tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. «.
Telefonas AN 8-6028

Nuo 9 rvio iki 8 vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- x

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 
Jaaticc nf thc

598 E.
So. Boston 27,

Tel. AN 8-1751 ir AN 8-2483

Reiknlaokita litų vaistų p^

kiekvieną ounerj >1. 
Vii, Mds ar nonoj 
kalno. AdresuoUt:

S9* SBvsr 8troot 
«7.

M
(M)

4


