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Jungtinių Tautų Seimas 

Svarsto Sirijos Skundų

Sovietų Kariuomenė Sutraukiama Prie Turkijos Sienos;
Sirija Skundėsi, Kad Turkija Ruošia Puolimų; Jung- 

tinių Tautų Seimas Nutarė Apsvarstyti Nera
mumų Sirijos-Turkijos Pasieny; Saudi Ara

bų Karalius Siūlosi Tarpininkauti Tarp
Sirijos Ir Turkijos. j

Sovietų Rusijos pučiamas į Todėl angių Darbo Parti-į 
karo. pavojus Turkijos ir Si- jos suvažiavime A. Bevan ; 
lijos pasienyje pasiekė i pasisakė už partijos vieny- j 
Jungtinių Tautų seimą. Per- j bę ir su visa partija stoja { 
eitos savaitės gale buvo nu-į už tai, kad Anglija neatsi- ! 
tarta turkų ir Sirijos nesusi-• sakytų vienašališkai nuo a- ! 
pratimą apsvarstyti J. T. į tominių ginklų. Chruščiovas J 
seime. Diskusijos tuo klau-.tikėjosi, kad Aneurin Bevan ' 
simu prasidės šį antradienį. • padės Maskvai rėkauti apie i

Skundą J. T. seime iškė- j “pavojų Sirijai”, bet A. Be- ! 
lė Sirija, kuri tvirtina, kad;van padarė visai kitokias iš- j 
turkai sutraukę savo ka- i vadas ir skelbia dabar apie ' 
riuomenę Sirijos pasienyje rusų jau seniai ruošiamą j 
ir “bet kurią valandą” gali • triukšmą dėl Sirijos. Dikta-[ 
prasidėti ginkluotas susirė- toriai Maskvoje sąmoningai 
mimas. Sovietų Rusija ta-i nutarė sukelti didelį triukš- 
riamą “pavojų” Sirijai jau mą dėl Sirijos, parodyti sa-, 
antra savaitė pučia ir varo • vo karingumą ir pasidaryti ' 
didelę propagandą prieš A- sau politinio kapitalo iš 
meriką, kuri būk tai “stu- Į “taikos išlaikymo”, 
mia turkus į karą prieš Si- Kai kurie pranešimai sa- 

ko, jog Saudi Arabijos ka-
Turkija skelbia, kad ji ralius siūlosi tarpininkauti 

neturi nė mažiausio noro . tarp Turkijos ir Sirijos, kad 
pulti Siriją, o jos kariuome-; tarp tų valstybių nekiltų ka- 
nė daro rudens manevrus ir ras, bet ta žinia dar nėra 
daro juos ten, kur ji nori patvirtinta.
savo teritorijoj. Bet turkai• “Kalas prieš Siriją” Va- 
nurodo, kad paskutinėmis kainose nekelia jokio dides- 

Sovietų Rusija njo susirūpinimo, nes čia

KARALIENĖ ELZBIETA II VAžII OJA SU EISENHOYVERIl

iš pirmadienio Į antradienį Anglijos karalienė Elzbieta li su savo vyru princu 
Filipu apleido Ameriką, kurioj jie svečiavosi 6 dienas, t’ia matome karalienę ir 
prezidentą Eisenhowerj važiuojant iš Washingtonn aerodromo j Baltuosius rūmus. 
Apačioje ji sveikinasi aerodrome su garbės sargyba.

Anglijos Nin. Pirmininkas 

Atvyksta Amerikon Tartis

MacMillan Tarsi* Su Prezidentu Dėl Rusijos Ginklavi
mosi; Bus Aptarta Viduriniųjų Rytų Maišatis; Gal 

Bus Susitarta Subendrinti Abiejų Šalių Moksli
ninkų Darbų Atominių Ginklų Srityje.

dienomis

Adenauer Ir Tito Bolševikų ALDLD 
Nutraukė Santykius Buržujų Agentūra

Amerika Sekė Rusų 
Raketų Pažangą

Vakarinė Vokietijos vy-, Boiševiku “Laisvė” teks- Savaitraštis “Aviation
pradėjo koncentruoti saro " ^auk a kad tu, k^ ningai skelbia, kad genera- VVeek” praneša, kad AmeT.___ ............Hienas nei«*uiua, nau f j? t j - ___ » i .itinius santykius su Juęosla-; jjnjs prokuroras Brovvnell rika turi Turkijoj stiprią ra-

Vežikų Unija Gal Vos tik Anglijos karalie-
Nebus Pasalinta j . ... . •_...______ jos ministeriu. pirmininkas

ADF - CIO unijų vykdo- . MacMilian sės į
moji taiyba šių savaitę sa- ek‘uv« lr atl7ks Ąmenkon
vo posėdyje svarstys, kąda- “rt,s .su 
rvti su vežikų unija, kuri ho«enu dėl lyainų klausi- 
išsirinko savo pirmininku P?1)- Antradieni anglų vadas 
James Hoffą, unijų centro Amenką, o tre-
akyse netikusį vadą. Teismo c.ladlen! J‘s Pradeda l>aslta’ 
patvarkymu J. Hoffa nega- ,imus*
Įėjo užimti vežikų unijos Anglų vado atsilankymą 
pirmininko vietos ir galimas pagreitino Sovietų Rusijos 
daiktas, kad teismas duos pasisekimas apsiginkluoti 
Įsakymą, kad vežikų unija raketinėmis bombomis, ką 
perrinktų savo vadovybę, o ypatingai išryškino rusų pa- 
laikinai paskirs teismo pa- leistas dirbtinis mėnulis. Jo 
tikėtinius unijos reikalus atsilankymas buvo numaty- 
tvarkyti. tas tik vasario mėnesį.

Jei J. Hoffa negalės už- Anglų vadas išbus čia a- 
.įmtį unijos pirmininko vie- pie 4 dienas ir per tą laiką 
tos, tai gal ADF - CIO uni- jis su prezidentu ir su vals- 
jų centras nenutars vežikų tybės sekretorių aptars visus 
uniją pašalinti iš bendrojo abiem šalim rūpimus klau- 
unijų centro ir lauks, kol ta simus. Pasitarimų programa 
unija galės išrinkti sau šva- neskelbiama, jei toki ir yra 
rią vadovybę. išdirbta. Bet spauda spėja,

--------------------------- kad pirmoje pasitarimų vie-
Demokratai Už 1 , • — pslrr • mas raketinėmis tolimo

Liviles I eises skridimo bombomis ir Mas-
--------  kvos karingumas Viduri-

Demokratų partijos pata-,niuose Rytuose. Tie duklau- 
tarvba ——

karo pajėgas prie Turkijos puls Siriją. Bet Sovietų Ru-SU ^°S,a‘( . .
sienų ir turkai į tai žadaat- sijoj ^1 to keliamas di-.* OKletlJa tuo nuauPa- pripažino, jog Amerikos darinę stotį, kuri sekė rusų riamoji taryba pereitą sa- simai, jei dėl jų bus susi 
Virinti .t t domoci • ?i— , . jreiskė sa\ o protestą pi ies Lietuvių Darbininkų Litera- raketų bandymus per pas- vaitę iš dviejų kartų pasisa- tarta, paskui dar turės būti

tūros Draugija nėra subver- kutiniuosius 2 su viršum me- kė dėl aktualiųjų dabar1 aptariami su kitais Ameri- 
i reiš- tus ir todėl Amerikos vy- klausimų. Demokratai grie-ikos jr Angljos sąjunginin- 
ralinis riausybę gerai žinojo rasų žtai smerkia vyrausybę už:kaįs.

jog raketų pažangą. Kai Ameri- jos apsileidimą

kreipti J. T. seimo dėmesį, džiausiąs riksmas, lyg tarei Cp77 ^osiavria^nrina-
J. T. seimas greičiausiai karo pavojus būtu labai *? ’ J.u^iavija pnpa 

paskirs komisiją, kuri vyks .-imtas Įzino lytines Vokietijos vy-
įštirti padėtį prie Turkijos' __________________ J riausybę ir sudarė su ja pre-
ir Sirijos sienos, o gal pasi- . i rs «• - (kybos sutartį.
dairys ir Turkijos - Rusijos Anglų Karaliene Iki šioliai Jugoslavijos Ti-
pasieniuose.

Triukšmas dėl “pavojaus”
Sirijai rusų labai pučiamas 
ir dabar visi bolševikiški 
kraštai skelbia savo “solida
rumą” su Sirija ir protestuo
ja prieš... Amerikos agre- 
singumą. Atrodo, kad Mas
kva nori išpūsti didelį bur
bulą iš pavojaus Sirijai ir

Baigė Lankymąsi
žimo ir buvo susitaręs su A- 
denauerio vyriausybe dėl 

ir dėl prekybos
santykių 

Vokietija nutraukė santy
kius su Tito režimu su A- 
merikos pritarimu. Dabar 
ir Amerika iš naujo perkra- 
tinėja savo santykius su Ju-

Anglijos karalienė Elzbie
ta Antroji šį pirmadienį lan- reparacijų 
kosi New Yorke ir po to !«antvHn 
išvyksta namo. šelias die
nas ji su savo vyru lankėsi 
Amerikoje ir buvo prezi
dento D. D. Eisenhowerio

............... , , . viešnia. Tarp visokių iškil-
paskui ji girsis, kad jos ga- . . i§j ka,.alienė su - ,.............................
lvbė išgelbėjo taika Vidu- ų • -• į •, igoslavija ir greičiausiai ne-. i. genėjo varną viuu apziunnejo Amenkos’Fi Tiiondaviiai jokios
rimuose Rytuose. d.lvvavn snnrtn Iu nes Tito vėl susi 

su Maskva ir 
politikoj visur

Amerikos sąjungininkas ir New Yorkas karalienę pa-1 remia Maskvą.
jei rusai ją užpultų, turkai slt^° su dideliu, triukšmu ir
nebūtu palikti vieni gintis ten fuvo l'askutln,« J®?.dle- 

na Amerikoje. Karalienes
Maskva iau seniai mo- aplankymas sustiprino

,. . c. .. J,. ”. ... draugiškus ir giminystės ry-siasi Sirijos klausimą ispus- ® ® J

įdomybes, dalyvavo sporto
Amenka pakartotinai |s- lankė niimniii paldmos’ nenėjo Rusija oalikti Turkija ul?’rt>!’ese- lal?ke. bičiuliavo sptjo KUUją paiiKU ĮUiKiją koionistų mUzejų ir t. t. tamtautinėi 

ramybėje, nes Turkija yra; -tarptautinėj
Amerikos sąjungininkas ir New Yorkas karalienę pa- remia Maskv 
• • • • ‘ . i. __ , • citikn ninplui triukšmu ir I _________ _

Rusų Sputnikas 
Vis Dar Keliauja

ti. Kai vasarą anglų socia
listų vadas Aneurin Bevan

sius tarp Amerikos ir Ang- Rusiškaslijos. Spauda praneša, kad i jjg vjg fjal dirbtinis mėnu- 
keliauja aplink

lankėsi Rusijoje, Chraščio- “"1^“ spaud/ apie jj
dentą Eisenhowerį kitais 
metais aplankyti Angliją.vas jam pasakojo, jog Siri

jos politiniai emigrantai _________________
spiečiasi Turkijoje ir nori’ 
padaryti penersmą Sirijoj. EGIPTAS NUTEISĖ 
Chruščiovas grasino, kad 11 OPOZICIONIERIŲ 
Rusija neleis niekam nu- --------

mažiau berašo. Net pačioj 
Rusijoj žinios apie gresiantį 
“karo pavojų” Sirijoje nu
smelkė “sputniko” keiionę 
aplink žemę.

Bet astronomai įvairiose j
versti dabartinės Sirijos vai- Egipto teismas jiasmerkė šalyse atsidėję seka dirbti- 
džios. iii opozicijos žmonių, buvu-^nio mėnulio kelionę, o dau-

Aneurin Bevan, grįžęs iš šių valdžios narių ir kariš- 'gelis žmonių dabar tun nau- 
Rusijos nusprendė, kad tu- kių už tariamą slaptą susi- ją “hobby” — jie bando pa- 
rint reikalą su tokia agre- tarimą nužudyti prezidentą matyti dirbtinį mėnulį ry- 
singa Sovietų vadovybe An- diktatorių Nasserį. Kai ku- tais ir vakarais, kada tas j 
glijai būtų pavojinga viena- rie kaltinamieji gavo 15 me- žemės naujausias palydovas 
šališkai atsisakyti nuo van-tų kalėjimo už opozicija dik-yra matomas nuoga akimi į 
denilio l>otnhų gaminimo... tatoriui ar |»er paprastus žiūrovus.

Draugija 
šyvi organizacija. Tai 
kia, kad pats genei 
prokuroras pripžino. 
“literaturka’ 
kapitalizmo 
nauja
buržuazijai.

i •, . ?* nesuge-j Anglija jau seniai atstova-
ištikima kos vyriausybė mažino išlai- bėjimą palaikyti krašto gin- ■ vo nuomonę, kad Amerika 

izmo tarnaitė ir tar- das ginklavimuisi ir raketų klavimąsi reikalingoj aukš- pa(jarė klaidą, kai po karo 
“vieniai ir ščyrai” tobulinimui, rusai sekmin- tumoj, kritikuoja valdžios nutraukė visokius lyšius 

gai bandė savo vidutinio ir ūkio politiką ir kartu giiež- ^arp Amerikos ir Anglijos 
Kui A T D I D buvo na- to^,rno skridimo raketas. tai pasisako už visų piliečių Į Kanados mokslininkų a-

skelbta subvįrayve, dange- Kus« ,aket^ 'aidįVmo cetn’Ci^^rara ai’^Tnasisa- tOmi" •^Cn7gT
bėgo o’tras es3s Krasnyj Jar vieto- uemoKiatų aisnus pasisa- mo sntyje. Laukiama, kad 

vėje, 725 mylios nuo rada- kymas iž ciyiles teises (už anglai ir vėl pasiūlys su-
nUmi iš ios nradoda bė'rti rinės Joties Turkijoje prie negrų pilietines teises! ro- bendrinti mokslininkų dar-
nes pats gen‘.alinis proU » l<’nlai; ^ka^LS'nateX°mXr laim®jimai.s

domos raketos link Kizil paitijos pataiiamojoj .gaietų pasinaudoti Amen-
Kum. 1,000 mylių atstume, taiyboj yra sumažėjusi ir li-• kos mokslininkai, o Ameri- 

link Vladivostoko 4,000 beraliskieji demokratai ne-ikos mokslininkų atradimai 
būtų prieinami anglų moks
lininkams. Tuo būdu būtų 
sutaupyta daug laiko ir iš
laidų.

Anglai sako, kad MacMil
lan neprašys Amerikos pa- 

Mini Metines i skolos ar ūkiškos paramos, 
bet nėra abejonės, jog ir an
glų ūkiškos bėdos bus ap
tartos.

yra

lis žmonių is jos 
dabar visi ištikimieji komu

roras pripažino, kad revo
liucinės dvasios joje nėra 
nė pauostyti. Panašus liki
mas ištiko ir L.D.S., jis irgi 
jau “košer”.

ATVYKO PASITARTI

ir
mylių atstume.

laikraštis sakosi neišduo- 
dąs jokios paslapties, nes
rusai žiną apie Amerikos __________________
radarine stoti Turkijoj, tik »»_ » - -Amerikos visuomenė to ne- BudapestOS šiurpiai 
žinanti.

mano eiti į kompromisus su 
savo partijos dešiniuoju 
sparnu dėl negrų teisių ap
saugos.

Vengrijos sostinėje Buda
pešte rusų tankais pastaty
ta Kadaro vyriausybė sutel- 

J _ kė kariuomenę, policiją ir
Spalio 27 d. T urkijoj ren- eibes komunistų šnipų, kad 

karnas šalies parlamentas, prižiūrėtų mieste tvarkos ir 
Is visų kraštų Turkija ma- neleistų sostinės gyvento- 
žiausiai jaudinasi dėl taria- jams demonstruoti minint 
mo ‘ karo prieš Siriją. Rin- pereitų metų žmonių sukili- 
kiminėj kovoj jokių skirtu- mą prieš komunistų valdžią

SPALIO 27 DIENĄ
TURKAI BALSUOJA

PRANCŪZIJA DAR VIS 
BE VYRIAUSYBES

ITancūzijos vyriausybės 
krizė vis dar tęsiasi. Prezi
dentas Coty jau tarosi su

Anglijos ministeris pirmi
ninkai* Harold Mar.MilIan 
atvyko į VVashingtono tar
tis įvairiais opiais šių die
ną reikalas, kurią abiem 
valstybėm netrūksta.

mų dėl krašto užsienių jk>- jr prieš rusų okupaciją. Ko-j veik visų partijų vadais, jau 
litikos nesigirdi. \ isi turkai munistų valdžia taip bijo buvo paskyręs A. Pinay mi- 
yra vieningi užsienių politi-demonstracijų ir riaušių, nisterių pirmininku, bet par
kos klausimu. kad net nešiojimas gedulo lašentas jo nepatvirtino.

Dėl užsieniuose ir ypač ženklų draudžiamas. Šią savaitę krikščionių de-
Rusijoj keliamo triukšmo, Pernai spalio 23 d. rusų mok ratų vadas R. Scbuman 
kad turkai “puls” Siriją, tankai pradėjo šaudyti į buvo pasiūlytas būti vy- 
Turkijos valdžios atstovai beginklę žmonių minią Bu- viausybės vadu, bet atsisa- 
sako, kad tai yra rasų pra- da pešte ir žmonės griebėsi kė. Vyriausybės sudarymo 
manytas melas. * ginklo prieš okupantus. į kadrilius tęsiamas.
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Nikitos raketų diplomatija
įeraturkos iš subversyvių są
rašo. tie patys bolševikai 
aškina. kaip “tiesos laimėji
mą”. Vieną ir tą pačią dieną 
ir bolševikiškas “socializ
mas” ir jų “tiesa” laimėjo. 
Argi nėra pagrindo šaukti

Pirmuose laikraščių puslapiuose pasirodė milžiniš
komis raidėmis antgalviai. kad nišai grasina karu Vi
duriniuose Rytuose .. . Rusai nurodo net ir laiką, kada 
gali prasidėti karo veiksmai, būtent po spalio 27 dienos!

Tokios baugios žinios yra imtos iš Sovietų Rusijos 
t.žsienių reikalų ministerio Gromyko laiško Jungtinių nutarimo išbraukti ALDLD 
Tautų seimo pirmininkui. Gromyko skundžiasi, kad tur- į$ subversyvių sąrašo: 
kai sutraukę apie 50.060 kariuomenės prie Sirijos sienos <palio 4 d ypač mum.-,
ir su amerikiečių patarėjais turi išdirbę planus pulti Amerikos lietuviams (jis kalba 
Siriją. Gromyko siūlo, kad J.T. seimas pasmerktų agre- apįe lietuvius bolševikus. Red.), 
.-iią ir pati Rusija siūlosi padėti sudrausti ir nubausti buvo diena kito didžiulio laimė- 
agresorius... jimo (pirmas -ju“ laimėjimas

Kartu ir Sirijos atstovas J. T. seime irgi skun- tai sputnikas! Red.) — laimė-'
džiasi. kad turkai gresia sudrumsti Sirijos ramvbe ir tiesos prieš netiesą.* * • * - —
prašo ką nors daiyti dėl Sirijai gresiančio pavojaus iš 
turkų ... « > W

Jau r.e pirmą kartą caras Nikita ir jo ministeriai 
garsiai šaukia dėl pavojaus Sirijai. Neseniai Chruščio- 
as kaitino Amerikos valstybės sekretorių, kad jis 

“stumia" Turkiją Į karą prieš Siriją. Tas pats Chruš 
•kovas parašė ilgiausius laiškus anglų, prancūzų, italų.

socialistams ir

didelis ura!°
“Laisvėj” A. Bimba šitaip 

džiūgauja dėl p. Brovvnell

«■.ar.au. danu. betgu ir norvegu siūlo

tiesos pnes netiesą, švie
sos prieš tamsą, pažangos prieš 
reakciją. Kaip tik tą dieną mū
sų šalies .Justicijos departamen
to Gaiva Mr. Ii. Brovvnell pasi
rašė ir išsiuntė pranešimą, kad 
Lietuviu Literatūros Draugija 
ir Lietuviu Darbininku Susivie
nijimas išbraukiami iš taip va
dinamu ’subversyviu organiza- 

sarašo.”

KARALIENĖ ELZBIETA KANADOJE

Anglijos karalienė Elzbieta II praeitą savaitę lankėsi 
Kanadoje, ten pirmą kartą Kanados istorijoje atidarė 
parlamento posėdi. Atvykusi į Kanados sostinės Oi- 
tawa aerodromą, apžiūri garbės sargybos kuopą.

Nepriprasti lenkų balsai

Kas savaite
‘Gerbiami draugai”!

.U

I

'■« ——mwa.
Toki jėga ne ką padės 

Siriją apginti, jei kiltų gin- 
1 kluotas susirėmimas, bet tasChruščiovas parašė _

laišką \ akarų Europos so- faktas, ka(j svetima kariuo- 
cialistams—Anglijos, Pran- men^ išsikėlė Sirijoj rodo,

vas prabilo, kaip Sovietų vadovybėje. Prie Sue- 
kompartijos ceątro komite- co kanalo kontrolės Egipto 
to sekretorius ir pasakoja diktatorius pridėjo dabar ir 
socialistams, kaip gera bu aliejaus vamzdžius, kuriais 

_ . o. . aliejus iš Viduriniųjų Rytų
muose Rytuose ir ypač Sin- Sirija teka j Vakarų 
joj ir kviečia socialistus pa- p.lvnMa ‘

kitu r"ulol -•
Drumsta padėtis Viduri-

tu išlaikyti taiką Viduri-

smerkti Amerikos n 
šalių imperialistus..
lunotinTų Tautų1 SrteiTbet čių ^‘^omenės atsiradimo
SSa^Yengriia Chruš- Sirij°j ^sidarė dar Ubiau 

“ i lk J •’ k drumsta. Izraelis bijosi būti 
aoyas kalba apie arabų Turki ja rimtai
tautų laisvę » nepriklauso- d baukėtvt£ kad go. 
mybę bet užmušta Lenk - > • sute)k.
ia. Bulgariją. Lietuva. Al- , . .** .
taniją. Latviją. Laukutinę ^Talitbfe'pldėtį! Va-

gohją, Estiją, Rumum- , 1 Eu * „alvoia aDie
frkndnvakria Rvtine K * gan uja apieCekoMov akiją, Kytmę aKejų h. atsimena J)ereit0

rudens Įvykius ir aliejaus 
trūkumus... C

. niuose Rytuose dėl egiptie-

lėkti gvokos dėl galimo karo Viduriniuose Ry- zaciju 
O dabar visai_ triukšmas perkeltas į J. T. seimą Vadinasi, boUeviku AL. 
•jromy.-to su Sirijos pritarimu saukia apie gre- pLp aI. -liuratuika" nėra.

rrrrevoliucinė organizacija, 
sauKsmų atrodytų, kad \ iduriniuose Ry- Let šiaip sau generalinio 

au kas tai dega. Tuo tarpu turkai
Amerika r- tik neskatina tur

.S 2 "u SU gražiai pa-_ .. . . Vilniuje einąs lietuvių sa- jų sugebėjimą
ibi kai >u įjos ne- prokuroro palaiminta plepe- vaitraštis “Literatūia ir Me- kalbėti, gal kiek su rezervu

ti kų i karą. bet rių ir jonyaikių “susaidė ’, nas” rugsėjo mėn. 7-os die- vertintume Bartoševičiaus
juos n atita.binėtų. jei tursai toki norą turėtų. Į Siriją, kuri Amerikos kapitalistinei nos numeryje Įdėjo straips- jausmų lakumą. Sunku ta-
uį gir.klu-. tą iki ausų rusų ginklais, neseniai atsikėlė ko- santvarkai visiškai nėra pa- nĮ, pavadintą “Lenkų laik- čiau abejoti, kad lenkų lan
kia tai Egipto kariški daliniai padėti Sirijai "gintis” vojinga . . . • rastis apie Lietuvą”. Jame.kymasi Lietuvoje tikrai ne

it neruošiamo puolimo. Tas padėti Vadinasi, mūsų narsieji patiekiama žinių žiupsnelis būtų buvęs Įvykis pilkoje,
bet dėl to Turkija visvien nepradės bolševikai, susimetę Į tą AL- iš lenkų menininkų laikraš- troškinančioje lietuvio kas-

' * ino. kaip nemalonu yra bū- ^LD organizaciją, kurie ža- čio “Orka” apie Lietuvą ir dienybėje. Lenkų meno pa
dėjo Amerikos kapitaliz- lietuvius. Visa eilė autorių, vaizdavimas, atpalaidoto
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padėtyje einant karai tarp didžiųjų valstybių.
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rusų triukšmas? Į tai gali būti 
i: ar “ a rusai jaučiasi pasiruošę ka- 
ą susirėmimą išprovokuoti, arba jie ))at,es

Mongoliją. Estiją, Rumuni 
ją.
Vokietiją ir tą pačią nelai
mingą Vengriją ...

Chruščiovas dejuoja dėl 
tariamai Sirijai gresiančio 
pavojaus iš turkų, bet už-

J. Hoffos bėdos

James Hoffa, naujai įs-miršta pasakyti, kad jis . "7 ’ 77^—. ~
savo ginklu statymu E- n.nktas 'ez'k>’ unijos pirai- 

Sirijai sudarė Vi- J!1"*“*8- tun daug. bėdų. Re-
duriniaose Rytuose padėti, 1,ollka 1Į!*'ase .““T
kuria iis dabar vadina “pa- "!%ka<i J° .!s!™k™« P1™*' 
raknstatinp” nlnku panaikintų ir teismas
Jei Sovietą komunistų par- laikinai

pat:
giptui n

mą apversti aukštyn kojo- kurių bent dalis lankėsi Vii- nuo Įkyrios ir kasdien bru-
mis ir čia padaryti toki pat niuje kultūrinės dekados karnos vis tos pačios propa- ™nPialini7'draudė Hoffai ir kitiems iš-
rojų. kaip Rusijoj, gavo iš dienomis, rašo “Orkoje” a- gandos, turėjo ir Į ji puste- i .'.pLoj ; rinktiems jo bendradar-

justicijos departa- pie lietuviu liaudies meną, Ietį gaivinančiu oru. Tokiu tu. -r va(įjna įU(V “gerbia blams unijos vado-
mais draugais“; tai ir' politi- ''a'?m«- ^.teismas tą nu- 
nis kūdikis žino, kad ko- t?nm« l*atv,rtl,ns_,r la,kl"?

kai jiieko^neįvyks. tai mento paliudijimų, kad jie jos dainas ir apie dabartį- pat, atrodo, nenuduotu pasi 
-<aa ;ų “galybė sulaikė ir turkus ir Amerikos kapitalizmui yra nius lietuvius poetus bei me- gerėjimu buvo sutinkami

visiškai nekenksmingi ir ga- nininkus. Labai šiltai pasi- Lenkijoje ir lietuvių meni- draudimą padalys nuolati-nors ap
li sau rėkauti, kiek tik jiems sakydami apie siu dienų lie- ninku pasirodymai. t- an«milapiinoti dairo- mu’ larta Hoffos advokatai
norisi, kapitalizmas dėl to tuvių meną, lenkai rašyto- Tas pats B. Bartoševičius j-a'no,į pavogti ir bend- eis •’ ai^^arijos teismą, o 
nesugrius ir net nesubraš- jai ypatingai grožisi mūsų vėlesniam “Orkos” numer\> ».a?' Vnnila riebia Via«bxta tuo tarpu senasis unijos pir
kęs . . . liaudies sukurtu lobynu. je nesigaili priekaištų lenkų ' 4 Kiaurymę. ^ini„kas Dave g^ck

Vadinasi. A. Bimba. R. Tie lenkų spaudoje de- visuomenei, kad ji maža te- Egiptas Sirijoj pirmininko pareigose iki
’1 Mizara ir kiti ALDLD vadai šimtimis pasipylę straips- žinanti apie Lietuvą ir lie- p . . . . p . i gruodžio 1 d.

visiškai nėra jau tokie bai- niai apie Lietuvą ir lietu- tuvius, kad jais nesidomė- ą kaJ ^ariulim? • Be to prieš Hoffa vra iš-
sūs Amerikos kapitalizmui, vius yra atgarsis lietuvių jusi ne tik praeityje, bet ir iau Hlaiointa Siriioi ir kelta byla dėl melavimo ir 
nes pats justicijos departa- nenininkų lankymosi Len- dabar. Atrodo, kad ir da- Siriia nuį vi

£°- mentas jiems išduoda liūdi- Rijoje ir lenku Lietuvoje siu baltinė “liaudies” Lenkija . 'N.- * ,
.......................................... metų vasarą. Lietuvą lankę dar nebus atsipalaidavusi K,ek

kai puolimo nebus, tai paskui varys propagandą apie-čiai rėksneliai. kurie gali lenkai negali atsidžiaugti nuo to Įtarimo ir net itūži- 
savo galybę, kuri ne tik turkus, bet
laikė nuo jau paruošto karo!

iiitvnvnk-nntiX
kariuomenė kur nors pradėtų kau- 

. rusai galėtų šaukti, kad tai turkai 
po priedanga “nubausti agresorius” 

ra i ėti daužyti Turkiją, kaip “agresorių”
Ameriką. Dr-va tokiam karui rusų jau pa- 

luo.-ta. Bet Vakai-uose abejojama ar Maskva nori pra
dėti didi;: karą. ku?is vargu pasibaigtų Rusijos pergale, i.
Greičiausiai rusai nori pelnyti sau arabų užtarėjų ir glo
bėjų vardą ir todėl ’ ėkia apie turkų ruošiamą puolimą. įima, kad jie yrą tik bedan 
o
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kie- dėl bandymo susekti, ką 
tos liudija liudininkai “grand- 

Egipto kariuomenės Sirijoj žiūrės” posėdyje. Jeigu jis 
yra. tikrų žinių lyg ir nėra. būtų nuteistas, tai jo pirmi- 

imas unijai susitruk- 
ilgesniam laikui, šio

pi-opaganuų apačiai le^nenai. Mine gan lenkai negali . ats.ąziaugti nuo w parimo ir net imzi- žinju , , - bfltu nu
t ir amerikiečius su- 'seiliotis, bet įkąst negalę tuo šiltu priėmimu Vilniuje, mo lietuviams, kurie plačioj į. ėliojama ka(, jos „ bū. ninkavil 

\adinasi, visas ALDLD Kaune, Marijampolėje ir: visuomenėje buvo sužadinti - Z nnnJ J , .
Įspėjo Maskvą, kad i revoliucingumas tiktai vai-1 kitur, su kuriuo lietuvių vi-, dar poniškosios Lenkijos ’ ' • mėnesioAme! ika jau iš dviejų kaitų 

jei Rusija užpuls Turkiją. Amerika, kaip Turkijos są
jungininkas. ateis turkams Į pagalbą. Toki pareiškimą
Amerikos valstybės departamentas padarė užpereitą sa- ba sako’ ka<^ J <1- bu- sytoju;

dinosi? suomenė pasitiko lenkų me- į metais ir ypač ryšium su ii- — gale ir ADF - CIO 
unijų centras irgi išneš savo 
sprendimą dėl vežikų uni- 

ir ten taip
gamečiu ginču del Vilniaus, miestas”

“Buvo manoma sako Tokiu viešai pasakytų žo-, jos vadovybės 
Bartoševičius kad nie- <Jžiu mes dar nesame gir-! pat Hoffa gali turėti nema- 

ko Įdomaus Lietuvoje nebu- dėję iš lenku emigracijos lonumų.
lenkų meni- vo galima pamatyti, negali- Vakaruose. Tur būt greit ir , T „

Mums sunku i Ąb-odo, kad James Hoffa 
Bartoševičiaus aVke e -^'e peidaug 

ne Paryžius, o Palanga- pareikštos mintvs ras nia- d,<’?le? Jėgas ir todėl vaiyu 
tai ne Monte Karlo, čia nė- taus atgarsio ir dabartinėje'F“ eS lain’®tl; kovoti pnes 

“liandL.“ T-nHiMo teismus, pnes viešųjų opini-

Bet tai ne viskas. A. Bim- no atstovus. — poetus, ra- 
muzikus. daininin-

. 1 * • vo “didžiulio laimėjimo die-, kus ir tautiniu šokiu šoke- B.vauę. tų pačių mint, pakaitoje valstybes sekreto,tus na„ J laimėjo jus. ' '
John Foster Dulles ir pereitų savaitę pasikalbėjime su prieš' netieį ,. -pa. ..Tie faktai
spauda. Turkija yra NATO kaiisko> sąjungos naiys n žanga prieš reakciją,” “švie- ninku pasirodymas ir jų! ma patirti stiprių pergyve- neuzgnsime 
todėl karas prieš Turkiją neišvengiamai išsiplėstų 1 pa- sa priej tamsą.” Puikiai tas! priėmimas. — sako Boles- nimų. Žinoma, Kaunas tai žinoti, kiek 
saulini karą. skamba. Bet iš kur išėjo tas!lovas Bartoševičius “Orkos”

Tokia dabar yra padėtis. Prileidžiant. kad didelio ! “tiesos . . . šviesos . . . pa- savaitraštyje,—buvo tartum 
karo Rusija nenori, viskas gali pasibaigti propagandos įžangos” laimėjimas? Nagi, barometras, kuris leidžia 
į,asigyrimais. Bet tokiame žaidime gali kur nors kam iš justicijos departamento j nustatyti esamąją padėti lie- 
nore paslysti koja ir ugnis, kartą prasidėjusi, gali pačios galvos !Ar, jūs, esate ‘ tuvių lenkų . anty kluone, 
išsiplėsti. Maskvos valdovas Nikita žaidžia ugnimi, girdėję tokias keistenybes Lenkų dekados Lietuvoje 

bolševikų laikraštyje ir su temperatūrą nustatė visų 
A. Bimbos parašu? Bimba!pirma lietuvių visuomenė, 
liudija, kad justicijos de-; jos pažiūra Į mūsų kraštą ir 
partamento galvos patvar-;jo kultūrą. Kas stebėjo žiū- 
kymas pagimdė “tiesą . . J rovų entuziazmą lenkų kon- 

;šviesą . . . pažangą”! certų metu ir nusiminusius
Ką apie tą viską mano ti- žmones, kurie Į juos nepate

ktieji bolševikai, kurie dar

Jis rizikuoja ir jis gali tą daiyti, nes jis neatsako pnes 
nieką. Jei jis ir keli jo sėbrai nori, jie gali sukelti pasauli
ni karą Rusijos žmonių visai nesiklausę ir dargi prieš 
jų valią. Įsivaizduokime valandėlei. kad kur nors 
Turkijos - Sirijos pasienyje kyla susišaudymas, Į kuri 
Įsitraukia didesnės jėgos. Toki susišaudymą gali ir ei
linis seržantas vienoje ar kitoje sienos pusėje išpro-
vokuoti. Ar iš to negali prasidėti didelis gaisras daigi !tjkj j revoliuciją? Ar jiems 
prieš didžiųjų valstybių norą? i nesinori “važiuoti i Rygą”
■ jiasiskaičus tokias Bimbos

išprakaites ir jo keliaklup
sčiavimą prieš justicijos de
partamento patvarkymą?

Mes nekalbame už “tik
ruosius” revoliucionierius, 
bet mes suprantame, kad 
jiems dabar ALDLD turi at
rodyti gana apipelėjusi ir 
nešvanki organizacija, ku
rios centro raštinėje mato-

A P z v a Ig

ra ko ieškoti pigių išvirei-1 “liaudies” Lenkijoje. Betgi ją, prieš daugelio narių no-nių efektų. Tačiau važiuo- norisi manyti, kad Bartose- . . „ . j......
jantiem pažinimo tikslais vičius rašė ne Gomulkos vy- < 1.r Vls?
Lietuva teikia neribotų ga- riausybės paakstintas ir kad
limybių ’. «tai visgi yra balsas iš lenkų

Bartoševičius nusako ir i visuomenės. Betkuriuo atsi- 
vieną svarbiųjų tokio atsi- tikimu jis rado žodžių, ku- 
ribojimo ir nesidomėjimo rie bus suprasti ir tikrai šil-
lietuviais priežasčių: Ir tai priimti Lietuvoje.

roito apsukruoliui šiek tiek 
perdaug.
A. Bevan ir Chruičiov

Angių kairiųjų socialistų 
vadas Aneurin Bevan nese-

“REVOLIUCION1ERIAI’ 
SU BROWNELL’io 
PALIUDIJIMU

“sputniką”. Taigi, vieną 
dieną Įvyko du bolševikams 
atmintini Įvykiai . . . sputni-

ko, kas skatė mūsų artis
tams rašytus laiškus, kas 
širdimi jautė bičiulių šii-dis 
oficialiųjų ir neoficialiųjų 
susitikimų metu, tas supras, 
kad lenkų kultūros dekada 
Lietuvoje yra didžiausias Į- 
vykis šiame krašte”.

Žinodami lenkų būdą ir

“liaudies” Lenkiją jos san- Straipsnio autorius laik- lS.
tykiuose su Lietuva tebešal- raštyje “Literatūra ir Me-! ™ai. J
dąs lietuvių lenkų ginčas • na?“ su patenkinimu baigia
dėl Vilniaus Bartoševičius savo rašin? žodžiais: “Sa- £h,U?C1°^J

kas ir literaturka!
“Laisvė" ir “Vilnis” iškil- Bolševikai džiaugiasi dėl 

mingai praneša, kad justici- justicijos departamento nu-
jos departamentas išbraukė tarimo, o generalinio proku- miausioi vietoi vra iškabin- 

menkos Lietuvių Darni
ninku Literatūros Draugiją

O ALDLD veikėjai ir do
lerių davėjai manėsi kadai
se esą revoliucininkais, pa
skui save skaitė “kanki- 

- roro laišką Įdėjo Į pirmą į tas justicijos departamento) niais”, o dabar, pagal Anta- 
» puslapi, kaip labai svarbų raštas, kad ji vra Okei! Juk no Bimbos liudijimą, jie pa-

jos A. Bevan pakeitė savo 
pažiūras Į Anglijos ginkla
vimąsi ir pradėjo atstovau
ti nuomonę, kad anglų so
cialistų vienybė yra labai 
svarbus reikalas.

Vieno “širdingo” pasikal
bėjimo su Chmiščiovu Be- 
vanui užteko, kad Įsitikin
tų, jog Rusijos diktatūra 
yra agresinga, priekabių 
ieškanti ir kad ji veda im- 
j>eralistinę politiką. Tą vis-

pasisako ir dėl to ginčo. vaitraštis ‘Orka’ ėmėsi kil- 
“Kiek galėjau Lietuvoje naus uždavinio—plėsti kul- 

susiorientuoti, — sako jis.— tūrinio bendradarbiavimo 
šiandien kalbėti apie lietu- barą tarp lietuvių ir lenkų”, 
vių priešiškumą lenkams Norėčiau jj papildyti: “Or- 
nėra pagrindo. Atvirkščiai, ka” ir Bartoševičius gerai 
lietuviai parodė gana mei- daro, bandydami gesinti ir
lės ir susidomėjimo lenkų lenkų liaudies masėse poni-' 
menu ir kultūra... Šiandien jos sukurstytą diumstą jau- 
lietuviams svarbu tik viena: sma nrieš lietuvius iš viso 
kad visi lenkai panorėtų su- ir aklą užsispyrimą dėl Vii- 
prasti, jog dabartinė Lenki- niaus krašto. Būtų linkėti
nos - Lietuvos siena Įkūnija na. kad dažnesnis kultūri- 
amžinas lietuvių svajones, nis bendradarbiavimas tarp! ką Bevan ir anksčiau, be a- 
kuri niekada neatsižadėjo lietuviu ir lenkų jų bendro bejonės, žinojo, bet Chruš-

ir LD Susivienijimą iš sub- dokumentą. dviem dievams tarnauti ne- sirodo esą justicijos depar-
versyvių organizacijų sąra- “Sputniko” paleidimą lie- ffalima Negalima būti Okei tamento certifikuoti ziliu-
šo. Tas at -itiko spalio 4 d., tuviški bolševikai aukština, justicijos departamentui ir kai . . . Nei revoliucionierių
arba tą pačią dieną, kada kaip dideli “socializmo lai- revoliucijai! Kam gi Ur- ffarbės, nei kankinių vaini- prisiminant Vilniaus, Jis y- svėje ir žmoniškam ginčo vilties.
Chiuščiovo šalis paleido Į mėjimą”, o p. Brovvnell pa- nauja Bimba ir jo vedama ko» D'k Mr. H. Brovvnell' ra to krašto širdis, yra my- ,dėl Vilniaus užbaigimui,
padanges rusišką mėnuli, ar tvarkymą dėl išbraukimo li-. ALDLD? [liudijimas. Ūmiausias Lietuvos liaudies 1 V. **--------

Vilniaus ir visada laikė ji (merginto gadynėje paruoš- 
savo sostine... Juk negali-.tų lenkų liaudyje nuotaikas 
ma kalbėti apie tą sali, ne- taikingam sugyvenimui lai-

čiovas jį galutinai Įtikino, 
kad su Maskva be vandeni
lio bombų susikalbėti nėra

J. D.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

KAS NAUJO BROOKLYNE
tuvoje, tai tokiems labai ne* 
patinka.

. Štai pereituose dviejuose
Spalio 11 d. nyko pirmas jęew Yorko Alto posėdžiuo- 

povasarmis vietos socialde- ge veik išimtinai buvoklam-’ 
mokratų kuopos narių susi- pinėjama praeity. Ir vėI 
rinkimas, be eilinių praneši- ;buvo iške,ti klausimaiJ
mų buvo pajudinti JOKie dėl kurių jau buvo ganėti- 
klausimai kaip \ew Yorko (nai išsiaiškinta ir veik vie. 
Alto reikalai ir pasaulio lie-J ni i susiprasta, bet Alks-i 
tuvių seimo susaukimas. !ninis nenurimsta. Cia jam I

Antanas Žilinskas, atsto- daugiausia teko. Jis pastju- 
vaująs su savo draugais so- to asmeniniai įžeistu ir pa-' 
cialdemokratus New Yorko reįkalavo, kad socialdemo- 
Alte, papasakojo kas ten kratai jo atsiprašytų, užuot 
veikiama. Jis apgailestavo, ; įrodęs, jog tai būta prasi- 
kad Alte vieton kūrybinio manvmo ir faktu iškraipy- 
darbo kaip kas kelia bergž- mo. Jam buvo atsakyta, 
džius ginčus, sakytum, sų- kad jei jis jaučiasi asmeni- 
moningai, norėdami kliudy- njai įžeistu, tai tegu reika-: 
ti geresniam tarpusaviam ! Įauja atsiprašymo to kas jj, 
susipratimui ir sklandės- jo supratimu, Įžeidė, bet ne 
niam J-ietuvos laisvinimo socialdemokratų.
darbui. i Ta proga J. V. Stilsonas, i

Vienas is tautininkus at- A žiIinskas ir kiti plačiai! 
stovaująs AlKsmnis vis lm- p, avėrė tautininkų praeities 
kęs knaisiotis po kitų P,a_ darbų duris. Tada tautinin- 
eitj, kurie jos neslepia, nes kų atstovas su vienu iš sa- 
netun ką nuslėpti, o pasiro- vo draugų apleido posėdi.1 
dyti yra kuo. O kaip kas uz- Kiti du tautininkų atstovai 
kliūva uz tautininkų piaei- j,. toliau pasiliko posėdžiau-: 
ties ir prisimena, kaip tau-^j i=
tininku buvo veikiama Lie-

įdomu* socialdemokratų  ̂
susirinkimas

YRA IR TOKIŲ MALDŲ

Viršuje l.iltie Rock. Ark.‘baptistai meldi iasi ir prašo Dievą, kad federalinė ka
riuomenė Lutu atšaukta iš miesto, o 9 ne gru studentai pašalinti iš Centralinės 
aukštesniasios mokyklos. Apačioje kairėj du vaikai stebi karių džipą, dešinėj ka
rys lydi negrę studentę, kad ją segrega tijos šalininkai neužpultų.

KANADOS NAUJIENOS
TORONTO, ONT.

Ar liberalai gali grįžti
valdžion?

Iki šiol delegacijos nariai 
padarė pranešimus Montre- 
aly, Toronte ir Winnipege. 
Jų pasiklausyti susirinko ne 

komunistinės davatkos.

se. Atsimename šių metų 
birželio 10 d. federalinius 
rinkimus. Rinkimų rezulta
tai nustebino visus Kanados 
gvventojus, jų tarpe ir lie-i 
tuvius. Liberalų partija Ka
nadoje be pertraukos buvo 
valdžioje per 22 metus ir

matę ką jiems rodė. visur 
buvę gražiai priimti ir pa
vaišinti. Nejučiomis betgi 
turėjo pripažinti, kad da
bar Lietuvoje daug vargo

i kad žmonės neturi drabu
žių, avalynės, blogas mais
tas, sunkiai dirba, geria irpaskutiniajame parlamente ' , ‘ •

turėjo negirdėtą daugumą. vienas 
.Viekas nesitikėjo, kad libe- ka(| jje Valdžios
ralai pralaimės rinkimus. aRanii„.s Ra(i ,<vvt.na.

Kaune pasakęs.

Liberalai rinkimų pralaimė- me 
jimo net nesapnavo. Niekad kaip pragare. Kitas kai

me pasakęs, kad nekenčia-

Naujausios knygos
demokratiniu būdu. rių susirinkime dalyvavo: amžiaus 

džiauta ir pasidalinta* pa-:Galop visas Šiaurės Ameri- Adv. P. Briedis, K. Bielinis,'Jis yra

kėrlami rinkimų laimėti, pa- Kanada jr Amerika.
žaou kanadiečiams nesigai- ... ‘ .. , , * ,,.. • . . ... .. ... Vienas įs delegatu atioa-lejo. Žmones patikėjo ir is- . , . A ?. * .... , 1 J vęs viską ką turėjęs, pasdi-
Hnrr.°* , ..... :kęs tiek, kad galėtų parva-

1 lesa, konservatoriai ai- žiuoti namo>
mėjo ir sudarė valdžią, liet Jie klausę< ko(lėl HeĮuviai 
daugumos parlamente netu-(vežami j Sibiią k<)(Jė, to_ 

Konservatorių valdžia kjus baisius muitus ima už 
laikysis tol, kol ją rems,siunčiamus (Įaiktus ir t.t.
C( F (socialistai) ir Sočiai RUVę atsakyta, kad buvę 
Gredit partijos. Socialistai kjakbp kad įvežta ir neka’- 
įr Sočiai Ciedit Partijosyjeno (jeje„a^o bloĮjs]>u. 
šiuose rinkimuose padidino vįs išvežtas i Sibirą dėl ne
savo atstovybę i pailamen- teisingo skundo įr ten mi
tą. Taigi nė viena partija

sukakti.
Keleivio”

(>-> metų 
senas

kos politinis ir kultūrinis gy- Tiškus, A. Mačionis, prot. skaitytojas. 
Yenimas sunkte persunktas J. Kaminskas, Kalvelis,

Alto valdybą !^emo^,at’nc dvasia, o čia Lavinskas, A. Žilinskas.

Tada ramiai toliau posė-

reigomis.
SIAURUOJU TAKELIU, pa- Šiems 

rašė K. B. Kriaučiūnas. Spau- Xe\V Yorko
<lė “Naujienos”. Psl. 178. Kai- sudaro: pirmininkas J. Tys- _ ...
na $2.oO. Senesnės kartos lietu- ]}ava: jo pavaduotojai: — nės sudalytoji komisija pa-

JAV lietuviu

E.
j Darbai sumažėjo

bendruome- Vilkaitis ir kiti. Į)aag kur bedirba 4 die-
Dalis kuopos narių atsto- nas per savaitę, daug yra be

viams gerai pažįstamas daini
ninkas ir poetas K. B. Kriau
čiūnas čia vaizdžiai aprašo sa
vo vaikystę ir jaunystę Lietu
voje, gyvenimą ir veiklą Ame
rikoje. Įspūdžius grižus Lietu
von ir dabartini savo gyveni
mą Amerikoje.

ANGLŲ-LIETUVIŲ KALBŲ 
ŽODYNAS, apie 20.000 žodžių, 
.”68 psl.. redagav
kas, pigiausias ir 
sias žodynas, kieti 
na $1.

„a., avi v. DX ui įtruis d
II X

,šaulio seimą sušaukti pakišo gauja, 
kitą tvarką ir tai tvarkai atvyko.

f«ai nn 
v««s

tvrc£/1in 
jzv/c’v; vuii zl vlmį VICll iJ\J. . v j ia \ \ t U oUVIIk'',

vila: sekretorius — St. Au- ,
šrota* iždininkas __ teisi-r^V lietuvių bendruomenes Reikia laukti, kad ir ki-ti skolon, o dabar neturint
pinkas A Cšlapas ir nariai: taryba pritarė. tos LSS kuopos Pasaulio darbo nebepajėgiama ir sko-
V. Gedgaudas, V. Michel-i JAV Lietuviu Bendruome- Lietuvių Seimo sušaukimo lų mokėti.
sonas, A. Kvnastas, B. Spū- nės veikėjai skundžiasi, kad tvarka apsvarstys 
dienė, A. Žilinskas ir inž.i^aža esą lietuvių, kurie klausimu
A. Varnas. .pritaria savo bendruomenės žodi. : Rašiau. kad televizijos

čia gera buvo Jei siekiama sukurti nuo-'varžvbas laimėjo lietuvis 
” ne

li
jo

Seimo sušaukimo tvarka. Iš Giminės kompani jos . metu ji turi būti Įkurta visu lie- klaidą čia atitaisau, nors jis 
SUŽADĖTINĖ, parašė J. Ti- spaudoje pasirodžiusių ži-;.b?tu ^‘ Jabiau išryškėję tuvių pastangomis išeivijoj pats tą turėtų padaryti, 

tinis. 15 Įvairių trumpų paša- nių, atrodo, kad ne demo- , e5u.vlU Uenoruomenėstik-gyvenančių. O to galima at-
kojimų, 180 pusi., kaina $2. kratijos Įprasta rinkimine sai 11 pasaulio lietu\:u sei- siekti tik einant plačiais 
NEMUNO sūnūs nanšė An tvarka tas seimas bus su* mo uzJav,niai- Dabar lyg iš: demokratijos pramintais ke- 
drius Valuckas. Įdomus — - kviestas, het “atrinkimo” po skverno norima Pašau-j bais, o ne šunkeliais didelių

• kurie viską buvoipratę pirk- neturi 'daueūmos’ jau'anhą '?n-, • ,,~i--i— - v i........ -..... - & j Del siuntinių delegacija.
pats “prezidentas” Paieckis

ir tuo 
viešai tais savo Ne aš kaltas

J. Krasinskas

kartą savo parlamentarinėj 
istorijoj.

Pirmą kartą tokia padė- į tai uždėti tikslu kovori <u 
tis buvo 1919 m., kai libe-j spekuliacija, kad siuntiniai 
ralai, neturėdami daugu- sukelią nesantaika tarp tų, 
mos, sudarė valdžią ir lai- kurie siuntinius gauna ir tų. 
kėši tol, kai socialistai juos į kurie jų negauna, kad da
rėme. bar nebesą ir reikalo iuos

Ar ilgai dabar galės kon- siųsti, 
servatoriai būti valdžioj ne-i Kai delegatas iš Winni- 
turėdami daugumos? Kada:pego komunistų simpatiku 
bus kiti rinkimai? Kas juos buvo paklaustas; “Pasakyk.

STĮŠ mielasis, gryną teisybę, kaip

paaiškinęs, kad dideli mni-

v™ Li^mažų
ūkininku sukilimo. Įdomiai at- kandidatai, o iš jų 40 pasi- 1 ’ ta,s-
vaizduotas tas įvykis, apie kurį rinks JAV lietuvių bendruo- Tuo opiu klausimu ke-
dabar mažai kalbama. Pirma menės taryba. Tokia rinki- Jiems iš susirinkusiu pasi- ---------
dalis 280 psl. kaina . . . ,$3.oo. mine tvarka žeminamas to sakius, nutarta sušaukti sue- 
NEMUNO SCNCS antro), da- hOsimo seimo vardas ir kar-ęialu kuopos nariu posėdiir 
iri n«i tu parodoma, kad JAV Lie-dalyvaujant LSS centro ko-

...................v tuvių Bendruomenė lyg ir miteto nariams tas jautru-1

adų” numindžio-
YUCAIPA, CALIF.

nuolat
Vistaspats

Saboniai čia 
apsigyveno

WORCESTER. MASS.

laimės? Ar liberalai
prie valdžios, ar juos ištiks gyvenama ir ar apsimo- 
Anglų liberalų likimas? ka grižti?”

Dr. Pr. Ancevičius savo Delegatas . pasakęs, kad 
paskaitoje atsakys Į tuos ir pats negrįžtu ir nenata- 
kitus mus dominančius ria kitiems grižti, ypač se- 
klausimus. Tais klausimais nesnio amžiaus žmonėms. 

Sabo- įis turi surinkęs daug me- Kai buvo paklaustas apie 
tai

Kazys ir Valerija
niai. čia atvvkę paviešėti, džiagos ir ją gerai išstudi- komunistu žiaurumu?
nusipirko gražius naujus na- javes. 
mus. sugrįžę i Evercreen Nepraleiskime šios 
Park, Tll., pardavė ten tu- skaitos neuasiklause.

nai

tą. 190 
kaina

viršeliai. kitos organi- cialdemokratų
$4 oo za«jos, kurių tarpe abudu sėdis įvyks lapkričio m.,

susivienijimai tvarkose de- tenka laukti, kad iis bus to Parkui
Žmonėms Gelbėti ir Vvtau- Turėjome svečių

Spalio pradžioje
Klubo ateitis neaiilci

komunistinio “rojaus’

:jis pasakė: “Jūs, kurie bū
na- vote Lietuvoj komunistams 
Pa-gvaldant, geriau žinote negu 
so-!aš, tai nėra ko nė pasako- 

jti”. Panašiai atsakyta ir i
jdaugeli kitu klausimų, 
i Delegatai atvežė gimi
nėms ir draugams dau<r ne- 
cenzuruotu laišku. .Tuose

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Prfejk’ūziioj, prie Italijos sie
nos. I-a dalis 453 psl. . . .$4-50-

mokratiškai. Tų organizaci- gausus ir visiems idomus. 
jų nariai savo vadovybes* Be kitų, šiame kuopos na

Spalio 
J Piliečiu

ŽEMĖ DEGA, antroji dalis, 
414 pusi., veikalas, laimėjęs 
praeitų matų literatūros premi
ją, kaina $4.50.
PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi-į 
mo. 228 psl., kaina.......... $2.50.
JŪRININKO SINDBAD NUO-! 
TYKIAI- Nepaprasti, kaip jie Į 
surašyti knygoje “Tūkstantis į 
ir viena naktis”. Iliustruota,! 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina.............................. $2.00.

Užsakymus su 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”636 E. Broadiray So. Bertoa TT,

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
So Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyria 
vedėja M. Michelaonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius^ 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius daiykus.
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur padua
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių S ras.° ,s ,os: ka . JM kū 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para s nal "n F1ondoJ’ 0 Rlelos RU 

šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joe kainu
pinigais $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymu? 

ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 E. Btoodway So. Boston 27. M

Visi žino, kad iš Kanados 
ria iš j5 asmenu lietuvių delega- skundžiamasi neišnasakvtai

dainuoti. smunkančiam melagingam
bet

(komisija dar nesurado klu- Įjetuviu‘
Į bui tinkamos naujos vietos. , ... « . ,. . . ,puiki choro vedeja. r. A. bizniui palaikyti • •• • « • *Turime IigomiĮ

šv. Vincento ligoninėj gu
li vietos veikėjai: Antanas 
Kriaučialis, Juozas Pranai-

r* » vww* «v wwwwww

j tis ir Jonas Endzelis. 
į Linkiu jiems greitai 
sveikti.

pa-

Musu sielos Worce*tery
Jennie ir Juozas Neviai

i Jonas Pitrus - Petruševi
čius netrukus minės savo

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Pirkit vaisins iš filtrai Amerikos valdžios 

pripažintos vaistinės
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Sųuare, Worceeter, Mase.

’J
«
1

Jei Jums reikia vaistu, kreipkitės j rejristruotą vaistinin
ką Vytautą Skrinską. “Ideal Pharmacy” savininką, čia iš
pildomi gydytojų recer<ai ir fiatamaujama sveikatos reika
luose. Kreipkitės iš toli ir i.š arti.

Mes siunčiame vaistus VISUR. Tarime 
specialinių vaistu nuo džiovos ampulėse, « 
vaistu nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo 
reumatizmo, nuo širdies ir nervą ligą. Vai
stai pasiunčiami VISUR. Rašykit 
visais sveikatos klausimais.

_ _ Vytautas Skrinską. B- S.
Ideal Pharmacy vaistioia 

ir Notary
..................————

worcesterieciais. Ir mes pa
sigendame Neinu įvairiuo
se Imbuviuose.
Minė* 65 metus

ir nenorėdama, natvirtmo, 
kad Stalino-Chruščiovo ko
munizmas yra gražus tik iu 
pačiu nronagandoie ir kad 
tiems, kurie serga komuniz
mo liga. geriausias vaistas 
patiems pamatyti bizūnu 
kuriama “rojų”. Tada iie 
preitai būtu sveiki, štai ko
dėl komunistai ir laikosi ap
sitvėrę geležine uždanga.

Torontietis

UŽSAKĖ KELEIVI 
DOVANU

Juozas Mikėnas iš Dor
chesterio, Mass., užsakė 
“Keleivi” savo svainei Ma
ly Simanavičienei. gyvenan
čiai Stoughton, Mass.



n Taip tas namas ir netai
somas. Jo gyventojai sako: 

I “Jei jau nesirūpinama gy
ventojų reikalais, tai reikė
tų pasirūpinti bent valstybi- 

Mirė E. Petrauskienė dą: nio turto apsauga, nes tiek
, ... , ,, . “Adata smulkus, bet labai metu netaisytas namas vi-

“Vienybe paskelbė> gavu- reikalingas daiktas. Tačiau sai sugrius”.
q žinią, kad mne (lamos da^naj j,. tajp būna: Juo Yra .įlkiu. „į,. statiniu 
aktoi-e. poete Elena Žalin- daiklas reikalingesnis, tuo Yra nera #tallnn*

beviltiškesnės darosi pa- Žuvies pramonės valdy- 
stangos ji įsigyti. Gyvas pa- bos viršininkas \. Mickevi- 
vyzdys—apeikite visas Vii- čius skundžiasi, kad silkių 

.... ... niaus krautuves, kioskus, vi-sugaunama pakankamai,
ji seiga vėžiu ir gydosi Le- SUj? prekvbos taškus ir pa- bet nėra statinių joms sūdy- 
mngrade. . siteiraukite didelės adatos, ti. Statinės atvežamos iš to-

Velionė buvo ne tik žymi garantuoju, išgirsite tą pa- limo Kaukazo, jų šiais me
ti atsakvma”:* *■ <■

—Nėra!
—Kada bus?
—Dar nežinome.
—Ar seniai buvo?
—Nebežinome.
—Juokinga, bet kui 

labiau pikta.—priduria Vii 
niaus laikraštis.

Jei pilietis pereina visą vežama
,. , .. .Vilniaus miestą ir niekur; Bet bolševikinėj tvarkoje
bui v, bet 1.49 m. sugnzo į negajj gauti nusipirkti ada-į kitaip negali būti.

ietUVą‘ lof; ui tikrai ir ^kinga ir p^^ni
Komunistų tautų pikta. už majjna>
‘laisvinimo pavyzdys Nori duonelės, stovėk eilėj zt,u . ..................

(Elta) \ įlniuje siais me-
Komunistai kiekviename Net pačių sovietų spauda tais išėjo knyga, išleista 

skersgatvyje skelbia nešą negali nuslėpti, kad ir bū- Valstybės politinės ir moks- 
visoms tautoms issilaisvini- timausių prekių vis dar linės literatūros leidyklos, 
mą, o is tikrųjų, kur tik jie trūksta, kad prie krautuvių Tai Lietuvos mokslų akade- 
įžengia, ten prasideda prie- yra eilės. “Eilutės liko ir mijos ekonomikos instituto 
spauoa. tautų naikinimas ir netrumpos — kartais gerą darbų trečias tomas, pašvę- 

valandą tenka pastovėti", ;tas temai: “Kolūkių eko- 
įašo “Tiesa”. nomikos stiprinimo ir vys-

Bet komunistai ir tas ei- tymo pagrindiniai klausi
nes komunistiškai išaiškina, mai”. Knygą parašė autorių 
i asak “Tiesos ' korespoden- kolektyvas, panaudojęs Dot- 

ciuoria pavyzdi, kaip įusai tą. pavyzdžiui, Kaune duo- nuvos mašinų traktorių sto- 
rusina jiems žlibių vakarų nos krautuvėse netrūksta, ties aptarnaujamos zonos 
politikų Potsdamo konfe- bet ji i krautuves atvežama kolchozų 1952-54 metų ga- 

nepatogiu laiku. mybos veiklos duomenis.
“Kas nori pavakare nusi- Tame veikale gana atvi- 

pirkti' parduotuvėje Nr. 24 rai atidengiami kai kurie 
duonos, nieku būdu negaus, ypatingai būdingi Lietuvos 

“Tik spėję Įsitvirtinti, so- nes parduotuvė tuščia, o kolchozinės praktikos fak- 
vietai pradėjo ‘perkrykštyti' šviežia duona atvežama tik tai. Pvz., šitas: Kaikuriuose 
.Mažosios Lietuvos miestus. 22-23 (10-11 vai. vak.) va- aprašomuose kolchozuose 
•jau 1945 m. Karaliaučius iandą. Eitą rytą prie duo- neįvykdomos išdirbio nor- 
pavadintas Kaliningradu, nos susidaro ilgiausia eilė, mos nuimant javus javapio- 
\uo 1946 m. pradėta nisin- nes pirkėjai žmo, po pietų vėmis, gi iš kitos pusės tos 
u visi didesnieji Mažosios vėl bus tuščia. Panašūs vai- normos viršijamos čia, kur 
Lietuvos miestai ir mieste- zdas ir su cukrum”. Tas panaudojama ne mašinos, o 
Lai. Tilžė virto Sovietsk, pats esą ir su dešrom, vilno- dalgiai. Kitaip tariant, tuo- 
Isiutis—Cerniachovsk, Ra- nėm medžiagom, avalyne, se kolchozuose dalgiai pasi- 
gainė pasidarė Neman, jeį krautuvės po pietų ro^® pranašesni už mašinas. 
Gumbinė išvirto i Gusey. tuščios, tai reiškia, kad Dirbant mašinomis, nor- 
tiandien Karaliaučiaus sri- prekių trūksta, jei jų ne- mos neįvykdomos dėl maši- 
t s nužeria tokiais mums ne- uūktų, tai žmonės eilėse nų susidėvėjimo, ar blogai 
įprastais vietovardžiais, { nelauktu. nes žinotu, kad atlikto remonto. Visa tai 
kaip Baltysk (Piliava). Ba
gradonovsk (Ylava). Čer-

Iš Pavergtos Lietuvos

si žinią. kad mirė dramos 
Elena Žalin- 

kevičiūtė - Petrauskienė, 
dainininko Kipro Petrausko 
žmona. Jau prieš kuri laiką 
spaudoje buvo žinių, kad

mūsų dramos aktorė, bet ir 
poetė, rašiusi Alės Sidab- 
įaitės vardu. Jos eilėraš
čiai buvo spausdinami laik
raščiuose, o 1930 m. ji iš
leido ir atskirą rinklių, pa
vadintą Eskizai.

Karo sukūriuose velionė 
'ouvo pasitraukus i Vokietiją, 
ten veikliai dalyvavo Augs
burgo lietuviu dramos ram

MfUr brukama bo.ševikinė 
maskvinė “kultūra”.

Vokietijoj leidžiamas Ma
žosios Lietuvos Tėviškės 
.Mylėtojų Dr-jos “Keleives"

įencijoje pavestą laikinai 
administruoti Karaliaučiaus 
šiltį, taigi iš senų laikų lie
tuvišką klasta.

tais atvežta 100,000 mažiau, 
negu papai planą priklausė, 
o kai nėra statinių, tai ir

■ sugautos žuvies nėra kur 
dėti.

i Jis sako, kad statinės bu
kas tu galima gaminti ir Lietu- 

.; voje. iš kurios statinėms tin-
■ karna medžio medžiaga iš- 

kitur.

KELEIVIS. SO. BOSTON
KARALIŠKAS UŽSIĖMIMAS

Švedijos karalius yra didelis archeologijos (senovės iš
kaseną mokslo) mėgėjas. Jis dalyvauja etruskų kapi
niu kasinėjimuose, kurie vykdomi Italijoj netoli Romos.

Iš angliakasių gyvenimo
i sijas 
1 Visi

Jeluūktų, tai žmonės eilėse nų susidėvėjimo, 
'’^tovardžiais, j nelauktų, nes žinotų, kad atlikto remonto.

et kada nuėję gaus reika- esą mažina kolchozininkų 
ingų prekių. suinteresavimą naudoti ma-

niachovsk (Įsrutis), Černy- 
sevskoje (Eidkūnai), Dob- 
rovolsk (Pilkalnis), Družna 
(Alna), Gusev (Gumbinė),
' vardejsk (Tepliuvai. Jan- 
tiii-ny (Palvininkai). Jasno- 
;.v (Kaukėnai), Kaširskoje 
(Siekai). Krasnoznamensk 

■ Lazdynai). Kutuzovo (Šir
vintai). Marškoje (Malviš- 
Ka), Melnikov (Rudava).
Aiysovka (Karklė), 
įov (Stapulėnai), Nevskoje 
i Pilupėnai), Novostojevo 
(Trempai). Ozei-sk (Dar
kiemis), Pionerskij (Nau
jieji Kuršiai), Polesk (Lab- . . , .T •
guva), Rvbačij (Rasvtė), zal ^uo^a 8azo- Ir taip 
Sovietsk (Tilžei.Žilino! 2i- 'lėtoj malonaus, gaivinan- 
liail. Zaiesje (Mieiaukiaii. ^lo Kėlimo papiastas \an- 
Zelengradsk (Krantai),

šinas. Kaip nemažins suin
teresavimą, jei paprastaisParduotuvėse suka svorį

Pati “Tiesa" nusiskun-!'’31*'“5 atliekama,
<ižia. kad maisto krautuvė-rcSu tomissoviętmemis pro
se sveriama netikromis I ■ aga!ld<?į"uolat. ga,?,na- 
svarstyklėmis ir dėl to pi.-:momls MTS mas>'Mmls- 
kėjai turi daug nuostolių.;
Žinokime, kad ten privati- • BENDRUOMENES 
aIIU 1 IŲ 1*161 IcUl Kk«1 BIULETENIS
atsimenate, mėgdavo svorp _____________

Ne^te- suktk ten Prekyba suvalsty- 
“ bintą, bet sukčiavimas 

panaikintas.
Lietuvių Bendruomenės 

ne*| Centro valdybos spalio 10 
j d. biuleteny Nr.8 rašoma, 

skundžiamasi, kad gazuo- kad šiame krašte esama 6 
to vandens pardavėjai pe* ■ apygardos su 67 apylinkė

mis, bet jam priklausančią 
solidarumo mokesčio dalį 
už 1955 metus tesumokėjo 
vos 13, o už 1956 metus 23

mažai įpila sunkos, per ma-

Znanicnsk (Vėluva), Žele- 
znodorožnij (Girdava)”.
Kuršių Neringos 
vasarvietės apleistos

Birželio mėnesi ivvkusia-

duo iš čiaupo. Žmonėms' apylinkės, 
koktu”, rašo “Tiesa”
Netaiso grūvančio namoI

Kauno Vaičaičio gatvės 
Nr. 7 gyventojai skundžia
si, kad jie jau dešimtį kar

ine profesinių sąjungų (uni- tu kreipėsi į Kauno butų 
jų) tarybos posėdy buvo ūkio valdybą ir prašė taisy-

Iš to paties biuletinio su
žinome, kad Amerika* L. B. 
Tarybos rinkimai bus 1958 
m. balandžio 27 d. Bus ren
kama 20 narių.

BUVO SUKLYSTA
ti griūvanti namą 
da, bet netaiso, 
kreipėsi į “Tiesos'

Ši paza- 
Tada jie

skųstasi, kad “nei Sveika- 
tos apsaugos ministerija, 
nei profesinių sąjungų tary- 
I a nė piišto nepaji 
kad Nida, Juodkrantė......  . . .
tos puikios kurortinės vieto- duotas įsakymas namų vai* tne atsakyme 6 skilty, iš a- 
vės taptų darbo žmonių gy- dytojui namą pataisyti.

Prof. M. Biržiška prašo 
redakci- pataisyti šias spaudos kiai-

judino, ja, ji ta reikalą iškėlė, bu- das jo atsakymuose (Žiūr. 
ė irki- tų valdyba pranešė. kad i “Keleivio” Nr. 41): Trečia-

Ta-
dvmosi ir poilsio centrais’
Visko yra, tik adatos nėra

(Elta) Vii niaus “Tiesa
praneša tokį piliečio

da paaiškėjo, kad nėra re-
pačios 11 eilutėj 

pasisakymams’
turi 

o ne
būti
pa-

monto sąmatos. Paruošė są- siekimams” ir 7-joj skiltyje 
mata. tada paaiškėjo, kad iš viršaus 6-7-joj eilutėj tu-
. _ *______- : l-l būti “’žinfii.j 11’* r»tas namas nėra įtrauktas į n 

skun- remonto planą. “žmogau
žinojau , o ne

Kaip pasiklosi, taip ir iš
miegosi, Lietuvos žmonių 
sakoma. Čia, Jungtinėse A- 
merikos Valstybėse esama 
visokių darbininkų unijų. 
Kaip dabar aiškėja esama 
ir tokių, kurios pajungtos 
apsukrių vertelgų suktiems 
reikalams. Tokios unijos da
ro gėdą Amerikos darbinin
kams, aišku, ne visiems, bet 
tik kaip kuriems, betgi tų 
nesmagumų šešėlių tenka 
visai darbininkijai.

Bet štai angliakasių uni
ja—The United Mine Wor- 
kers of America parodo, ko 
galima atsiekti, kai unijos 
vadovybė atsiduria rimtose 
ir sąžiningose rankose. Bu
vo metai, kuomet angliaka- 
syboje dirbantieji buvo pra
sčiausia aprir inti, o dabar 
tuo požiūru jie stovi pirmo
se darbininkijos gretose. 
Štai kaip angliakasiai klo
ja savo gyven.ma:

1 Dar 1947 m., vidurkiu 
imant, angliakasių darbo 
savaitė buvo •() valandų, 
tokios darbo savaitės vidu
tinis atlyginimas siekė 66 
dolerių su viršum. Dabar gi 
vidutiniai per savaitę dir
bama 37 valandas su trupu
čiuku ir vidutiniai už tą 
darbą gaunama 92 doleriu 
su kaupu. Jei 1947 - 1949 
m. piagyvenimo kaštus imti 
100, tai dabar tie pragyve
nimo kaštai pakilo iki 114 
ir kiek daugiau. Kad būtų 
aiškiau: kas prieš kelis me
tus pragyvenimui buvo ga
lima nusipirkti už vieną do
lerį, dabar reikia, mokėti 
1 dol. 14 centų. Vadinasi, 
angliakasio uždarbis per tą 
laiką veik vienu trečdaliu 
pakilo, o pragyvenimo kaš
tai padidėjo trupučiuką 
daugiau kaip vienu dešimt- 
daliu.
Milionai pačalpoms 
ir pensijoms

Angliakasių unijos pa
šalpų ir pensijos fondo ap- 
yskaitiniai metai prasideda 
liepos 1 d. ir baigiasi su bir
želio paskutiniąja diena. 
Dabar jau tos unijos viešai 
paskelbta pereitų metu apy
skaita. Senas angliakasys, 
dabai jau pensininkas, An
tanas Bačėnas iš New Ken- 
sington, Pa., buvo tiek ma
lonus, jis suteikė žinių iš tos 
apyskaitos. Mes jomis čia 
pasinaudojame, kurios nusa
ko tos unijos nuveiktus dar
bus.

Už kiekvieną iškastą an
glies toną darbdaviai sumo
ka į unijos iždą po 40 cen
tų. Tokiu pajamų gauta 157 
milionai 93 tūkstančiai 34 
doleriai ir 71 centas. Iš to 
fondo pensininkams išmo
kėta 75 milionai du tūks

tančiai 584 doleriai ir 12 c. 
Kiekvienas unijos naiys, su
laukęs 65 metų, iš unijos 
pensijos gauna 100 su kau
pu dolerių, o jų žmonos 
taip pat sulaukusios 65 m. 
pensijos gauna pusę tiek. 
kiek jų vyrai. Tiek unijos 
dirbantieji nariai, tiek pen
sininkai ir jų šeimos nau
dojasi nemokama medici
nos pagalba ir ligoninėmis. 
Tokio gydymo reikalams 
buvo išleista 9 milionai 2S6 
tūkstančiai 266 doleriai ir 
70 centų. Unija turi savo 10 
ligoninių. Jų tarnyboje veik 
išimtinai buvusių angliaka
sių vaikai ir dukros, išsimo
kę medicinos seserų amato, 
knygvedybos ir kito kas bū
tina žinoti ligonių tarnyboj.

9,260 angliakasių našlėms 
išmokėta pašalpų 3 milionai 
353 tūkstančiai 870 dolerių 
:r 94 centai. O jų ir jų vaikų 
ligoje slaugymo reikalams 
išmokėta 389 tūkstančiai 
943 doleriai 81 centas.

šių metų vasario 4 d. Bi- 
shop. Va., dėl gazo sprogi
mo žuvo 34 angliakasiai, jų 
34 našlėms ir 102 našlai
čiams išmokėta 34 tūkstan
čiai 350 dolerių. Tos unijos 
fondo administracijai per 
metus algoms išmokėta 2 
milionai 801 tūkstantis 256 
doleriai.

Šiems apyskaitiniems me
tams unijos ižde liko 145 
milionai 321 tūkstantis 432 
doleriai 96 centai. Vadinasi, 
unija piniginiai labai pa
jėgi.

Pereitais metais unijos li
goninėse gydėsi 36,663 ser
gantieji. Iš besigydančių 
mirė 15, o gimimų būta 
1,000.

Čia suminėti skaičiai įti
kinančiai sako, kad anglia
kasių unijos nariai ir jų šei
mos gauna gerą aprūpini
mą ir angliakasiu jaunimui 
greta viso šito sudaromos 
progos įvairaus amato pra
mokti.

Ateityje planuojama dar 
įsteigti naujas ligonines vi
sose tose vieta«e, kur esa
ma anglių kasyklų.
Mirčiai pasmerkti miesteliai

Angliakasių dauguma tu
ri savus namus. Tie name
liai dygo ten kur būta ang
lies kasyklų. Dabar, kur an
glis visa iškasta, tokios ka- 

įsyklos užsidarė, bet senieji 
į angliakasiai — Į>ensininkai 
, ir toliau pasiliko gyventi sa- 
Įvo senose vietose. Jie mirš
ta ir tos buvusių angliaka
sių gyvenvietės dingsta. To
kie miesteliai kaip Mono- 
gahela. Pa., Coal Center, 
Pa., Califomija, Pa., prie 
pat Monogahela u|>ės kran

to, netoli Pittsburgho ir kiti, 
jau pasmerkti išnykti. Se
niau čia dirbo per 10 tūks
tančių darbininkų. Būta jų 
tarpe daug lietuvių, 

i Čia buvo SLA kuopų, vei
kė vadinama Aukščiausia 
Lietuvių Prieglauda, buvo 

i ir Amerikos lietuvių socia
listų kuopa, dabai- tose vie
tose visas gyvenimas susiau- 

•rėjo ir susenėjo. Jaunimas 
1 kitur išvyko darbo susirasti, 
liko tik pensininkai. Lietu
vių veikimo veik jokio. Be 
anghakasybos kitų darbų 

• čia neatsirado, o anglies ka
syklos jau nebeveikia. Vien 
tų tujų vietovių gyvento
jams pensininkams minėtas 
angliakasių fondas per me
tus išmoka viri šimto tūks
tančių dolerių. O beto, tie 
pensininkai dar gauna pen- 

ir iš valstybės iždo. 
tų pensininkų pinigė

liai suplaukia į krautuvinin
kų ir kitų vertelgų kišenes.

Anot A. Bačėno, lietuvių 
periodinė spauda daugiau 
rūpinasi Azija, Kinija, In
dija, bet nesuranda progos 
parašyti apie angliakasius 
ir bendrai apie darbininkus, 
o juk tikra, kad tuos laik
raščius daugiausia skaito 
darbo žmonės. Tai kodėl 
nerašyti apie tų gyvenimą, 
jų reikalus, kurie sudaro 
rinitą pagrindą tiems laik
raščiams eiti?

Pastabos vietoje, bet pri
valėtų tie patys darbo žmo
nės nepatingėti spaudai pra
nešti žinių iš jų gyvenimo 
ir tų unijų, kurių jie yra na
riais. Unijos kasmet išlei
džia savo apyskaitas, jas 
galima tiesiai pasiųsti laik
raščių redakcijoms ir tada 
atsiras kas parašo.

Tatai kaltės tenka vie
niems ir kitiems.

J. Vlks

Visokiomis progomis geriausia 
dovana yra “Keleivis”. Išrašyk 
jį savo draugui, pažįstamui 
vardinių, pimimo. švenčių ir 
kitomis progomis.
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CLEVELAND, OHIO
i
Siuntinėlis ii Lietuvos•

j • Rugpiučio mėnesį gavau 
iš Lietuvos iš seserų Moni
kos Lukaševičienės ir Mika- 
įinos Valentukevičienės 
(Dagiliškių kaimas, Onuš- 

įkio paštas, Daugų rajonas) 
siuntinį, kuriame radau: 2 
lovatieses, mano anūkės 
Vladislavos Bagužauskienės 
austas, 2 svaru džiovintų o- 
buolių, supiaustytų rutuliu
kais ir suvertų ant virvelės, 
1 svarą džiovintų riešutų, 
pusę svaro tabako lapų, 1 
sv. saldainių, 4 kietos me
džiagos kiškelius vaikams 
žaisti, 7 sv. šviežaus me
daus, 2 knygutes apie Vil
nių — vieną mažą, antrą 
turistams 170 pusi. Vilniaus 
miesto trumpą istoriją.

Sesuo laiške rašo: “Jei 
gausi šį siuntinį, parašyk 
mums, ir jei nori, vėliau 
atsiųsiu tau rūkytą kumpį, 
džiovintą sūrį. Turim ir ge
rų baravykų”.

Vincas Baranauskas

P. S. Nesugadintas lietu
vis visados stengiasi savo 
geradariams atsidėkoti, 
pats nuo savęs paskutinį 
kąsnį nutraukdamas. Ne ki
taip daro ir Baranausko se
serys. Kad Dzūkijoje buvo 
grybų ir ko1 visi miškai ne
iškirsti, jų ten yra ir bus, 
nėra abejonės, bet atlieka
mų kumpių ir sūrių ten te
turi tik kolchozų viršinin
kai ir kita ponybė, o papra
sti žmoneliai. jei nori kam 
atsidėkoti tokiais dalykais, 
turi nuo savęs nutraukti.

KMvni v rMTVkii rkii 1 1 X

Vėl išėjo naujas “kny
gų lentynos” 1956 metų 
sausio - kovo mėnesių nu
meris Nr. 1-3. Jo redakto
rius nenuilstantis bibliogra
fas A. Ružancovas. Redak
toriaus adresas: 203 Medi- 
son St., Westville, III. “Kny
gų lentynos” metinė prenu
merata $2.

AR MATĖTE TOK! FOTO APARATĄ

Tai milžiniškas f«l« aparatas, kuris gali fotografuoti 
aspirino tabletę iš ket\irčio mylios atstumo. Jis yra 
South Fasadcnos, (alif.. observatorijoje.

W W w
JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

Amerikos. Joje aprašoma:
Apie kelionę Aliaskon; Vaizdai nuo Atlanto iki Pacifiko; 

Da?bininkų fabrikai Vakaruose: “Proletariato diktatūra"; 

įspūdžiai iš Kalifornijos: Raudonmedžių imperija;

Apie Hollvwoodo žvaigždes; Kaip lietuvis vyną daro;
Amerikos dykumos; Mirties klonis; Suakmenėjęs miškas: 
Yello\vstone Parkas su verdanėia’s šaltiniais, meškomis ir tt.: 
Grand Canvon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos; Bulių kova; 
Pas mormonus: jų tikyba, praei’is ir dabartis;
Fžeras. kuriame žmogus neskęsta;
Neišmatuoti Texas valstijos turtai:
Floridos vaizdai; Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabus požemių urvai; 
Upė po žeme; Žuvys l»e akių. . .
Ir daug. daug kitų įdomybių! Su gražiais paveikslais. 

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway So. Boston 27, Mass.
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—Gut morning, Maik! jiuo Atlanto iki Pacifiko. 
—Labas rytas, tėve! Ar —Tai beveik

nor
Ameriko

Amerikos geležinkeliai skuba primokėti. Dėl to didžiau-! 
i sios jų pastangos skiriamos ; 
! papiginti krovinių vežioji-į 
mą. Daug išlaidų tenka ge- ■ 
ležinkeliams darvti, suskir- 
stant traukinių vagonus di
džiose stotyse pagal jų pa- 
skvrimo vieta. Dažnam ir 
mūsų teko stebėti, kaip 
“mazgo” stotyse krovinių 
traukiniai valandomis esti 
stumdomi stoties bėgiais, 
kad atiduotų i šonines lini
jas joms priklausomus va
gonus. Daug gaišto ir daug 
apmokamo darbo.

Kai važiuodami traukiniu vieną linijos galą, antras— 
stebime, kaip žvalus, leng- kitą. Elektroniniais apara- 
vasparnis lėktuvas sparčiai tais jie susiriša su linijoje 
lenkia plieno bėgiais tratan- judančiais traukiniais ir per 
čius traukinio vagonus, daž- juos duoda mašinistams vi- 
nam ateina galvon mintis: sus reikalingus parėdymus, 
ar šioje pažangos gadynėje kaip jie turi traukini vai- 
geležinkeliai nebus jau pa- įuoti. Jau dabar mošiami 
senusi susisiekimo priemo- jrengimai, kurių pagalba 
nė? Juk dabar galima lėk- judėjimą tvarkąs tarnauto- 
tuvu pasiekti Čikagą iš Nevv jas galės viską matyti, kas 
Yorko per ketvertą valandų, linijoje darosi.
kai vagone reikia sėdynę Kai judėjimo tvarkymas 
tnnt1 net 17 vai. Ir tai be- pasidarė galimas iš vienos 
veik už tuos pačius pinigus, vietos, kalbamoj geleežinke- 
Iš salies žiūrint, net Ameri- jjo linijoje vieton anksčiau
kos geležinkeliai, bene pa- buvusių keturių bėgių da- cific geležinkelių bendrovės 
tys moderniausi visam pa- bar palikta tik du: po vie- * prezidentas D. Jenks drįso 
šaulyje, kur greitieji trau- na kiekvienai krypčiai, lr.net taip pasisakyti: “Jei te-! 
kiniai nubėga per valandą vfs tjk judėjimas šioj lini-'deralinė vyriausybė ir dar-! 
po 70 mylių, ne kiek labai joje dar padidėjo. Kad tol bininkų unijos nekištų 
pialenkia automobili. būtų galima pasiekti, kiek- mums pagalio tarp kojų,

Klystų betgi tas, kuris vienuose bėgiuose ir kas mes jau šiandien galėtum! 
manytų, kad geležinkeliai septinta mylia yra Įrengti suautomatinti visą traukinių 
snaudžia . Va keletas ži- tinkamo ilgio atsišakojimai, judėjimą”. Ir kad D. Jenks! 

nučių apie tai, kas dabar jej tais pačįais bėgiais prie- nekalba tuščių žodžių, tai| 
j dai omą geležinkelių sumo- šakyje rieda griozdiškas ir patvirtina Pennsylvania i 
'derninimui šiame krašte. “negreitas” krovinių trau- bendrovės nutarimas visiš-i 
Du žmonės tvarko kinys, o ji iš užpakalio ve- kai suautomatinti krovinių:
visą liniją jasi greitasis, judėjimo; stoties darbą Pittsburge. Tas

tvarkytojas per aparatą i- suautomatinimas turi kai-

Krovinių stoty tik 
automatai

Chicago, Kock Island, Pa-

BOSIANTIS INžINIERil S STEBISI

Viena gi eitųjų bendio- sako greitojo mašinistui, nuoti kompanijai apie •VOt) i

Penkeriy metu John Kirby. 
tuvo modelį, nustebęs žiūri 
kuris skirtas Amerikos dirbtiniam 
kartą iššauti.

taikydamas rankose lėk- 
i naują raketini motorą.

mėnuliui pirmą
__ — greitojo masimstui,;1

1^5)Je ^la New j_a(j suderinęs savojo milionai dolerių, už tai sto-į,_____ __ _________________________________________
t • Vain °f. • •ntra.’ ., PpP.j* traukinio greiti su jam ke- U t\arkys vien automatai. į jau dabar daugelis gele- plėšt’. Tikėsime, kad Balfo

i....?!me * s e, e a. ., lią užstojusiu kroviniu, i- Automatas nuves reikalin- ^inkelių turi mašinas—auto-skyriaus valdyba pabus iš

J.c mu- veianuą SU duikuu. 1d kvtoias tinkamo mi«tuko smarkiai daužytis ka
Meksikoj kokią ten vo pažengusi dar toliau, ne-j mylių ilgio linija yra ^P, paspaudimu. tinkamai reguliuoda:

ktomis,

lės dirbti. O 
šalpos dar- 
didelis, nes

pabėgius ir išlygina bė- Vokietijoje, Sibire ir kitur 
gių sudurimų nelygumus, laukiančių jo pagalbos yra

•iv •• - - i t • n ,• .- ... . . , .paspaudimu. tinKamai įeguliuodamas įkartu dabodamos, kad pa- labai daureibulizaciją: aie as nore-įgu Lietuvos. Pavyzdžiui, naujoviškai įrengta, kadi1 1 greiti susitikimo -------- d 1 !
čiau žinoti, kokia pas juos aztekai turėjo pasistatę di-bus pavyzdžiu ir kitoms. Važiuos vienas prieš Elektroninės
buvo valdžia? Ar buvo pas!dėlių miestų, didingų rūmų, Kas joje naujo? Nauja yra kita ir nesusidurs tiksliai
juos koks tautos vadas, ge-i šventovių ir pilių, kurių tas, kad visą linijos judėji-! 
neroias? i griuvėsiai ir šiandien stebi- mą tvarko tik du žmonės,

—Kiekviena jų gentis, tė-j na svetimšalius. Aztekai į- sėdi Erio stotyje vienoje pa 
ve, turėjo viršininką, kuris;kūrė ir dabartinĮ Meksikos talpoje prieš lentas, kurio-1 PPes kitą tais pačiaiJ — • • *11 : * 4- 1- * •• 1 X • •

T ^... , . svori.
oU&ejimo tvarkytojas ga- tvarkomas 

_>ii leisti du traukinius

momentu. < ^jos nepatektų po traukiniu, 
svarstyklės [ gurasta priemonių pailginti 

nustatė s \ agono jnįų pabėgių 
Tas; visas automatų jų iki 30 metu

Lietuvė Miamietė

amžius SEKITE JO PAVYZDI

sprendė jos narių reikalus, i miestą, kui j jie vadindavo je yra šimtai migtukų 
Dabar jie jau demokratiš- TenocTititlano vardu
kiau susitvarkę: vietoj vie
no viršininko, reikalus tvar
ko taryba. Taip jie dabar 
tvarkosi rezervatuose.

įnius viena darbas vyks1 : Frank Šimkus, 75 metu
ačiais te* d?ug sparčiau, kaip žmo-Dirbs vien mašinos ir kitur j anižiaus 5]sus metusūkinin. 

Kad iie nesusidurtu °,nab’ ii Pittsburgo Amerikos geležinkelių zi- kavęs netoli Khinelander,
Jų dešimtimis signalinių, ‘viso- • kaktomis, gretimi bėgiai per tvarkvti11^^ OOtf va"on£L-3-’ už’ūi^
šia kiomis spalvomis šviesu. E- tikrus atstumus yra su- pana„(lo(1Jma įik Jaba1 ne^ te^^luai ky-f TebeLT

il giais
valstybė buvo didžiausia kiomis spalvomis 
politinė galybė visoj Ame- rio yra vidutyje linijos tarj) junStį 
rikoj. Jie turėjo ir savo ras- Clevelando ir
tą, ko Vytauto Lietuva ne- vienas tarnautojų

pervedimais. Juos ęjjc|eli žmonių skaičių. Ga-

—O kas yra ta Meksikosi turėjo. Kai 16-tojo šimtme-i
cibulizacija?

—Ne “cibulizacija”, tė
ve, bet civilizacija.

—Nu, tai ką ji reiškia?
—Civilizacija, tėve, reiš

kia organizuotos ir tvarkin
gos žmonių draugijos stovi. 
Civilizacija prasideda, kai 
žmonės išmoksta rašyti, 
vartoti metalą, dirbti žemę, 
auginti namie gyvulius, sta
tyti namus, siūti drapanas 
ir taip toliau. Tokią civili
zaciją indėnai buvo sukūrę 
dabartinės Meksikos plote.

—O kur ta civilizacija 
yra dabar? Ar meksikonai 
ją išnaikino?

—Dabartiniai . meksikie
čiai, tėve. daugumoje yra 
anų indėnų ainiai. Atėjū
nai ispanai sudaro nedide
lę Meksikos gyventojų dali.
Ir pats Meksikos vardas y- 
ra tų indėnų kilmės, būtent 
išvestas iš jų dievo Meksitio 
vardo. Taigi aišku, kad jų 
civilizacija nebuvo išnaikin
ta: ji tik pakitėjo, pakilo 
aukščiau, kai ispanai Mek
siką užkariavo.

—O kada tas civilizacijos 
biznis tenai prasidėjo, vai
ke?

—Yra spėjama, tėve, kad 
pirmutinė indėnų valstybė 
tenai Įsikūrė apie 430 metų 
prieš Kristaus gimimą. Ją 
buvo Įkūrę toltekų giminės 
indėnai. Toltekai buvo su
kūrę gaila aukštą civilizaci
ją ir ji išgyveno apie 1,100
metų. Tuomet atėjo iš šiau- ve. 
rėš apie 2,000,000 aztekų 15H

5 dol, ir pa- 
atsiųsti kny- 

ateina ilgi žiemos 
nėra kas daryti.

, skaitvsiu ir tuo

Igų. Sako, 
vakarai, 
lai. sako 

jHi

pašistamai, pakeisdami 
žmogų darbe automatais.

Pokariniais metais Ameri
kos geležinkeliams sumo
derninti išleista 12 milijar
dų dolerių. Per ateinančus 
10 metu numatoma išleisti

Buffalo, iri panaudodamas judėjimo |utjnįje išvadoje kloviniu 
rju tvarko'tvarkytojas tinkamu mo-!tra bus tuo bfldl;

mentu perveda vienų trau-. itintas b. nagreitintas. 
kini į gretimus hegius, ne-Įčio pradžioje Meksikon isi* v * r\Ai4inu 11/^111 rac-cr-. ■ ,» . • v* rr*« ■v.’ * • -j ii* *eicio. Tie Neužmušta tobulinti ir 

padidėjo, paties kelio aptarnavimą.
aPle tpy Javo daiifrian kareiviu’1X1 uvmi9 traukinys daro Važiuodami traukiniu, mes ......

ir miestą apgulė Miestas dabar per vaiand3 60 m.vHų visą laik3 girdime vagonus dar 20 mil. Tačiau visas tas

_ , . ? karalių užmušė, o jo sostam
veržė Coitezo vadovaujami :pasodfno karalienę ir nuta- i "“*?!? . ,as, « 
ispanai, tai aztekų sostinė ,.ė ispanams priešintis. Cor-ig61”31. <tabar
Tenochtitlan turėjo 
200,000 gyventojų, o nepri
klausomoje Lietuvoje nebu
vo nė vieno tokio didelio 
miesto. Aztekai turėjo su
organizavę net ir valstybinį 
paštą, kuris palaikydavo su-

tuviu įdomiai laiką leisiu.
pavyzdys vi- 

nuobodžiauja. 
— geriausias

draugas, su kuriuo visuomet 
bus kloniu bendrauti.

I.aoai gera. 
siems, kurie 
Gera knvea

“grojant” bėgių 
se. Tai dėl to, 
yra trumpi, ir

sudurimuo- naujenybes gali Įgyvendintilaikėsi 70 dienu, bet mais-!”' daugiau 80 my-
tas išsibaieė ir anie 100 000 "ų’ kal re'Rla dar t**81" tas įssioaige n apie j d j New York Cen-
azteku išmirė nuo bado. Li- . • • n , , , - - . • • ♦ inu. tral lf Pennsylvania bend- muose vagono ratai vis at- sitikimais, jei tas apsimoka. 
.? * .. , , rovės jau ilgesni laiką daro sitrenkia. Geležinkelių ben-! Amerikos milžiniško pajė-

bandymi-1 stat.vti labiau pri- drovėms ta muzika brangiai gurno ūkis tikrai pajėgs tai 
i*. ,vQv^itL'tūl)U.siHs prie žernės vago-kainuoja, nes bėgių sujungi- daryti, o. Ameriką paseli

nus ir iš lengvesnės medžią- mui reikia ir medžiagos ir darni, modemins pagal ga
gos, norėdamos pasiekti darbo, o be to jie reikia vi- limybę savo geležinkelius ir 
traukinių greičio iki 100 są laiką patikrinti. Pasiliuo- kiti pasaulio kraštai. Pasau- 

savęs sujungimas gali būti lio varžybose — kaip dide-
tie indijonai stovėjo aukš- _ Ar tai iau bus visa'is- Geležinkelių kompanijos Vau.^n’° katast£°^s prie-diam automobilių keuje.
čiau dar ir už mūsų tautą,; torija apie Amerikos indi- visai nesisieloja, kad lėktų-za?nnb Fe kompa- ;me as nenori būti paskuti-

gali joms atimti kelei- niJa niano ?amii}11 bėgius ms. J. K.
Pagaliau jų dalį tepa- 400 metn* ir Jel Us'---------------------------

sisiekimą valstybės viduje
ir su kitais indėnais. Jie mo-; gubernatorium ir pavadino 
kėjo dirbti žemę, augino Naująja Ispanija. Taip 
tcmeitas. kornus, medvilnę, pasibaigė aztekų valstybė ir 
tabaką ir kitokius dalykus, prasidėjo ispanų viešpatavi- ,

—Tai tu rokuoji, kad ši-.mas vidurinėje Amerikoje. ; II^ pel 'aan .
'eležinkeliu kompanijos traukinio

ar ne: 
-—Ne

Įtonja apie 
jonus?

žvilgsniais,! _Ne> tėve,
va:
viu?

kad bėgiai 
jų suduri-

tik tokie turtingi kraštai 
kaip Amerika ir tik tais at-

visais Ziviigsmaio, —Ne, teve, toli ne visa. --------e-------—z -i— , , , ,
tėve. Žmoniškumo žvilgsniu! p,įeš aztekų gadyne vidun- siima. Visų savo pajamų pąnaiyta, oe\ų h neoe- . , . • ------• i— 4 ..t A“ v v « _ girdesime ratų snekos, su-jie stovėjo labai žemai, bu- nėj Amerikoj buvo dar ma-; geležinkeliai gauna iš 
vo labai žiaurūs, kraugerin- yu imperija. Ji prasidėjo a- krovinių transporto ir tik !na^s K*oJimo ir
gi ir labai religingi. Jų vy-įpje 1,500 metų prieš Kristų! 10', iš keleivinių traukinių. lslaidos. Pagaliau tecbi
liausis dievas vadinosi Hut- įr tesėsi per 2,000 metu bet k’ž tuos keleivinius trauki- Pazan&a z^(ta numai uiti ke- Turu
silopoštli, kurio garbei jie!>x) to susmuko. Mavu gimi- n>us kompanijos turi net l!o ,nelste,J ,r J° padėjėjus, bet jis
aukodavo gj’vus žmones, y-i nės indėnų šiandien

M1AMI, FLA.

įeziuros 
technikos Laika* pabusti

yra
pač karo belaisvius. Sako- Guatemaloj, Meksikoj ir 
ma, kad jo stovyla buvusi; kitur. Toliau Į pietus buvo 
su keturiais ragais ir išsižio-, trečia raudonodžių civiliza- 
jusiais nasrais. Jo vidų- cija. Ją buvo sukūrę inkai 
riuose degdavo ugnis, ku- apie 1,200 metus. Ji buvo' 
rios dūmai ir liepsna išeida- apėmusi tuos Pietų Ameri-j 
vo i>er nesrus. kos plotus, kur dabar yra

—Ar dabar jie to jau Peruvija, Bolivija ir Čili.; 
nebedaro? Bet ispanai padarė galą ir

—Ne, tėve, ispanai azte- inkams. Apie buvusią jų ci- 
kų dievus išgriovė. vilizaciją dabar byloja tik-!

—O kaip ispanai tuos in-! tai likę jos rūmų, šventovių 
dijonus užvajavojo? ir pilių griuvėsiai. Bet jei

—Ispanai užkariavo azte- tėvas nori apie indėnus ži- 
kus geresniais ginklais, tė- noti daugiau, tai nusipirk 

jie Įsiveržė Meksikon: knygą “Amerikos Jdomy- 
19 metais ir puolė Mek- bės”, kurią šiomis dienomis 

giminės indėnų ir tą toltekų i sikos sostinę. Jiems vadova- išleido “Keleivis”. Iš jos su- 
valstybę užkariavo. Nuo to vo Cortez. Aztekų karalius, žinosi tikrai Įdomių dalykų, 
laiko prasidėjo vadinamoji i Mor.tezuma Antiasis, nuta-Ji kainuoja tik 75 centus, 
aztekų civilizacija Meksiko- re Coilezui pasiduoti. Bet —Okei, Maik, gerai kad 
je. Ji a|»ėmė visą vidurinės miesto gyventojai tam pa- pasakei. Noks senatvėj rei- 
Amerikos šiaurę ir siekė sipriešino; jie sukilo, savoj kia pažinti Ameriką. I

PIRMOJI “S1TTNIKO“ M OTRU K A

Tai pirmoji Mivielinin dirbtinio mėnulio — >putnik«> 
nuotrauka. Dešinėj baltas taškas lai raketos, kuri 
mėnuli išstūmė i keliu šimtu mvliu anksti ir rinb.ir 
atsiskyrusi nuo jo lekia aplink žeme. Kairei pat> dirb
tinio menuli".

xxX
X
X
X
X
X

irne čia Balfo skyrių, 
miega. Jau artinasi 

žiema, geriausias laikas mū
sų sąlygose savo veikimą iš-

ų. . K. . * ». .. *.

MĮSLĖS REIKŠMĖ

Gal senoviškiausią Lietu
vos trobesių senovini atro- 
dyrna nusako ši mįslė:

“Slenku pilvu taukšt!”
Senovėje troba būdavo su 

langais i»et be stiklų: stik
lo vietoje būdavo ištempta 
kiaulės pūsle, ir i vidų Įei
davo : (.gelsvės dienos švie
selė. Kad kas nakčia tokio 
“stiklo" nepradurtų, ji už
šaudavo specialia slinkinėja- 
nia lenta. Tai tokią langinę 
lentą ir ši mįslė užmena, a- 
pie save sakydama, kad ji 
slenkanti, žinoma, žmogaus 
užstuniiama. savo “pilvu”, 
taigi šorais kol padaranti 
taukšt, t. y. kol atsimušanti 
į lango šoną.

Kaimieti*

SPAUDAIJAU RUOŠIAMAS
keleivio Kalendorius

1953 metams
Kviečiame užsisakyti mūsų kak udorių 195Š me

tams. Kalendoriuje bus apie Ino puslapių visokių 
kaitymų ir plati kalendoj nė dalis.

Kalendoriuje bus įvairių informacijų, naudingų 
p patarimų, eilių, juokų, atsiminimą ir kitokių Įdomių

X 
X 
IX X •: :< x ! X ; X! •'?. X

ir naudingų dalykų
Nežiūrint kad viskas b; ane<!a

riaus kaina lieka ta pati 5<) ; 
sakyti. Užsakymus i:- pinigais 
adresu:

. "Keleivio” kalendo- 
inų. Piašome jį užsi- 
nrašorie siusti šiuo

X
X

.x,,.

“KELEIVIS”
636 Ea*t Broadway 
So. Boston 27. Mass.

lr.net


Puslapis Sėstas

Moterų Skyrius

Kalėjime lygios teisės i

Kai skaičiuojami kraštai. Pagal “taškų sistemų” iš
kiliuose moterys turi to- spaudžiama iš žmogaus kas 
kias pat teises, kaip vyrai, tik galima. Blanki neono 
tai i tą skaičių iškaitoma ir lempų šviesa smilksta virs 
Sovietų Sąjunga. Ir tikrai geltonų, jnodų ir žilų mo
terį moterys net perdaug tetų galvų. Diena iš dienos 
“sulygintos” su vyrais, nes reikalavimai didėja. Kiek- 
ten joms tenka dirbti tokie vieną minutę norima kuo 
sunkūs darbai, kurie kituo- produktingiau išnaudoti 
se kraštuose moterims yra planams išpildyti.
Įstatymais griežtai uždraus- nustatytas normų dy
ti. Kas šiandien nuvažiuoja pasiekiamas, tuoj su- 
i Sovietų Sąjungą, ar kitus randamas naujas būdas dar. 
komunistu valdomus kras- daugiau išspausti, šioje vel
tus. tas tą faktą palvini- nj0 galva išgalvotoje, svei
ka — visur prie sunkiausių ^ata ėdančioje stovykloje , 
darbų matai moteris. išpildžiusioms normas tei-

Moterys ten ne tik sunkiai kiamos premijos: rodomos 
dirba, bet ir i kalėjimus, tendencinės filmos. leidžia- 
<larb<». stovyklas grūdamos ma kalėjimo kantinoj nusi-

jimų šiai Įmonei atiteko 
“garbės vainikai”. Tas ka
lėjimas tikrumoje buvo vi-

, . •- .... . , ... ... . . sos “Vok. Demokr. Respub-kam ir vvrai uz niekus ir be pirkti papildomo maisto, ir ... .. ... J > .
-. , , , • , - • . -i • • likos pažiba, nors viešainasigaiieųmo ten sanKina- kas menesi suteikiama pri- . , į . ,

mos. vilegija parašyti i laisvę 25
štai kaip “Darbininkų eilučių laišką. Ir koks pa

baisę” Nr. 9 rašo R. Gija žeminimas jau vien turint 
koniunistu valdomos galvoj užmokesti, bet kali-

niekas tai neskelbė. Propa
gandos dūdos dūdavo ir 
garbino laimėjusius, 
niekas nežinojo, kad

tik
tai

apie Komunistų vaniomos j R y nezmonis-
\uk.eUjOs dalus vieną mo- nes stengias, neatsilikti, nes įiauiiomis sįiygomis, be
terų darbo stovyklą: priešingu atveju seka dis- nertrauko.

“Kad kiek suprastume kvalifikavimas į asocialaus L2L. -oi.
pi iv. darbų reikšmę valsty- elemento eiles, gresia vienu- 
binio kapitalizmo ūkyje, tės už “sabotažą”. Neišlai- 
stabtelsime ties moteių kiusių varžybose ar dėl 
sunk. dailių kalėjimu Ho- silpnos sveikatos iškritusių 
henecke, R. Vokietijoj. Ka- iš rikiuotė
Įėjimas sudaro “liaudžiai da iš kaimyninių kalėjimų

kam-
bant: “Plano viršijimas!” 

Kalėjimo gi kasa iš to tu
rėjo kasdien 30,000 - 45,- 
000 markių pajamų, per 

vietoje atsiian- nlėnes! gryno'pelno'iki 95.
000 markių. Kalinėms įs

priklausančios” įmonės naujos kalinės. Jas atgahe- I“ sum“ menesi atiteko
Planet” skyrių Eppendor- "a naujasis gestapas iš Hai- ' "»»*• 20 I>f- cigaretėms 

fe. įmonė vra pasižymėjusi lės, Dreibergeno ir kitųka- I?*’1® ° ■ ?. . * u ?• ’t‘ ™’ 
gatavu drabužiu gamyboje Įėjimų. Kai 1956 m. ”so- >>” P’rpn.ams kant,,,oje
rytų zonoje. balistinių varžybų” pirmoj

“šios Įmonės siuvyklose 'dėtoj pasirodė “Planet ’ i- 
dirba trini pamainom 600 monės vardas, tai retas su- 
moterų, politinių kalinių. okė, kad tik dėka kaiė-

SKAITYK1TE

Vertingas Knygas
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai KODĖL 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi

ii iv marKių pėrKeie "at
sargos kapitalui”, kuri turi 
išmokėti išleidžiant iš kalė
jimo. Suprantama, kalėji
mas iš valdžios gavo neži
nomo dydžio premijas. Iš 
tų pajamų, matyt, Įtaisė 
vienutėse išvietes.

suomenėi santvarka ir kodėl ji dar įdomūs, 
keisis. Kaina ...............................26c

120' . nustatvtu tempti
cukraus,

sviesto, tiek 
2 kiaušiniu,kus akis, vėl skambina pie

Grū-! ŠĮ laimėjimą režimo tums. bet maža kas iš jų vieną arbatos šaukšteli, va-
psi. džiaugsmui atnešė kalinės per nuovargi šį ėdalą valgo, nilės, vieną ketvirtadali ar'r * * “ ' ~

SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, 
parašė Jurgis Jankus.

mas anie nepaprasta žemaiti, 
daujr nuostabių dalykų padarė, tik
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo 
padaryti. 227 psl. Kaina ........... $3.

ATLAIDŲ
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- dil'bti 

Pasakoji- eities. Kietais vii sėliais, 467 pusla-
kuris R5“’- kaira ...........................M normų.

PABUČIAVIMAS, parašė J.
žas, novelių rinkinys, 155 

Kaina ........................................
lengvas ecdas išmokti ang

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

chvlsonier ės parašyta; 250 įvairių 
receptų, 132 pusi. Kaina ....$1.25
CEZARIS, Mirko Jesulič'o romanas, 

vertė A. K. Puida, pintieji dalis.
188 puslapiai, kaina ....................... $2
CEZARIS, Mirko Jelusič'o romanas, 

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

vert» A. K. Puida. Trečioji dalis,
176 psl. Kaina ....................... $2.

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., didelis formatas, gera 
popiera. Kaina ...........................$2.50
APIE LA IK 5 III ŽMONES. Poeto 

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

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 220 pusi. Kaina... .$3225
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo M Vaiadkus patašyta knyga, 2o0 
nusi. Kaine ...........................$2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 

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

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popieryjc.
Kaina ................................................ $5.00

ITAVO KELIAS
s^zmo^škfniniT^Ka^^f dešros, 20 giv cukraus. 30 Chloro priemaiša nešvarus.! išsijotų miltų.

marmelado, -.litro lie- Iki vakaro policija jas vai-;DE MOKRATINIO SOC I A L I Z M O
PRADAI. Populiari ir naudinga;

Knyga šių J:— ---- '--------
ti. Kaina
SOCIALIZM 

rašė E.
nas. Kaina
lietuvių kalbos istorija, i nėms leido gauti iš laisvės rikiuokis i eiles bei gretas maišyti.
Iisbrš:^ JkS3i.nir^^XvieniiSL'siunliniu‘S vėliau tai išbrau- irt vos bepastovint ant ko-j Paimti 1 jardą aliumini-

..................................*3.«,jkė. “.... ' ‘ “---- ‘ ‘ - __
TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ'!

RUGIJ-į. arba komunistų diktatu-! 
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- Se, 
mo istorija ir valdymo praktika. La 
liai daug medžiagos. 96 puslapiai, 
kaina .................................................. 50c tei'VS,

duona. Kalbėtis su nieku tada sulankstyti kaip armo- 
;'i8 - 10 metu kalinamos mo- neleidžiama, juoktis taip niką 1 colio klostėmis, pa-

pat ne
AP. ROMOS popiežius yra. sveikata. Teoretiškai kiek- Taip praeina dienos, mene- dos ir i tas foimas dėti teš- KRISTAUS VIETININKAS? paJ cu. rv<xi nicn _ j i

PO

su sunkiai sužalota 
ai

rašė kun. M. Valadka. Svarbui vienos kalinės poilsiui nu. šiai

boltių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kaina .............................................. $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais

.........50c apdarais. Kaina .........................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

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

A KISS IN THE DARK. J. Jazmi-, Vo!l ^ocialdemokiatų raštai dėl bol-'rj-i(.< nasaviiičilli Pirma no anglų kalba sodrus vaizdeliai,'šeV>ku okupacijos ir teroro Lietuvę-i 7 ’ "
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, je Kaina
annkštais viršeliais ...................>1.00
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. TIPELIS, paraše 

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta juokingas romanas, 240 psl. Kie-
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. tais viršeliais. Kaina .............. 53.
*Bin* ............................................. PER KLAUSUČIŲ ULYTELŲ, pa-
JUOZAS STALINAS, arba kaip rašė Liudas Dovydėnas, įdomi

Kaukazo razbaininkas buvo P***®*-j,. <2 20rr Rusijos diktatorių. Kaina . ,25c !•« »»« •••• 52M

Užsakomus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<36 East Broadway So. Boston 27. M

KELEIVIS, SO. BOSTON
1'IENO PARDAVĖJŲ MĖGIAMA SEIMĄ

vs

Tai Paul Tremblay šeima iš Alma. Kanada, kuri per 10 metu susilaukė 17 vaikų. 

Iš jų šešiolika tebėra šyvi ir. žinoma, nemažai pieno išgeria. Viršuje vidury lai

kantis vaiką vyras yra tos šeimos gera s draugas.

RUDENS DIENOS

Nuobodžios, pilkos slenka dienos 
Be atmainos ir be vilties; 
Aplinkui neprieteliai — sienos, 
Lyg kad sargyba ant nakties.
O darbas, draugas kitada,
Dabar tik slegianti našta.
širdy nei sopulio nei noro! 
Nurimus glūdi tuštuma.
Ne tai lyg trošku giyno oro.
Ne tai pastogė svetima;
O nuo svajonių, nuo sapnų 
Beliko pasakų senų.
šalin, šalin!.. Ištiesęs ranką, 
Tuščia, kas bėga, grąžini!.. 
Rečiau vis spinduliai aplanką 
Tolyn beskrieja tekini!
O šaltas, purvinas vanduo' A
Už lango teška. Tai ruduo!

Maironis

Naktinė pamaina sunkiau-, 
šia. Ji baigiasi šeštą ryto, 

patobuli- bet gulti leidžiama tik po

$25,000 RECEPTAS

no prausyklas. dviejų valandų. Tada kali- už kurį Gerda Roderer var-j,)onaįs raiščiais ant rankovių — nerias iš kailio, savo
Kaipo planų viršijimo ga- nės krinta ant čiužinių, bet žybose^ laimė jo pirmą^ do\a- vel-gus bestramužydami, kad jie iškilmingiau pix> val-

— aplos, apries, kitus —ko-
— antausiais apdalys, kitus

valdžios akyse, visa tai rodo kapų 
iūpestingumą ir genis norus, bet visa tai duoda nelabai 
kokių vaisių.

Sunku eiles išlyginti. Sunku žingsniai suvienodinti. 
$i.5o. U2 sausą duoną. 30 gr. mar- Piauna troškulys, puola prie batinio šaukštelio druskos, Labai Įvairi publika. Yra čia ir tvirtų vyrų, matyti, 

garino (sintetiško i, 40 gr. vandens, bet vanduo su vieną svarą ir ketvirtadalį ^ar neseniai i lagerį pakliuvusių, kurie eina tvirtu žing
sniu, išdidžiai galvas aukštyn iškėlę. Bet didžioji dau- 

Sviestą ištrinti, pamažu j gUma — vargani elgetos. Nuo bado ištįsę ar jau pa

jų, marš į siuvyklas. Per- nio popieriaus, ji išilgai su- 
Kaip ir visuose kalėjimuo- traukų metu valgoma sausa lenkti, kad būtų storesnis, 

ii- šųime sutinkamos duona. Kalbėtis su nieku tu H m snlankstvti ksm armn-

nebent Įsakius, dėti ant kepamosios skar- 
;, mene- dos ir i tas foi-mas dėti teš 

metai. Amžina bai- lą po pilną arbatini šaukš-

čių dalinti, maudytis, spin- P1;0.-* Lietuvoj, Kazakstane čių, išimti piragaičius, o 
tu kontrolės. Visa tai gali- *r tolimiausiuose Rusijos popierių naudoti kitam kar

kini metu atlikti, bet vergijos užkampiuose. Vaima

nemis.
Darbo pamainos keičia- neria na t, k kūpąs’.

raus glaistu (įcing).
Tui-ėsite apie 4 tuzinus

pa- Tikrai, kalėjime ir mote- piragaičių. 
žadinama pusę ket- i»Ts ten turi lygias teises?! Pamėginkite išsikepti to- 

rašė Pulgis Andriušis, virtos, darbo pradžia—šeš- no^Nl Al ilf ▲ *ių piragaičių.pr
tą, pabaiga — 14 vai. Bet 
po darbo poilsio neduoda

DOSNI AUKA

Didelė “Keleivio” bičiulė NAUJAS ADRESAS MO- 
ATSTOVO ANGLIJOJ

Keleivi ir “Darbo“ atsto- 
vo adresas pasikeitė. Jis dabar 
yra toks: J. Venskūnas, 8 Ste- 

lwart Stn Bellshill - 
į LaiMFshire, Scotland.

i ma, prasideda gainiojimas Anelė Liutkuvienėiš Bridge- 
•j iš galo į galą, vienaspotvar- waterio, Mass., užsakė “Ke- y, 

kis keičia kitą ir taip laiko- JeivĮ” trims Vokietijoje gy- 
ma Įtampoj. Nieks neturi veliantiems asmenims, o taip 
teisės išsitiesti ant čiužinio, pat po 3 egz. 1958 metų 
leisti sustingusiems sąna- j kalendoriaus ir “Amerikos 
riams atlyžti. • Įdomybių”.
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BALYS SRUOGA

Dievų miškas
(Tęsinys)

Šitaip pirma naktį praleidę “Dievų miške“, vėliau 

atlikę visus ''įpilietinimo formalumus", netekę savo 

drabužiu ir avalynės ir apvilkti apauti kalinio “rū

bais“, išmokę iškilmingų katorgininko maršą, atsistoti 

ir sustingti prieš vyresnybę, taisyklingai nusiimti ir 

užsidėti kepurę, jie tapo “pilnateisiai pajūrio kurorto 

gyventojai“. Sruogos žodžiais, “maždaug po dviejų sa
vaičių mes buvome į inteligentus jau visiškai nele

pu našūs. Aš su savo ūgiu 1.90 mt. nuo 96 kilogramu 

svorio nuvažiavau iki 67 kilogramų. Kiti mūsų vaikš

čiojo jau su praskeltomis galvomis, sutinusiom N 

blauzdomis, žaizdotomis šlaunimis, nuo mušimų pa

mėlynavusia nugara, nuolat spingsinčiomis nuo antau

sių ausimis, suraižytais veidais. Kojos visų buvo 

žaizdotos, kruvinos. Retas kuris vaikščiojo lie įsikel

tos temperatūros.

“Buvome jau Įsigyvenę katorgininkai, utelių nu

graužti ir išmokę keiktis ne blogiau už senąją gvardi

ją. Tuomet pradėjo skirstyti Į pastovias darini ko

mandas — j nuolatinį darbą”.

Netrukus silpnesnieji jau pavirto į šešėlius, kuriuos 

Sruoga klipatomis vadina. Skaitykime ką jis rašo:

KLIPATŲ KLIPATOS

Iš ryto katorgininkai, i>o patikrinimo, rikiuojasi 
būriais ir traukia i darbą. Išėjimą prižiūri lagerio vir- 
šninkas su savo Įiadėjėjais. Pro juos praeinant reikia 

; nusiimti kepurę, rankos prie šlaunių priglausti, kad 
j nesimataruotų, ir išsitempti, lyg tau už nugaros būtų 
; stačia lenta pririšta.

Pirmieji eina Įvairių amatininkų būreliai. Jie dilba 
pastogėje savo specialybės darbą, jie moka gauti ge
resni maistą, jie turi šiokių tokių pašalinių pajamų. Jie, 
nors ir nuskurę, nors purvini, bet vis dėlto žmonės kaip 
žmonės.

Paskutinė išsijudina vadinama Waldkolonne—miš
ko darbų komanda — medžiam kirsti, rąstam tampyti, 
kelmam rauti, žemėm nešioti, tai ir toliau. Darbas sun
kus, šaltyje ir lietuje. Maistas pats prasčiausias. Jokių 
pašalinių pajamų.

Didžiulė Waldkolonne suskirstyta šimtinėmis. Kiek
vienos šimtinės priešaky eina kapas ir puskapis (capo

------ — ai Hilfscapo—darbų prižiūrėtojas ar jo pagelbininkas).
štai piragaičių receptas,; Kapai — žvalūs, apsukrūs, mitrūs vyrukai su rau-

begi'iž. Tikrai, vakare, kai ši kolona grįžta iš darbo, 
parsineša ji po keletą numirėlių — tris, penkis, aštuo
nis, dešimtį...

Rytmetį, visom kolonom išėjus į darbą, lagerio kie- 
įme “iš kažkur” išlenda šmėklų minia. Keista ji tokia!

Neina, bet slenka. Pamažu pamažėli, be jokio gar
so, nelyginant praskriejančio debesio šešėliai.

Slenka... kadaise, gal ne taip seniai, buvę žmo
nės. Turėję pastogę, namus, tėvus, seseris, brolius, gal 
žmoną, gal vaikus... Turėję Tėvynę, turėję — valią, 
laisvę, troškimus!

Slenka jie susikibę kits į kitą, vienas antrą palai
kydami, vienas antru atsiremdami. Niekas jų nebera
gina, niekas jų nebemuša. Jiems viskas |>asauly jau: 
vis tiek pat

Jų klumpės jau nebeslepsi. Jie jau nebeturi jėgos 
kojai nuo žemės pakelti. Jie kojas velka žeme taip lė
tai, kad net čiuožimas mažai tesigirdi. Vieni ant krū
tinės nuknarinę galvą, kartais dar žvilgčiodami į žemę, 
kartais — visai niekur nežiūrėdami.

Kiti — apsiblausasiomis ūkanotomis akimis dairosi 
aplinkui, nieko nematydami, nieko nesuprasdami, nie
ko nebenorėdami. Kiti vėl atsilošę ant savo draugų, 
užmerkę akis lyg grabe —- ir vos vos velka savo tokias 
sunkias kojas. Veidai, veidai! Vienas už kitą baisesnis, 
vienas už kitą skaudesnis.

Į tuos veidus nebūtų taip skaudu žiūrėti, jeigu ko
jos nejudėtų, jeigu jie būtų numirėliai!

Numirėlis — ko gi iš jo benorėti, jam visa vis tiek 
pat. Bet kai toks veidas dar eina į darbą!

Nukelto I 7 pul.
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Dievu miškas
\ Tai — labai pastovi komanda. Nemažėjanti, ne 
nykstanti.

Slenka, slenka klipatų komanda, sienka... kainos, kurioj jis padėkojo
Kiekvienam katorgininkui tai įtikinamas momento visiems atsilankiusiems ir

Tai kas, kad daugelis iš tos komandos narių per- norį. Visi vienodai nori gyventi, ir visi vienodai žino: kuo kitu prie pokylio pasi
us mėnesio, už kito—vis tiek atsidursi klipatų komandoj. sekimo prisidėjusiems (jis

Naujokas, pirmą kartą savo gyvenime išvydęs k!i- padėkojo n keleiviui
dien išmiršta — barakuose, pakelėj, “daibo” metu... 
Vakare grįš iš darbo miško komanda. Ji duos rytdie- uz

Atkeltu is 6 psl. j , ai\aic gi jd to uai w uiionu ftuuioJiua. uuvo t jr ujvnsu?, jju v« • visokd'10 )H JUl'Umj Bal

Kokį moralinį, kokį istorinį pateisinimą būtų ga- nai klipatų ne mažesnį skaičių negu perdien jų išmi- patų komandą, lyg proto nustoja. Ne mirties jam bai- iokhdMr ba-
lima sugalvoti tiesiem, kurie kitus tokia lengva širdimi rė, — klipatų komanda skaičiaus atžvilgiu nenukentės. Įsu,—baisu išniekinto žmogaus vaizdo. Ir ne tik žmo- fo p’uo]inma3. 
siunčia į koncentracijos lagerius? Jokios politinės, jo- Miško komanda vietoje atiduotųjų klipatų koman-'gaus, — baisu šito išniekinto, subiauroto, sudergto mir
kios religinės, jokios pasaulėžiūrinės idėjos jų niekuo- dai gaus naujų bendradarbių, kurie po mėnesio kito'ties vaizdo!
met nepateisins! Jie savo žmogiškąją menkystą galėtų savo rėžtu pereis į klipatas. Taip ir sukasi gyvenimas Į Naujokas pats nepajunta, kaip jis ima visas vir--atiduoti, gali tą padalyti, ją
atpirkti tiktai tuomet, jei patys savo dienas baigtų tose ratu. Kasdien į lagerį atvaromi nauji žmonės, bet la- pėti, o jo pabalusios iūpos, keistai trūkčiodamos, ty-j pasiųsti ižd. A. Bričkaus 
pačiose sąlygose, į kurias kitus tremia, besivaduodami gėrio gyventojų skaičius daugėja labai pamažu. ; liai kartoja: - Į vardu ( 89 Old Harbor St.,

puolinmas
Kas pokyly negalėjo būti 

ir norėtų savo auką Balfui

pamišėliškomis idėjomis fikcijomis! Kitaip — amžių Mušta žmonės karo laukuose baisiose kančiose, 
prakeikmas slėgs ne tik jų atmintį, slėgs ir jų palikuo- Bet tenai — visi lygūs. Ten — sužeistam pagalba tei-
nių palikuonis! kiama. Ten sužeistą net priešas pagerbia. Ten — turi

—0, Viešpatie, Viešpatie!
(Bus daugiau)

[So. Boston, Mass. b

Slenka, slenka... Visokių tautų, visokių profesijų ginklą. Gali gintis. Ten tavo mirtis ir kančios šiokios 
žmonės. į lagerį prieš mėnesį, prieš du ar tris atvyko' tokios prasmės turi: dėl kurios noi-s idėjos kariauja- 
gi jie visi sveiki! i ma, dėl tėvynės, dėl laisvės.

Naujokui arčiau prie jų prieiti sunku, — pūvančių O čia — niekui- nieko! Jokios prasmės! Niekas tau1
lavonų tvaikas. Rankos — žaizdotos, kojos—žaizdotos, jokios pagalbos neteiks. Niekas tavęs neatjaus, nepa- , . ,, . . ..
Po žaizdas painiojasi įvairūs parazitai, į kuriuos tie guos, į mirties paslaptį pakeleivingos meilės žodžiu kaialienė s.u savo vyru, u-seimą papiastai gyvena n- 
« - , , . . . j. . . i j- r r . i » ną milionai amerikiečiu ma-iželio menesi, vasarą visabuvę žmones nebekreipia jokio dėmesio. Inepalydes. • 1 *

Slenka, slenka... Taip pamažu! Ar ne geriau būti pasmerktam mirti ir pakartam gvė»» vadina
Kartais vienas, kartais kitas išsiskiria iš minios. ’ negu šitokiu būdu — iš bado pūvančiose žaizdose su- Jasmenvbe*’.

Pasverduliuoja, lyg galvodamas ir nebegalėdamas nu-įkniubti? į Visur ji buvo priimta ne
spręsti, kas jam dabar daryti. Žengia žingsnį į šalį. • Seniau bent kituose kraštuose, kariamajam bent tik iškilmingai, bet ir nuo- 
Kitą. Palinksta ant kelių. Atsiremia rankomis į žemę. paskutinį norą patenkindavo — duodavo pavalgyti, dū- širdžiai.
Paropoja keletą žingsnių. Apsidairo pamišėlio akimis, mą nuryti, laišką parašyti, kokią mauškę išmesti... O! Anglijos karalienė ne vai- 
Priglūsta krūtine, veidu prie žemės. Lyg sustingsta čia — paspiria koja — ir viskas. 'do, bet tik karaliauja. Ten
valandėlei. Šiurpulys jį nukrečia. Pakelia galvą. Baisiai, Baisūs buvo kiti naikinimo lageriai, kur, būdavo, klastą valdo parlamentas su 
baisiai išsiilgusios jo akys. Nė žodžio nepratars. Nesu-'atveža kalinį ir tuojau nužudo. Bet tas pats žudymas J° pasaukta vyriausybe, 
dejuos. Lūpos net nesujudės, šliaužia tylėdamas kur iaklinai vyko ir Dievų miško padangėje. Skirtumas bu- _. m.^ s. Vla
nuošaliau. Į patvorį. į barako pasienį. Prišliaužia. Atsi-Įvo tiktai tasai, kad čia žmogų nukankindavo, čiulpte'vyria wbe ^ai a- 
gula. Užmerkia akis. Dabar jam absoliučiai visa vis į iščiulpdavo jo sveikatą, jo jėgas, versdavo ji mirti išb:pnį ą;mhnli<? ženklas

KIEK ANGLAMS ATSI- įlienė, turi 602 kambarius, jų 
EINA KARALIENĖ j žemės sklypas yra 40 akrų

--------  i dydžio, tarnų ten 200.
Beveik ištisą savaitę A-i Windsor pilis turi 700 

merikoj svečiavosi Anglijos i kambarių, ten karalienės

ną
tė televizijoj, kurią ir “Lai- karališka šeima išvyksta į

‘jauna, dailia

tiek pat.
Kitas gi ir iš minios nė kiek nesiskiria.

* bado...
Krinta; Kuri lagerių rūšis geriau

Tienė tik simbolis, ženklas, 
į kuris jungia keliuose žemy- 

atitinka mūsų amžiaus : nuošė išmėtytas įvairių tau-

Balmoral pilį Škotijoje. 
Kartais ji nuvažiuoja poil
sio ir į Sandringham pilį, 
kuri tun 150 kambarių.

Karališkoji jachta kaštuo
ja 6 mil. dolerių. Taigi ka
ralienė anglams ne pigiai 
atsieina, bet jie kol kas ne
sigaili tų išlaidų ir sako, 
kad karalienei įdėtas kapi
talas jiems duoda gerus di- 
videntus.

R. M.

Kunigams vesti katalikų bažnyčia uždraudė 1.000 metų po 
Kristaus.

.1 ieškojimai
Paieškau Aiiomo -JASIKO, kailaist- 

gyveno Kaune. Jis pats ar kas jį ži
no prašom atsiliept: adresu:

Juozas Dūda 
64 (i Street.
So. Boston 27, Mass. <44

Paieškau Ajrotos TO'l'ORAlTĖH, 
gyvena kur tai iH-iroite. Mieh. Ji 
pati ar ka,< ja žino prašau parašyti 
man šiuo adresu:

Veronika Jusius 
4056 St. Clair Avė.
C'leveland. Ohio

žemėn ir guli. Jo kaimynai neturi jėgų, nesistengia jį■ kultūros laimėjimus, dievaž, nelengva būtų nuspręsti, tų, spalvų, kultūių valstybes 
i į vieną britų bendruomenę 
! (British Common vvealth of 
š Nations). Anglai laiko ją 
reikalinga ir ten šiuo metu 
niekas įimtai nekelia balso, 

;kad kaialienė ar karalius 
i pašalintinas.
i Tai jų reikalas ir į ji mes 
nesikišime, tik čia pasaky
sime. kiek karalienė kaštuo
ja Anglijos žmonėms.

■ Jai pačiai skiriama per 
metus $168,000 ir be to dar 
jos rūmams išlaikyti 1,116,- 
000

pakelti. Slenkantieji iš paskos užkliūva už jo. Knapsi.Pagaliau, — tai individualaus skonio reikalas.
Vieni dar sugeba šiaip taip perkelti per jį koją, kiti i 
—ir to nepajėgia. Knapsi ir griūva viršum.

Slenka, slenka... Kokia daugybė ju! šimtas, ki-< n , nv - .v ... _
tas, trečiai ‘ I Paketą is Angluos ar Švedijos* ' VAISTAI

Tai — lagerio klipatų komanda. Ji — taip pat j . streptomicino 10 gramu ‘.................... $4.80
darbo komanda. Eina “darbo dirbti”, “darbo”—ati- I * Rimifono Roche 100 tablečių ................ $1.20

i ’ Penicilino švirkštimui 3 mil. vienetų .........$1.50tinkamo JOS pajėgumą. g , Penicilino tabletėse 10 tabl. po 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 .......................$1.00Specialus oro pašto patarnavimas—Taipgi išpildomi receptai
GATAVI DRABUŽIAI* Lietpalčiai, plastiko ir satininiai nuo $6.00 iki $$24.75* žakietai vyrams ir moterims .................$14.85* Kailio žakietai, šilti, nepraleidžiu 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 s Poplino marškiniai: balti, pilki, mėlyni ar beižiniai $9.00 ’ Sveteriai suaugusiems ir vaikams . .nuo $6.00 iki $18.50Taipgi 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 apsiaustu
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 (skaitytas Maitas ir Pristatymo Garantija 
Prašykite mūsų katalogų ir pavyzdžių!

Tozafr of London
51 RESERVOIR ST., CAMBRIDGE, Mass. Kirkiami 7-9705(Mes priimam Jūsų sudarytus paketus su naujais daiktais)

Biblijos Dievas su f už pini- į

Vietinės žinios
Pasisekęs Baifo pokylis

Spalio 20 d. Balfas rengė 
savo metinį pokylį, į kurį 
suėjo apie 200 asmenų. Jį 
pradėjo šeimininkas S. Ja
kutis, pavesdamas toliau va
dovauti V. Vakauzui, kasis 
vykusiai ir darė.

Kiek nasįstįprįnus. kalbė
jo pokylio globėjas A. Na
maksis, konsulas A. šalna, 
A. Matjoška.

NAUJIENA!!!
Pinigai persiunčiami į Sov. Sąjungą, Lietuvą. Latviją. Estiją. Pilnai garantuojame ir oficialiai —100 rublių —$10. Persiuntimas atsieina $5. Perlaidos didžiausia suma $50., bet galima užsakyt perlaidų kiek norima.

GRAMERCY744 BRO A D STREET
Room 925

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

J

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖParašė T. J. KučinskasDažinosite, Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus fc glamonėjimą savo gražios marčios.—jo aistros meilės žo- ► džius. Reiškia. Kristus turėjo vaikų!mergaičių dora darė biznį bažnyčioje, susipyku gus. Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino karus, svetimoterystę, nemoralybę ir 1.1.prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. gu pardavėjus ir pas T.
Chicago 16, III.

šimtai biblijos kGaunama pas kny- kJ. Kučinskas, 740 W. 34th St., ► m

Meninę dalį atliko solistė 
Jos vynai princui Fili- Jadvyga Adomavičienė (pi- 

pui per metus mokama anų jai pritarė muz. Vladas 
$112,000, karalienės moti- Adomavičius) ir iš Nevv 
nai $196,000, jos dėdei Yorko atvykęs aktorius, hu- 
$98,000, seserei Margaritai moristas Vitalis Žukauskas, j 
S16,000 ir tiek pat karalie-' kuris tikrai sumaniai, kultū- 
nės tetai ir princams. Viso1 ringai juokino svečius.

į PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS | 
PERSIŲSTI f SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ,

X ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA į

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

Tel.: INgersol 7-7272, INgersol 7-6465 Nesiūlome mūsų klijentams brangių dovanų. Mūsų dovana tai 1-os klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas.
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

PRIĖMIMO PUNKTAS:
NEW YORK CITY. 78 Second Avė. Tek ORchard 4-1540 

MŪSŲ SKYRIAI:
§ DETROIT 12. Mich., 11601 Jos. Campau Avė. Tel. TO 8-0298 

HARTFORD, Conn. 651 Albany Avė. TeL: CHapel 7-5164 5 
LOS ANGELES. Galifė 121 So. Vernon Avė. Dl'nkirk 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 Jersey. 263 Market St., Tel.:MA 2-6937 5

labo Anglija karališkai šei-! 
mai per metus 
$1,869,600.

Tokioms promogoms jis 
išleidžia i lauktinas ir kitą kartą.

Po skyriaus pirm. A. An-

ISggįs SK&fcJs fe
i.-„ ts ei,o tini^ju u«aivj

NEW ERA
Ir kaip ji atsirado

Sveikatos įstaigos pataria už- 
’aikyti sveikata daržovėmis ir vai 
siais. <> ne vaistais chemikalais. 
XEW ERA išdiibė.ias pasekmin
gai naudoja ta principą gaminda
mas mišinį galvai mazgoti iš tam 
tikru vaisių. Tarp moterų eina 
•zarsas. 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 <>z butelį. 
Kanadoje S2.25.

S. BITAUTAS
>27 E. Exposition Denver. Colo.

DĖMESIO!

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE

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

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

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

SLA—mažamečių apdrauda—rimtas aprūpinimas atei
čiai.

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

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

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

OR. M. X VINIKAS
Fbw Yarfc 1, N. T. JI

■ Čia pat pasakyta, kad A-! driulionio žodžio, kuriuo 
merikos prezidento įstaigos į jįs saukėsi į visų jautriau- 

: išlaikymas per metus kaš-ls‘as širdis ateiti Balfui i pa
galbą, ir programos vedėjo

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai dvigubos špjdtos
Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

■tuoja du milionų su viršum.
Iš seno Anglijos karaliai 

valdo didelius rūmus, pilis 
su dideliais žemės plotais.
Londone Buckingham rū
mai, kuriuose gyvena kara-

DEMESIO!

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

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

135 Weat 14th Street Tel. CHelaea 3-2583
(Tarpe 6th ir 7th Avė.) New York 11, N. Y. (Arti visų požeminių traukinių)

FIRMA SUDARĖ SPECIALI SUTARTI SU INTURISTU, MASKVOJ.
Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitu siuntėjui patogiu būdu. Klijentai, gyveną už New Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paštu, tuojau (atgal grįžtančiu paštu) gauna tikslų atsiųstų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek persiuntimas kainuoja.
Siuntiniai atydžiai supakuojami ir išsiunčiami laike 48 valandų. Po kelių dienų siuntė

jas gauna ii firmos oficialų JAV-hių pašto kvitą, kuris įrodo, kad siuntinys adresatui 
pasiųstas.

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

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Pradžiugink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALĖDOMS!

MUSŲ SVKIS: YPATINGAS DĖMESYS IR MANDAGUMAS SU KEDENTAIS.
KEDENTŲ PATOGUMUI MUSŲ IŠTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS MEDŽIAGŲ. ODOS. 
VAIKAMS DAIKTŲ. SKARELIŲ. ŠALIKŲ IR KITOKIŲ DAIKTŲ PRIEINAMOMIS KAINOMIS IR 
AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES.

įstaiga atidalyta kasdien 9—6 v a L, sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai. 
Informacijų klauskite: Telef.. CHelsea 3-2583

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

Fvrrmrenrm.

BRl KNĖS LAPAI
Bruknės lapai yra vartojami nuo be- tvarkingo šlapinimosi, nuo akmenėlių augimo, inkstų uždegimo, pūslės nedirbimo neveiklumo ir šlapinimosi kanalo. $2 sv.Trukžolių šaknys* nuo patrūkimo, pasijudinimo, skaudėjimo po krūtine, dieglių. Suteikia [prakaitavimo ir atkosėjimą.Kaina ......... $3.00 svr.Pelynos žole nuo plaučių nesveikumo. geltligės, karščiavimu. drugio ir nuo gumbo pasikėlimo. taiso vidurius jas geriant. duoda apetitą geresnį. Kaina .... $200 svaras. 

ALENANDER’S CO- 
414 Rroadtvay 

South Boston 27. Mass.

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx5c»xxxxxxxx x xxx^x^xxx^kxxx»aoc<

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 nors 
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS“
536 East 3roadway, South Boston 27, Mass



Puslapis AMunta* KELEIVIS, SO. BOSTON

Nepastebėta sukakti* Graži reklama

PADĖKA viltį stiprino. Didelę ir gilią 
padėką reiškiame Dr. Geo. 
W. B. Starkev. Dr. Stanley

lege, o šeštadienį, spalio 25 Pereitą savaitgalį Bosto- 
d. lietuvių pirmoji (kapito- ne pas E. ir S. Santvaros ir 
nas Kazys Merkis) susitiks kitus bičiulius lankėsi archi

tektas Rudokas su žmona, 
atvykę iš Chicagos.

No. 43, Spalio 23^-1957

Dr. B. Matulionis 1
Vidaus, apsetolisl plouRa ir 
dia* Ugos. Prriaa bst tauto 4b* 
n*. ii anksto susitarus tolafaaa ai 
raišku. . . ,
Tale. lito, Pascos*. Rkode Islaad

Adresate Memorisl Hospital 
Wslliisi Laka. Bkada latoad.

Aštuntas: nuo Providence—24 »J- 
lios, nuo Woreester—tt nas 
Boston ar

Mūsų nepamirštamas sū- ...... .
nus Algimantas Andrius. J.bkal Dc. Toch. Dr. Mitus, su Brandeis universitetu, 
dvylika metu dailiai augęs Dr. D Anglių. Dr. Magahni! Tautiečiai prašomi pasido- 
ir "buvęs mūsų gražiausia11’ Kitiems gydytojams bei i mėti ir aplankytu sias rung- 
viltis. tiyliktaisiais savo am- medicinos seserims kurie še-
žiaus metais sunkiai susir- slohką _ mėnesių stengėsi 
go. visom savo jėgom tą Ii- mūsų sūnų išgelbėti. Sun- 

kovojo, bet jokios nei:^iai surandamų padėkos žo-
_ Kultūrinė televizijos sto-

tunme P^ną WGBH antras kanalas) gą____,________________ ,
'Uii matome \i p1.ae£tJj penktadieni paskyrė mūsų. nei ligoninės pastan- ^ia nusipelnė mūsų bičiu- 

uulis.iuDrf \ieto? ie”.pusvalandį lietuviams gos nepadėjo, ir jis mus di- hai^ Elena ir Juozas Kun- 
sielvarte paliko š. m. caiČiai, Genovaitė ir Dr.

Bronius Mickevičiai, Ange

tynęs. Pradžia 7:30 v. v. 
įėjimas laisvas. Į abi lietu 
vių šachmatų komandas yra

Onai Gegužienei Mass. 
Memorial ligoninėj padary
ta operacija. Linkime ligo-

jkelti jauniai: Gediminas irjnei g'eitai būti sveikak 
Leopaldas Šveikauskai žais 
A komandoje, ir Saulius

Bostone 
Lem bertą, 
suose
tuvų užsimojimuose. Žino
jome. kad jis ir eilėraščius 
kuria ir sėkmingai verčiasi 
nekilnojamų turtų tarpi
ninkavimu (jo Įstaiga 
yra South Bostone. 597 

bet nežinojo- 
iis neseniai, russė-v

d., minėjo savo gyve
nimo 60 metų sukakti ir kad 
šiemet sukako 40 metų. kai 
jo kūriniai pradėjo rodvtis 
spaudoje.

Sveikiname, kad ir pa
vėlavę. Gražių kūrybingą 
metų 1

Pranas Lem bertas atski
rai yra išleidęs du eilėraščių 
rinkiniu: Saulėtekiai 1935 
metais ir Baltija šaukia 
1947 metais.

Ž-is

“Azijos viešnia” jau čia

garbės konsulas ožiam
Šalna atsakinėjo i rugsėjo 15 d.

Jau visas mėnuo, kai 
gmantas Andrius

Broadvav 
me. kad 
jo IS

Mūsų 
adv. A.
Brandeis universiteto profe- 
soriaus Donald Bigelua amaiitas"Andrius 'guli įa Elena ir Viktoras Vizgirdos, 
klausimus, o Onos lvaškie- įu<we> o jautlūs UŽUojautu le.na .RamuaUas Žukaus-
nės tautiniu šokių šokėjai žodžiai vis dar mus lanko. 9*!:.*“!?? kaltaL' h«°nl P° 
pašoko kelis sokius. Labai norėtumėm visiem bi- kekf s>kius pei savaitę ve-

Per 15 niin.. kurie buvo čiuiiam asme„iškai padėko- ?‘odavo > ,lSon!n« "l .™ums 
skirti luoi. Bigeiovv nasikal- .1 h», r-.i ny.tM.-vri no. ku0 įmanydami padėdavo,
bėjim
ku. daug' ko neaiškinsi, bet
adv. šalna labai gerai atsa- atskirą padėkos žodį suras- 
kinėjo ii' per trumpą laiką tį# lad kreipiamės į jūs vi- 
suspėjo duoti apie mus sus brangūs draugai irprie- 
daug informacijų tiems, ku- ____  ___ ___ "
i ie tos programos klausėsi, žodžiu. * į padeda toliau gyventi.

Būtų gera. kad lietuviai. Alė ir Stasy* Santvarai
klausėsi

ą v lė ir Valentinas Vakauzai,

prof. Bigeiovv pasikal- ti. bet vargu tai padaryti pa- kuo -n?an>:<.la"!1. lodavo, 
ui su adv. šalna, aiš- jėgsime. nes tikrai sunku E'an«us bičiuliai, su giliau-Jėg 

tokia

kurie
mos, parašytų 
kos laiškelius 
chusetts Avė., 
Mass.).

PAK1H ODAMAS XAMAS
1 lorchestery, Ashmont, atskiras na. 

mas, 3 miegamieji, moderniškas, vo- 
Vaičaitis, Gediminas Kuo-1 p.ia ir dušas, krosnis jryv. kambary,

dis (13 metui ir Edmundas i
šiame stovy, šaukti savi- 

818*.

(13 metų) ir Edmundas ,alivjaus
Spirauskas — B komandoj.! ***• geriausi* 

4 ’ įtinką: CO 5-

Serga J. Gaubas

Muziką Juozą Gaubą pra
eitą savaitę ištiko silpnas1 
paralyžiaus smūgis. Ligonis i 

guli miesto ligoninėje, jo

IšNL O.M L UJAMAS BI TAS
i Išnuomuojanias 3 kam b. butas 
i pirmame aukšte.

Ten pat parduodama balkelių ir 
! visokių lentų. Kreiptis:

194 Athens Street 
So. Boston 27, Mass,

valanda kiekvienam ?u nuoširdumu. tariame ^sveikata gerėja

tenai, šiuo viešu 
žodžiu.

Nuoširdžią padėką reis- 
tot progra- ^jame kun< klebonui Pr. ~ ~

stočiai pade- Virmauskiui, kunigams T *e vestuves 
t^4 .la^a- jv žoromskiui
Cambridge, |.omp j Kačinskui už

Jums dėkui, dėkui, dėkui.
Mūsų vienatvė neapsako-; ------------------------

mai didelė, nyki ir liūdna.' Bus Tėvynės Mylėtojų 
spaudos Jd^Ų visų užuojauta mums susirinkimas

jam ko greičiau pasveikti

BI TAS NUOMAI
_ . . . 5 kamb. butas, su baldais ar be,
Linkime baldus galinta ir nupirkti. Visi pato- 

■ gumai, karštas vanduo, 913 East 
; Fourth St.. So. Bostone, pirmame i aukšte. Nuoma $50 mėn. Kreiptis į
Į savin. J. Brazą ten pat. (45

Jung. Tautų diena

ši ketvirtadieni.

kilmingas

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: IU4t iki S

546 BR0ADWAY
80. BOSTON. MASO.
Telefonas AN 8-1320

T«L AT S-4MS

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir «-« 
Nedaliomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbi* Road 
Arti Uph4n’a Corner 

DORCHESTEB, MASS.

J.
ir

iš-
religines apeigas

Nuo rugsėjo mėnesio jau 
buvo 3 vestuvės: Banevi-

Parduodamas namas

-------------------------------- So. Bostone parduodamas la-

Tėv. Mylėtojų Dr-jos sky- bai pigiai 3 butu (3-4-4 kamba- 

riaus susirinkimas bus šį ke- riai) namas su visais Įrengi- 

tviitadienį, spalio 24 d. ma!s- - Vienas butas tuščias. 

7:30 vai. J. Tuinilos įstai- Kreiptus i savininką I aukšte 

goję (395 Broadway). St., tel. AN 8-4687.

a
•C.

Vadinamoji Azijos sloga
jau pradėjo "lankytis ir bos- yra Jungtinių iautų diena. šv. 
toniečiu namuose, bet kitur i u proga Bostono universi- lui 
ji jau tikrai Įkyri pasidarė. tete ir lietuviai studentai klasei 
štai iš Brooklyno rašo J. dėjosi i bendrą 70 tautų pa- dom 
Petniūnas. kad jų šeimą ta rodą ir išstato mūsų tauti 
viešnia prie lovų buvo priri- nius drabužius, di
šusi. kad jaunieji jau atsi- . . . . ,

rodoie. Lietuviai kviečiami nuoširdų dėkui.kėlę. bet kanu su jais gyve-
nantis proi. 
priverstas rimčiau 
ga pasigrumti.

Linkime prof. J. Kamin 
skui creit ta liga nugalėti.

.. . čiaus su Vizbaraite, Ketui-j si a ir 2f« n.ri.m<ir velionio palvdejima i ka- , . i • -„.i 3Z8 ir 208 kp. nariams;,pilies. Mūsų gražiausias dė- ak?° 2* Kunska.tė ir praeitą i ---------
spaliu 24 kui Seselėms mokytojoms,.^ ~ ntn .su SLA 328 ir 208 kuopų

Petro parapijos mokyk- {?’ 4anJ'“n_al.t.£L?‘s JIontl'®a’ susirinkimas šaukiamas šj 
ir ypačiai Algimanto Vilemu, yra ve*, j spalio 26 d., 7:30

už šv. mišias ir mai- u’ Diamos sambūry, Bend- vak vak Sandaros patalpo-
oareikita užuojauta ™omeneJ “' kltui'- J° Jauna paieiK^tą užuojautą, žmonelė «ako

puošniai laidotu- ’ ta- •’v J -J1 rankų susidėjusi Kanadoje.
ir

PARDUODU LANGUS
Parduodu medinius žiemos langus 

storm windows). 17 gabalų. Plotis 
visų 34 coliai, o ilgis—54, <id ir (19 

1 colių. Prašom kreiptis adresu:
J. Stanislovaitis
22 Telegraph St. So. Boston (44

irGražiai
drabužius, drožinius irt yes surengė p. F. Zaletskas, Rėik“m777tr,J“kad“juodu 

pan. bendroje studentų pa-, kuriam tariame mudviejų to]iau nepasitl-auksJ

J. Kaminskas apsilankyti. Paroda bus 685' Mūsų didžios nelaimės me- 
Bos- tu ypačiai jautrūs ir broliš- 

iki 11; ki buvo Bostono lietuviai. 
Atskiri asmenys ir organi-į 
zacijos prie mirusio sūnaus

su ta li- Commonwealth Avė., 
ton Cniversity, nuo 1 
vai. vak.

is vi
suomeninio baro.

se, 124 F St., So. Bostone. 
Bus renkami delegatai į

SLA apskrities suvažiavimą 
ir svarstomi kiti reikalai.
—I

Vagys rengia pikniką?
Bostono Kolegija 
ir Brandeis univ.

Charles J. Kay 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
t

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Uetavte Gydytojas ir CMrarcas 
Vartoja vėliausios konstrokdjM

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-< 
534 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON. MA88.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. RodJ

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Atlicka visokius ‘‘plumbing”—j
^aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoi 

ir taisymo darbus. Kainos priei
namos. Pirm negu ką darote, pas-i 
kambinkit. pakiauskit mūsų kainų J

Telefonas CO 5-5839 
12 Mt. Vernon, Dorshester, Mass.! Naktį iš 15-os į 16-tą spa

lio vagys įsilaužė į lietuvio 
: Prano Januievičiaus krau- 

Frank’s Market, 261
iš-

KAūlO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa

vakaro.
uždarytas.

Nuo 9 ryto iki B 
Soredomis—ofisasatvyksta pas lietuvius i So..

_____  kaisto padėjo tokią gausy- Bostono Lietuviu Piliečiu1 tuv?
„alio ”0 d Tau. Insti- bę,«ėI!ų; kad j°? ™s tilp0 Draugiją tarpklubinėms ša?Port>and, Cambridge, ir iš stoties WLYN, 1366 ki- 
. buvo Pabalti-!el'dvl0r kop.ycloj’- Tu0..!>at;chmatų rungtynėms (Met-'slnes« kum.p"b. desr^> įuo'lociklų, veikia sekmadie-

(Baitie Ame.!™etu -Jle sv‘ m,sla!- ropolitan Chess League).12 ka,3niais nuo 2:30 iki 3 vai.

būtų Perduodamos lietu-
Iviskos dainos, muzika ir 
Magautės Pasaka.

• Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir 3o- 
;anų krautuvę, 502 East

Buvo susirinkę pabaltiečiai

Tarėsi Vasario 16 reikalais 447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Praeitą trečiadieni buvo
A. Lietuviu Tarvbos skv- « « •
riaus posėdis, kuriame svar
styta Lietuvos neprklauso- 
mybės paskelbimo 40 metų 
sukakties minėjimo reika
lai. Minėjimas bus Thomas 
Park mokykloje vasario 16 
d. Vakare Piliečių Draugi
jos salėje banketas.

Moterys rengia

Halloween parę

tuto patalpose

kuriame Olav Millert iš Ha- 
vardo universiteto kalbėjo 
apie pabėgėlius ir sovietų 
tvarką, pianistė Ilona Vilde 
skambino Šopeno ir Listo. 
o dainininkė
berg, Mara Efferts pianu 
palydima, padainavo latvių 
kompozitorių kūrinių. 

Vėliau buvo pažmonvs.

no ir guocie, mus parėmė iįetUviu antroji (komandos; Atrodo, lyg vagys 
moraliai ir medžiagiškai, kapitonas Algimantas Ivaš-,ren^sls Piknikui, 
gausiai lankė velioni koply- ka) rongsis su Bostono Col-
čioj ir, aukodami darbo die- ______ __________________
ną. mūsų mylimąjį sūnų pa- 

.. . (lydėjo Į kapines. Tokią
Lam-j5Unkja gyvenimo valandą

A. J. NAMAKSY
KKAL ESTATE * INSURANCE

W. Broadway

ll

ŠĮ šeštadieni, spalio 26 d. 
Dorchesterio Letuvių Mote
rų Klubas rengia Įdomų 
Hallovveen vakarą Dorche- 
sielio Lietuvių Klubo patal- 
iiose. 1810 Dorchester Avė. 
Kviečiami seni ir jauni. Už

ŠĮ šeštadieni dailininko 
Vizgirdos paroda

Dailininko Viktoro Viz
girdos kūrinių paroda ati
daroma šį šeštadieni. 6 vai. 
vak. .Ji tęsis spalio 26 ir 27 
d. d. Parodą ruošia studen
tai santariečiai Tautininkui

.. __ namuose, 484 E. Fourth St..
, T1al arn.s So. Bostone. Visi maloniaiizanea nemokama. Parengi- , • . -i i „•.. e kviečiami atsilankvti.me turėsime muzikantą. > ____________ ‘_____

Svečiai bus pavaisinti va- Dr. J. Petronis atostogau- 
kariene. damas pereitą savaitę lankė

Kviečiame maloniai atsi- savo di augus ir gimines Nevv 
lankyti. Yorke ir Pennsylvanijos

Rengėjos i valstijoje.

e e r i a u s: u s K o s 11 u m u s >us
duodamos dovanos vaikams 
ir suaugusiems,

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Parcel Department

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

409 We*t Broadway So. Boston 27, Mas*.
Persiunčiame Jūsų sudarytus siuntinius j LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Kl .SIJOS valdomas sritis

iš Lai. ų rūou avalynės, medžiagų, maisto, vaistų ir kitko. Vi
sa.- išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas.

\ aistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje įstai

goje. Prašykite katalogu.

Iš toliau -lipkite siuntinius mūsų adresu, l’aėiu siunčia
mų prekių svoris negali būti didesnis kaip 19-ka svaru, 
įdekite daiktu sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus- .Mes, 
.siuntini j»erpakavę. pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos, {-taiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai. 

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsų Įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTVRISTO Įgaliojimais.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 5 vai- vak. ketvirtadie

niais nuo t* iki 7 vai. vak. ir šeštadieniais nuo ,8 iki 2 vai. po pietų. 

Skelbimas įnik i na s, išsikirpkite adresą.

gyvenimo
didis dalykas yra pa- 

kad savo aplinkoj’ 
turi tiek jautrių ir bičiuliš
kų širdžių. Brangūs ir mieii 
prieteliai, už visą tai Jūs vi
si priimkite mūsų nuošir
džiausią ir giliausią padėką.

Jautrūs užuojautos žo
džiai mums buvo pareikšti 
spaudoj ir gausybe laišku. į 
Mes nuoširdžiausiai dėkoja
me už tuos paguodos žo-: 
džius Rašytojų Draugijos • 
pirmininkui Ben. Babraus-’ 
kui ir p. Gražinai, dėkoja
me tiem- kolegom rašyto
jam. kurie mūsų didį skaus-Į 
mą išgyveno ir mus jaut-J 
riais žodžiais ramino, už at
jautimą ir visokeriopą pa-, 
rainą dėkojame Liet. Enci-j 
kiopedijos leidėjui J. Kapo-’ 
čiui ir L. E. redakcijai, gra-! 
žiausia ačiū tariame Kelei-1 
vio red. -J. Sondai, dėkoja
me Scenos Darbuotojų Są
jungos valdybai ir buv. tea
tro bendradarbiam, dėkoja-! 
me Algimanto broliam skau-į 
tam, dėkojame visiem vi-' 
šiem draugam, visiem pa-i 
žistamiem. kurie vienokiu 
ar kitokiu būdu mus tą ros- 
čią valandą prisiminė.

Sunkiausia mums padėkos 
žodį surasti Aleksandrai ir; 
Antanui Gustaičiams, Lai
mai ir Dr. Stasiui Jasai-į 
čiams. Irenai ir Broniui Baš- 
kiams. kurie ilgus mėnesius 
beveik kasdien dalinosi mū
sų rūpesčiu, mūsų nuotai
kom. mūsų baime, kurie vi
są Algimanto Andriaus li
gos metą mus guodė, visaip 
rėme ir mfisii likėjimą b<>i,

tikrai
jausti

A. J. Jotis

RUDENS DIDŽIOSIOS 
LENKTYNĖS

TRECIAD. SPALIO 30

šeštai SP AlAO
$10,000 Pridėta 

COLONIAL 
HANDICAP

DOHTNS
$50,000 PRIDĖTA 

YANKEE HANDICAP

Broad way, So. Bostone. 
Tel. AN 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponą* Minlcu*.

SOUTH BOSTON, MASS. 
Office TcL AN 8-0948

17 ORIOLE STREET 
West Roibury, Maaa.

Tel. FA 3-5515

Trcig‘al Apie vieną įešioliKtą

ir senesni
mylią ir (ant vejos

1 r c i jr i a i 
Vieną mylią ir furlonjją

šeš. spl. 2H— Posto Ik. I ;(M) 
Dvigubi užsidaro 12:50

Paskut. savaitę—Posto 1.12:30 
Dvigubi užsidaro 12:20

ŽMONES I

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

597 E. BROADWAY 

SO. BOSTONE

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

o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

■rmmrfmmm

J

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodiiai-Deimantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalus
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4648

KURIE HėGSTA TAUPYTI
sau vargą bėgiojimą yra žmonės, ku

rie turi telefono pratęsimą viršuje. Ko

dėl neprisidėti prie tų žingsnių taupy

tojų ir neužsisakyti sau pratęsimą no- 

rimoj spalvoj. Tiktai $1.25 ar mažiau 

mėnesiui, prisideda taksai ir vienkarti

nis Įvedimas. Pašaukit .Jūsų vietinio 

Telefono Biznio Ofisą šiandien pat.

MW IHCtAND THIFHONI AHP TRIGtAFH COĮRMMV

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

ceptus ir turime visus gatavus 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 L. Rosengard, B. S., Reg. Pharm.,

382a W- BROAnWAY. tarp E ir F gatvių, SO. BOSTON. 
Telefonas A N 8-6020

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

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

John Petru*
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mas*.
Tek: JA4-4576

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Saviatakas A. J. Atoka*

•38 Eaat Braadoay 
Seat* Boston 27, Maaa. 

Telefonas AN 8-4148
Baajamin Moore Maleeoa 

Popieros Sienoms
Stiklas *

Visokio Reikmenys N 
Reikmenys Plumberiassa 
Visokis Geležies Daikto!

VAISTAS -AZIVA”

1—Vaistas nuo nudegino lr 
nušutinto vandeniu.

8—Vaistas noo atdarų *aM|

MBMOBI MmMR
APSIDRAUSK NUO 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalai* 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jastlee of the Peace—Ceastabto 

598 E. Broaduay 
So. Boston 27, Mas*.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2463

8—Akių
4—Vaiste* nuo kojų nMIjt- 

me, piritams, tarpupirMim Ir

8—Veista* nuo kosulio. Gntt

Raikalaukfto litų vaistų pu*
K 

ILkiekvienų numerj 
fi, eekia ar

Adresuokit:

Sflvar Street
TI.

PtaL 
H(M)


