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52-IEJI METAI

Amerika basi Priemonių 
Neatsilikti Nuo Rusų

Prezidentas Nupasakojo Vyriausybės Planuojamus Žy
gius Pagreitinti Tolimo Skridimo Raketų Gamybų; 

Dirbtinių Mėnulių Leidimas Pagreitinamas;
Prezidentas Šių Savaitę Dar Aiškina Kitas 

Priemones Mokslo Pažangai Užtikrinti.

JIS KELIAUJA APLINK ŽEMĘ

Dailininkas šitaip nupiešė šunelio kelionę Sputnike 11 aplink žemę. Jis keliauja 
1.058 myliu aukštyje Sputnike. kuris sve’ia 1.120 svaru. Rusu mokslininkai tikri
na, kad šuo galįs grįžti gyvas.

Sovietų Rusijos įsiseki-SenatoriUS Siūlo 
mas paleisti i aukštybes: „• .. PtJitikn
dirbtinius mėnulius ir rusųi aveiort < uiiicrvcĮ,
ištobulintos tolimo skridi-,' /--------
mo raketos Amerikoje su-į Senatorius Allen J. Eilėn-! 
kėlė didelio nerimo dėl šioįder aP*e mėnesį laiko važi- ; 
krašto atsilikimo nuo rasų.!dėjosi po Sovietų Rusiją,
Baimijimasis dėl rasų kariš->n kalbėjosi su Sovietų va-
ko pasiruošimo ir jų mokslo jdais ir su daugeliu žmonių _____ __________________
pažangos jaučiamas visame“’ gtįžęs siūlo keisti Ameri-; —— -
krašte ir vvriausvbė pasi-kos politiką ir ieškoti “tai- J. boboleVlClUS 
stengė kraštą nuraminti. ; kam sugyvenimo” su Sovie-1 Įįp^įntį

Pereita savaitę preziden-1 Rusija. Senatoi ius kalbe- j 
tas D. D.- Eisenhovver kai-Josi valandą laiko su prezi-i /OnhnUvi
bėjo į tautą ir papasakojo J dentu D. D. Eisenhovveriu. I ka ėti Sovi e- J Chicagą lapkričio 10 d.
kokių priemonių Amerika’ Ellėnder siūlo, kad su So- kilp« ič Vilkaviš- atvyko iš Sibiro Vinco Gau-
keta imtis, kad rasų gink- vietais būtų daromas didės- Ji “ .La’vnia H<»a.-dn laik kaus žmona Monika 44 me
ldimosi ir jų mokslo pasi- nis pasikeitimas turistais ir ^K^a .^2 tų, duktė Rūta 16 metu ir
sekimus išlygintu. (Apie kad Amerikos Balsas keistų ^tų inU k ka!> jk *
Ui ska.tytojai ras plačiau savo propagandų, n; mažiau Riojo boiševikams žjnias s, 
antrame puslapyje). kritikuotų Komunizmą, o , Ameriįo;e

Vyriausybės paskirtas pa-daugiau aiškintų Amerikos T c , ’ .
tarėjas prie prezidento mok-gyvenimo būdą. Toms min-i • ,° o ev įciaus ispaz n *. šaunus uieu**© • . - . • -------
slo reikalams, Ur. James Rjtims prezidentas pritaręs. ‘ spaudai JacK Lot- rRo • Lietuvą> ten vedė kad Egipto diktatorius e- partij
Killian, Massachusetts Tech- Ellender siūlo, kad didžių-, • P JU ir užėjus kanu, negalėjo ^as parsidav ę> bolševikams ramst

nlominc incflfntrt rlroVtn- iu vadu nasimatvmas ivvk- f matyti, Kaa J. oooc.e v įcius if- • t;l- ir išnaudoja arabu naciona-

Pirma Lietuvių
Šeima Iš Sibiro

Darbininkų Unijos Tvirtai 
Rusistačiusios Apsivalyti

ADF—CIO Unijų Konvencija Neįsileis Vežikų Ir Ke
pėjų Unijų Atstovų; Tos Unijos Yra Ssspenduotos, 

Joms Bus Duota Proga Tik Pasiaiškinti; G. 
Meany Mano, Kad Tos Unijos Turi Būti 

Pašalintos; Apsivalymo Klausimas 
Pirmoje Vietoje.

Chruščiovo Režimas 
Nėra Užtikrintas

George F. Kennan, buvęs

Ateinantį mėnesį Ameri
kos Darbo Federacijos — 
CIO unijos laikys savo kon
venciją ir jau dabar paaiš
kėjo, kad suspenduotoms u-

Amerikos diplomatas ir Ru-: ni joms, kaip didžiulei ve- 
sijos žinovas, dabar profe-jžikų unijai ir kepėjų unijai 

- — soriauja Anglijoje. Jis sako, J toje konvencijoje nebus
F » / . ĮS i jo? Sovietų Rusijos diktato- leidžiama dalyvauti lygio-

ftAirS^O rius Chruščiovas sėdi labai imis teisėmis su kitomis uni-
Prieš Jordaniją netikrame soste. Jis sugebė-j jomis. Vežikų ir kepėjų uni- 

jo sukelti prieš save nema- jos galės atsiusti savo de-

‘pataria " Jordanijos ara-
sas. ir dalyvauti posėdžiuose. Tų

. Chruščiovas siekdamas unijų delegatams bus duoti,
sūnus Romualdas 13 metų. ‘ ams nugalabyti tą Karalių, valdžios sugebėjo sukelti prOga pasisakyti, kada bus 
Šeima atvyko iš Sibiro, kur kad tokiu būdu arabų vie- prieš gyve dalį karininkijos, svarstomas klausimas dėl ju 
jie bolševikų buvo išgaben- »ybė būtų sustiprinta. didžiąją dalį inteligentijos uašalinmo iš bendrosios u- 

Del ios propagandos Jor- įr
metais manijos radijas atsikerta, remiasi tiktai komunistų , .. . .

partijos aparatu, bet tas . ADF—CIO unijų pnmi- 
ramstis nėra tikras. ninkas Geoige Meany ma-

________ r.o, kad minėtos unijos tu-
lizma tam, kad nukreiptu EGIPTAS KLABENA DEL ’’ėtų būti pašalintos iš ben 
žmonių dėmėsi nuo visokių ASWAN UŽTVANKOS drosios unijų sąjungos. Vie-
tiūkumu krašto viduje. -----— . nas kelias išvengti pašalini-

Stebėtojai sako, kad Jor- Pasaulio Banko vedėjas mo, jo manymu, būtų pasi- 
danijos karaliaus padėtis Ę- R- Black lankėsi Egipte traukimas tų unijų pirmi- 

. nėra labai tikra, nes dalis ir ten tarėsi su diktatorių ninku — James Hoffa ir
Fer visą laiką V Gaukus kariuomenės vra užsįkrėtusi Nasseriu. Egiptas nori gau- James G. Cross. Jei jie ne-

ti 1949 metais 
V. Gaukus 1939

pramones vadovus. Jis nijų sąjungos.

nologijos Instituto drekto- jų vadų pasimatymas įvyk- į y;parvykti į Ameriką. Tik po
rius, jau eina savo pareigas tų, kaip tą siūlė Chruščio- 1 J - 1 . na^kni karo metais jis ištrū-
ii pasiūlys savo planą, kaip vas. komunistu^’organiza- ko iš Lietuvos. bet vienas,
Amerikos karišką ir moks-' ---------------------------- Į. . d * bolSviki*- j° šeima Pasiliko Lietuvoje,
liska pasnuosimą pagerinti.į o z «v • 1Qin o 1949 metais rasai
Pranešimai sako? kad Dr. J. RUSU Sputnikai jb» la.krasc.us .r 940 me. ... ... ....
Killian turės plačias teises ir, Keliauja Patylom j *&,» pabėgėli" tū
galės sutelkt, apie save kra- --------- (visa šeima. Čia Šoūlevi- <lčjo pastangas išlaisvinu
sto gerausias mokslines jė
gas.

mą ištrėmė į Sibirą.
jo sei-

, — -------- — ---------- . . „ .. . , arabu nacionalizmu ir links- ri paskolą iš banko Asvvan pasitrauklia, nežiūrint, kad
Sovietų sputnikai kėliau-.čįus keletą metų buvo šnipų ^vo seimą. Pagaliau jo ad- *a gekd Egipto Nasseri. užtvankai statyti, bet Fa- jų unijos buvo įspėtos nuo

ja aplink žemę, bet nuo^j-upėg viršininkas. vokatas kreipėsi asmeniškai ----- '---------------- šaulio Banko vedėjas pasta-;jų atsikratyti, tos dvi unijos
į Chruščiovą. Tą pat Hamburgas Turi tęs vieną sąlygą, kad Egi p- negali dalyvauti bendrame 
ir Mrs. E. Roosevelt, kada tas susitartų su Sueco kana-'darbininku judėjime kaip
ji neseniai lankėsi Rusijoje r Jo benjrove dėi atlyginimo' lygiateisės' unijos.

Lapkričio 10 d. Hambur- tai bendrovei už nusavintą ’. _ • . a A ? X __ •

šią savaitę prezidentas iapkričio 10 d. jau patylom, 
kalba trečiadienį apie > Antrojo sputniko du radijo 
mones, kaip užtikrinti kraš- siųstuvai lapkričio 10 d.nu- 
to moksliška pažanga, kad st0j0 dirbę. Rusai praneša,’ 
Amerika neatsiliktu nuo ru- kad jie per savaitę laiko! 
sų sayo mokslininkų paruo- gavo iš antrojo sputniko

Venecuela Planuoja
Remti Kaimynus ir matėsi su Chruščiovu

Gaukaus šeima yra pirmo- ge< didžiausiame vakarini 
vai- ji lietuvių šeima, kuri ištrū- Vokieti ios mieste, ivvko vi.ti: i A • *__ ' r .

inės jos turtą. Kai Egiptas susi- .. A . 
ie- tais dėl Sueco kanalo, tada "a 1 P,'a?tęstl___ __  ____ ________ į- Kariškos diktatūros

sime ir galėtų išlaikyti pir- domių žinių apie erdvės, doma Venecuelos respubli- ko iš Sibiro tremties į Arne-i to.s pai lamento rinkimai. Iš Pasaulio Bankas prielankiai 
niaujančią vietą technikos įvairias paslaptis, apie kos-ika planuoja duoti ekonomi- riką. 120 vietų parlamente sočia- svarstys Egipto prašymą

ADF—CIO konvencija
tų unijų su

spendavimą, arba gali su
rasti kitokį būdą jas dar

pažangoje. minius spindulius, tempera- nę pagalbą kitoms Pietų A
Bendrai prezidento perei- tują, oro gausumą ir gvvųĮmenkos respublikoms. Tuo

tos savaites kalba buvo pa- organizmų galimybę pakel- 
sįtikta \ įsame kiaste labai ^į erdvėm salvgas

duoti jam paskola užtvan- Lakktį kuri laiką bendrame 
•i._: n__ unijiniame judėjime, bet

prielankiai. Tik iš kai kurių Apie šuniuko likimą ant- teiks piniginę ir technišką 
mokslininkų ir, žinoma, iš jajame sputnike rusai nieko pagalbą savo kaimynams, 
o}X)zicijos girdisi priekaiš- nesako. Nežinia, ar šuniu-
tų. kad vyriausybė labai pa- kas jau nugaišo, ar jis ban- 
vėlavo daryti tą, kas jau domas išgelbėti iš nelaisvės 
seniai reikėjo daryti. Sena- sputnike.

reikalu Venecuelos diktatu- I)ixon - Yates Byla 
ra greit išleis Įstatymą ir gjnQ pf>įe (Jaį0

pagai susitarimą.
Venecuela gamina daug 

aliejaus ir pajamos iš alie
jaus daro ją turtingiausia

Ant,asis Amerikos respublika. J
tairųmą, Rodei AmeiiKa plbego aplink žemę 103!paiamomis iš aliejaus šei-

Dixon - Yates biznierių 
grupė, kuri buvo padariusi 
sutartį su vyriausybe prieš 
keletą metų statyti elektrai- 
nę ir tiekti elektrą Tennes- 
see Valev Authority elek-

iistai gavo absoliučią dau
gumą ir sudarys Hamburgo kai statyti. Rusai aprūpino
vyriausybę. Hamburgo trys Egiptą kanuolėmis, bet As- 
atstova'i Vokietijos senate "an užtvankai pinigų ne- 
(Lundcsrat) pakeičia sena- duoda.
to sudėtį ir Adenauerio par
tija nebeturės jame dviejų 
trečdalių daugumos.

Hamburgo rinkimai rodo, 
kad rugsėjo mėnesio parla-

LENKIJOS JAUNIMAS

Lenkijos komunistų parti
ja žada padaryti valymą 
jaunimo organizacijoje, bet 

mente rinkimų ūpas dabar go nedaro iš baimės, kad

vyraujanti nuomonė unijose 
vra ta, kad raketieriu ir ne- 

: sąžiningų vadų apsėstos u- 
; nijos turi būti išmestos lauk 
jis bendrojo darbininkų ju- 
j dėjimo, nors tas ir sukeltų 
didelių kovų ir nesusiprati
mų unijų tarpe.

riša organizacija nebūtų 'Sputnikai Nekeičia 
Stevensono Pažiūrų

politiką ir davė įsakymą pa- kų orbita ‘ (kelias) aplink 
naudoti bandomas kariškas ^emę palengva traukiasi ir 
raketas leidimui į ei’dvę jje artėja prie žemės, 
dirbtinių žemės palydovų, Nutilus radijo siųstuvams 
bet kada bus bandoma pa- «į?Putnikuose, jie dabar seka- 
leisti pirmąjį dirbtinį “mė- vadaro pagalba, 
nulį”, dar nežinoma. _________ _________

litiką.

Lėktuvo Nelaimėj grupė sutartį sudalė nepri-
Dingo U įmonės sigikydama įstatymų, todėl 

jai nepriklauso nieko įs vai-

y.vriausjl^ aiėkino teisme. lpr n „Jaf ?į 
kad Dixon - įates biznierių: .. n .

Keną Is Balos

jai nepri 
džios.

SKOLŲ LUBOS
BUS PAKELTOS?)

PREZIDENTAS TIKRINO 
SAVO SVEIKATĄ

Spauda spėlioja, kad vy- Prezidentas D. D. Eisen- 
riausybė greitu laiku pra- hower j>ereitos savaitės ga-

Prancūzijos naujoji vy
riausybė paruošė planą ir 
šią savaitę pasiūlys parla
mentui. kaip nuveikti da-

Pereitą penktdienį vaka
re lėktuvas su 44 žmonėmis Teisme paaiškėjo, kad Di- 
nukrito kur tai į Pacifiką. xon - Yates “dylą” buvo 
Lėktuvas skrido iš San sugalvoję aukšti valdžios 
Francisco į Hauajus ir apie žmonės, kurie tuo būdu no- Vyriausybė siūlys padidinti

nizacijos. Dabar komunisti 
nio jaunimo organizacijoje 
bėra tik 100,000 narių, o 
seniau, kada jaunimas pri
verstinai buvo varomas į Į kos 
komunistinę organizaciją, 
organizuotų jaunuolių buvo 
apie 1.000,000. Lenkų ko-

Adlai E. Stevenson, de
mokratų kandidatas į pre
zidento vietą, kalbėjo Cam
bridge, Mass., apie Ameri- 

dabarties uždavinius.
Ta proga jis sakė, kad 
“sputnikai” nepakeitė jo

, . .. . . . ,---  -------v pažiūros į bolševikišką Ru-
>ai tinę tinansų ki įzę n Pa”,munistų vadai dabar abejo- siją. ji kaip buvo, taip ir 

statyti klastą \ėl ant^kojų. ja va|y{į ar nevalyti... įtebėra “daugeliu žvilgsnių
. \ moralinė ir dvasinė dvku-

AR RUSAI MELUOJA? ima”, nois ir papuošta šen 
ir ten skaidriais moksliškais

1,000 mylių nuo Hawajų jį rėjo susiaurinti TV’A elek- kai kuriuos mokesčius ir
šys kongresą pakelti “skolų le buvo nuvykęs į ligoninę ištiko kokia tai nelaimė, trainių tinklo darbą ir tuo i kartu darys sutaupąs krašto
lubas” virš 275 bilionų do- vienai dienai patikrinti sa-,Greit buvo pasiųsta daug patim aptramdyti “šliau- Išlaidose. Maždaug per pu- Anglų astronomas Dr. R.
leriu. Dabar vyriausybė ne- vo sveikatą. Tas buvo daro-: lėktuvų ir keletas visokių žiantį socializmą”. Bet da- sę sutaupą ir nujų mokės-riVooley sako, kad rasai me

j___»_ _ ________ 1 ..z.__ ,_______ i-— — _ j:_____ 1=1-,.-- i "« • i _

nigu. ! duriu ojieracija lis jų dar gali būti išgelbėti.,nuostolius, ar ne. dydį padidino.

pasiekimais.
N'aržytynėse su rasais A. 

Stevenson siūlo atkreipti 
dėmėsi ne tiktai i karišką
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Lenktynės so rusais
Prezidentas D. D. Eisenhovver j»ereitą savaitę kal

bėjo i tautą apie krašto gynimą ir mokslo panaudojimą 
kiašto saugumui užtikrinti. Prezidentą pskatino prabil
ti rusų pasisiekimas paleisti i erdvę du dirbtinius mėnu
liukus. kas rodo. jog rusai turi tolinto skridimo tarpkon- 
tinentalinių raketų, kokių Amerika dar nesuspėjo ištobu
linti ir pasigaminti.

Prezidentas plačiau nupasakojo apie Amerikos gyni
mosi pajėgumą ir paminėjo visą eilę priemonių, kurių 
Amerika imsis, kad rusų laimėjimą atsvertų. Svarbesnės 
tų priemonių yra šios:

Prie prezidento paskiriamas patarėjas mokslo ir 
technologijos klausimams. Tuo patarėju jau paskirtas 
Massachusetts Technologijos Instituto direktorius Dr. 
•James R. Killian. Jo žinioje bus mokslininkų patariamo
ji taiyba. kuri svarstys Įvairius su mokslo pažanga susi
jusius klausimus.

Krašto gynimo sekretorius McElroy gavo iš prezi
dento nurodvmą suteikti raketinių ginklų gaminimo vir
šininkui Wm. M. Holaday krašto gynimo sekretariate 
tokias pat teises, kokias turi ir pats sekretorius, moderniš- 
Kuju ginklu gamvbos skatinimui neatsižvelgiant i atskiru 
ginklu rūšių vadu varžvtvnes dėl tos programos vvkdvmo.

Ateityje naujų ginklų tobulinimas bus vienoje vado
vybėje. nedarant skirtumo tarp Įvairių ginklų rūšių tar
nybinių varžybų.

Administracija prašys kongresą pakeisti Įstatymą, 
kad ateityje būtų galima pas 
mums draugiškomis tautomi 
smegenų ir pinigų eikvojimo
kurie kitur jau yra žinomi ir kad 
tos irgi galėtų išvengti trukdymo 
siekimuose. Bus imamasi priemonių 
jungininkais galima būtų pasikeisti naujausiais mok
slo atradimais.

Prie NATO kariškos sąjungos bus stengiamasi Įkurti

SI SAVAIS KOMUNISTAIS NESIVARŽO

Egipto diktatorius Nasser draugauja su Maskva. bet su savais komunistais dviaši 
griežtai: neseniai buvo suimti 18 komunistu vadu. iš kuriu 5 nuteisti po 7 metij^ 
sunkiuju darbu. kiti. 8 nubausti mažesnėmis bausmėmis ir 5 išteisinti. Juos čia 
matome šaukiančius “Lai gyvuoja Rusija**, kai jie buvo teismo nubausti už ruo
šimąsi nuversti dabartinę Egipto valdžią.

Kas savaite

I

Sputnikas su šuniuku

Po rinkimų ketomis užmėtyti visą pa-
. . šaulį.

Pereitą savaitę visame Maskva savo šventę vadi- 
kraste buvo rinkimų die- “socializmo” švente, l>et 
na . Nors rinkimai ir netu- ką pėdų ilgumo kanuolių 
įėjo didelės politinės reiks- vamz(j2iai turi bendro su 
mes, bet
krašto nuotaiką spuuunų j,. 
gadynėje. tos

Svarbiausieji rinkimai vy- Maskva demonstravo ne 
ko Ne\v Jersey ir Virginia socializmo laimėjimą, bet 
valstijose, kur buvo renka- totalitarinės diktatūros ka- 
mi gubernatoriai. Abiejose rišką galybę. Tik trūko iš 
valstijose išrinkti demokra-*koncentracijos stovyklų ver
tai. Virginia visada buvo gų kolonų, kad papuoštų 
demokratų valdoma, todėl Maskvos chanų karišką pa
teli demokrato laimėjimas vadą. 
mažai ką nustebino. New
Jersey valstija skaitoma re- Prancūzų vyriausybė 
publikoniška, liet ir ten de- . p

kybės, bet vra ir tikro susi- Meyner buvo perrinktas di- cl\z,*-a Pa”aliaa tun vy\iaiį‘ 
rūpinimo dėl krašto atei- džiule balsu dauguma. Pa- su.J?lYul. J00 H ai.”

Kai Amerika našiai ir Nevv Yorke laimė- Pūkyje. ^ujas mi-
metu turėjo jo demokratas m.^ nistenų pinmninkas sulipdė

. T. vamzdžiai turi bendro su 
jie visgi parodė socializmu? Tik tiek, kiek 

įtaiką “sputnikų b. tarpkontinentalinės rake-

ties saugumo, 
prieš desėtką majoras . ...

padanges iškilo naujas Amerika jau ilgas laikas ži- visišką atomini monopoli, Wagner, bet laimėjo labai koa,lc1^ ls . 'lsl? P3??1^
. Kiek ilgai toki vyriausybė

rinkimuose laikysi j jr kajp ji dirbs, jei 
antiklerikaiiški socia- 
sėdi greta klerikališkų 

ministeriu, “nepriklausomi” 
atstovai šalia pro- 

atstovų?
yriausybė iš pat

. spauda tąsias mokyklas kasmet de- kalba pakeltu tonu ir jau tai demokratu laimėjimas H1™1? <Jiern! sus^ur’a s® 
ūsų šalies simtimis tūkstančių atvyks- .siūlo savo salvgas “taikai būtu tikras klausimais, kūne ir pnes‘ * . . . ........... . • - •• krizę kvaršino galvas. Tai

dirbtinis mėnulis su viso- noma pasaulyje savo tech- £ja mažai kas rimtai galvo- didele balsų dauguma, 
s instrumentais ir su šu- nikos pažanga, ypač savo jo apJe sukūrimą pasaulyje Savivaldvbiu

nes oauii Kaina 
o musudaug rašo

vadovai rimtai susirūpino, ta jauni žmonės iš kitų kva- išlaikyt’’, o ką jie sakys, jei 
ėl taip atsitiko, kodėl stų semtis mokslo žinių. Amerika ir toliau pasirodys Iki 1958 m. kongreso rin- vra finansinė krizė ir karasmokslininkų patariamąją tarybą, kuri vykins ar vadovaus kodėl taip

riką dirbtinių mėnulių “biz- ponaujanti pasaulyje. nentinių bombų ir galės
nyje” yra faktas. Faktas ne- Ias vardas, ar gera grasyti išdaužyti AmerikosTos priemonės skaitoma pirmaisiais žingsniais i at

gavimą vadovybės mokslo srityje, kiek tai liečia ginkla
vimąsi ir erdvės tyrinėjimą. Tik pinnieji žingsniai! Pre
zidentas lapkričio 13 d. kalbės Oklahoma mieste tuo pat 
klausimu ir išdėstys priemones, kaip užtikrinti krašto

PaankS? ,k!mŲ •• ra ^.a,\,aiko'.R«l>“,r Alžvre7j‘ei"pranįtea'i šut'ik- 
auK. ty- ,lkonal gal, dal. atslgliebti, tų mokįti auk.SteSnius mo- 

bet nuotaika . ki arte jiems kesčias> visos problemos iš- 
nei a prielanki. sispręstų, bet kaip juos pa-
Amerika subrjzdo skatinti tą dalyti?

Jei Feliksas uailiara išveš
Sputnikai virš 

duoda ramybės 
ir žmonėms. Kongreso

galvų ne- prancūzų valstybės vežimą 
Amerikos j iš nemalonios balos, jis pa

mariai, ,sirodvs didelis valstybės vv-
malonus visais žvilgsniais, nuomonė savaime neatsira- miestus?
Svarbiausias nemalonumas do. Du laimėti pasauliniai
yra tas. kad rusai savo dirb- - karai, Amerikos veik visam - dirbtiniai ^oauda ir naurasti piliečiai , *
tiniu* mėnulius trali oanau- ’ pasauliui tęsiama pagalba neaprengia. »ei uoliniai . pauaa n paprasti piliečiai į ras. 

mokslini pasiruošima ilgesnėms varžvtvnėms su Sovietų aot: reikalui iie «rali tnaistu ir kitokiomis ūkiško-n?enuVal_ didelis mok-. klausia, ką Amenka daro,
Rusija ir bendrai dėf mokslininkų paruošimo krašto Įvai- ^ii^^vTt^ -is gėrybėmis, Amerikos -ujimas k^“ “
riausiems reikalams. kontinentalinėmis raketomis amonių_ ankstas gyvenimoj į,. " ii, U' Toli Azijoj, kur

'Sputnikai” nesotina

Varžytynės su rusais dėl erdvės tyrinėjimo 
Įvairių kariškų raketų gamvbos parodė, kad 
lenktynėse nusveriamą vaidmenį vaidina mokslininkai, o 
ne pramonės kapitonai, dargi ir labai pinigingi.

Ateityje tas kraštas pirmaus, kuris turės daugiau 
ir geresnių mokslininkų ir kuris skirs daugiau jėgų “gry
najam mokslui”. Faktas yra . kad Sovietų Rusija dabar 
išleidžia iš savo visokių techniškų mokyklų dvigubai
daugiau inžinierių negu Amerika. Ilgainiui tas atsilieps oalima. Tai vra “geras vai 
i Amerikos garny 
Varžytynėms laimėti 
kyklas. pakelti jų 
klas prieinamas
giems moksleiviams ir turi išmokti gerbti
daugiau, neeu oinitru maišus. ponijo:

Konuneniaiinemis.aKeomis — -* nrisidėio mie' platybes, į mėnulį, įio ir dėl ir tą jau daro. Bet ir be gis, ' įsa tai prisidėjo pne - * - .
•»d šitose kariškos reikšmės rusu dirb- Amerikos gero vardo įsgar- Pianeia- n gal nai kui. .Jei ad šitose Kai k Kosjeihsmes rasų ano Daka, m.užleisti erdvę vn*s

'pipirai
, auga , yra Indonezijos val-

.. , ,, . . istvbė. Ji turtinga, bet ne-dlL ,17 plentas kalba i tautą .i-:s^itvarkiusi jį atgavo ne.
na^aiilin P“381 ?u. *5o'1S’teso v“d®ls I priklausomybę, bet vos po 
pasaulio be partinių skirtumų. Vals- keliu met jr vė, norf sub 

_ tybes sekretonus.tanasi.su ,.ėti-į atskiras dalis.

Yyriausybė irgi subruzdo. ^tvĮ.=
tiniai mėnuliai yra nemažas pasaulyje. Dabar ru- mūsll raivu ta: al.
<mūci* Amerikos mokslo sal SU(la'ė smūgj Amerikos ganų, tai ai smūgis Amei ikos moK^io nepasidaiys
prestižui ir Amerikos politi- P»«i*zui n oaug , Jau
niam nrestižui. gan pradėti abejoti dėl to, • Vlespacial •

“Prestižas” yra toks daik- ka* gi pirmauja pasaulyje?, Mokslininkų svajonės T™™aa° a^vVaiStl Kad nukreiptų krašto dė
tas. kurio nei pasverti, nei Jei rasai gali padirbti n^pildosi. Pranašavimai L J idain” <špnat«jiJl *mes’ nuo negala-
išmatuoti, nei Įkainuoti ne- paleisti į aukštybes dirbti- tikrove. Žmogus gali įskilti_____JŲ Amerikos Indonezijos vadai už-

, gilinu. iai ?«<» »«•. . . - ,. .... - ...... __ simanė vaduoti Naująją
austra- 

Naujoje 
neskait- 

zmonės, ku-
, . , . i , . -j . » a.5;.,;o i,,v ,,c'- kad Indone-pradeda —a!’ patys amenkie- ai gal tui ėdamas n pasali- _ , ._____ zjja juos “vaduoti”.

Indonezijos vadai dabar 
šūkauja, kad jeigu jie neat
gaus Naujosios Gvinėjos 
per Jungtinių Tautų orga
nizaciją, jie imsis tokių 
priemonių, kurios “nuste
bins visą pasaulį”.

Palauksime, kaip Indone
zija “nustebins pasaulį”. 
Gal pasiųs savo kariuomenę 
į Naujosios Gvinėjos džiun
gles? Bet tas visai nieko 
nenustebintų, nes istorija ži- 

'no daug atsitikimų, kada 
nesusitvarkantieji vadovai 
metėsi į karą, kad savo ne
sugebėjimą pridengtų. Su
kamo čia nieko naujo neiš
galvojo.

ku. o gal greit atsiras ir.'sos žemes viešpats, juo ia- gi, pamatysime, Kas įseis. 
daudau. Sputnikai pirštu j biau, kad erdvės užvaldy- Atrodo, kad “išeis” šiek 

aukštesni mokesčiai,

kaip komunistinių kraštų jėga. Rusų turimas ar greit tu
rėsimas tolimo skridimo raketas dabartiniu metu atsve
ria Amerikos Įvairios raketos, kurios gali būti laidomos laikos gyvenime, kada ir jis duria į aki ir rodo, ką ru-i mas jam gali duoti priemo- tiek
iš Įvairių karo bazių užjūriuose ir net iš jūra. Bet tai yra l?* jis manė, bet de- sai galėjo padaryti ir koines visus priversti nusilenk- didesnis budramas, mažiau 
šios dienos padėtis. Kadangi Amerika ginkluojasi tiktai ^?vo. metų Amerika nepadarė. Kodėl? į ti jo valiai,
gynimosi tikslu ir visai nemano savo turimos kariškos
oersvaros naudoti, tai po kiek laiko rasų pasisekimai ra-• 1 * * i ra bv mirų t i ir iuikiu *71^* įgali

bus pasitikėjimo savo pra-
Atsilikimas erdvės tvrinė- n^uma » <•?«««« •»»

giamasi pasitempti. Jei A-
laikas, kada jis nebuvo Ar sputnikai nėra rasų šni-
kompartijos “braziliška pa- pai aukštybėse, kurie musiiimo ip „ikariavimn ”,amasi pasitempti, jei a-

, , . . , .. . ii, ’- • l>ūga" F’I^isvės” sugalvo- fotografuoja ir teikia ži-įĮ H būti . naVojinrc!s merika Išjudins, tai “sput-
ketų gamyboje ir erdveje gali palenkti jėgų pervarą į tas p(X?akish bet žmogus, n ias rusams apie Ameriką? 'S Ui ,JikL7aK nikams” raikės atiduoti už
jų pusę ir tada bus per vėlu. Tada Maskva diktuos, ko- Mrįstantis sakyti tą, ką jis Jei sputnikai gali keliauti biSAit; J...... , . sputnikai gali keliauti tiktai ’ na moųsia ‘ ca]im’ tai kreditą
kios taikos ji nori . . . mano. vi iš mūsų žemės ir jei rusai *’

Būtų gera, kad. kaip prezidentas sako. žmonija pa-1 Ihivačiuose pokalbiuose iš anksto iki minutės tikslu-
darytų “didelį šuolį Į taiką”, bet tam reikia, kad ir Ma-į L Pruseika ir daliai* nesle- mo žino. kada sputnikai bus 

pia, kad jis su bolševizmu virš Nevv Yorko, Bostono,

būtų sutikti, kad rasai pir- Maskva ivenčia 
mauja, nors tautinei puikv- .. , . . . .
bei dėl to ir tektų pei^veJi- -’Maskyos KatV'mij, zygia- 
ti smūgis. Bet čia reikalas 'o m.lziniskas kariškas pa- 
gali liesti ir tautos ateiti ’adas. Aukštos raketos bu* 

raštuose jis seka partinę li- Pittsburgho, Los Angeles ir sausuma, iOs laisve o vo velkam<>s prieš bolševi- 
niją, kaip samdomas plunk- kitų vietų, ar tai nėra ispė-jtodėl atsilikimas trali būti diduomenę prie Lėni-

K®1' "• lemtingas dalyki. no ' s!?1I‘no mauzoliejam,
—. moderaiskiausios raketines 

Tokie samprotavimai pa- kanuolės stebino žiūrėtojus, 
deda suprasti, kodėl Ameri- mokslininkai žygiavo nešini 

bet užmiršo paskyti, kiek jis “kairiosios srovės” gabiau-automobilių, bet jų sputni- sputnikų pasirodymas sputnikų iškamšas, vandens 
... . ir jo kolega Mizara spiaudė sias prakalbininkas ir žur- kai keliauja, jų tarpkonti- aukštybėse šukele nepapra- jr .«aUsumos tankai praūžė

Bolševikų “Laisve pami- j Prūseikos “pasituriu-, nalistas, bet L. Prūseikos Mentalinės raketos skranda, *to susirūpinimo ir ryžto ne- pro nustebusius užsienių di
liojo Leono Pruseikos <0 ^jmą** j,, kaltinoji buo- vienminčiai iš 1931-1935 .o tai raiškia, kad mes atsi-1 uesnaustL bet jiavyli u* pra- plomatus, kurie, jjagal rasų 
metų amžiaus sukaktuves ir žiškumu, kada L. Praseika metu jį pažista, kailio vie- likome. Ir kodėl? Ar Ame- penkti rusus. Rusai ilgai pa- jmsakojimus, sėdėjo nulei- 
ta proga išpylė pagyrimų. buvo kartą išdrįsęs pasiro- ną iš ciniškiausių kailiamai-I n kos mokslininkai negali W kad J1® dę nosis...
maišytų su nutylėjimais u ,(iyti sau žmogumi ir rašė i nių, kuris už “valgio šauk- UJ l»t padai vii? Ar erdvės 'Pralenks Amenką. Sputni- Maskva šventė kariškų 
Kren akiai mais. kalbėjo, kaip jis manė, ištą” išdavė savo vienmin- • tyrinėjimą ir užkariavimą • AU pabūklų ir sunkiosios pia-

Bimba neiškentė nepri- o ne pagal partinės linijos čius ir nuliėgo ten. kur jis užleisime rusams? aie. lodei da ai Amen- mon^s šventę. Maskva įdo
minęs. kad k Pruseika gi- nurodymą. buvo spjaudomas ir vilio-1 Tokiuose sam protą vi- kos el,e pasispausti. dė, kad ji skerdimo “bizny

Prū- jamas duonos pluta.

skvos valdančioji diktatorių klika užsikrėstų taikaus su
gyvenimo idėjomis. Kol to nėra, pasiruošimas ilgu metų neturi giminystės, bet savo Philadelphijos, Detroito, 
varžvtvnėms vra neišvengiamas.

niją
snos gizelis, čia tai ir yra jimas, kad rusai 
L. Ihūseikos tragedija. ... savo bombomis pasirodyti 

“Iaaisvė” L. Prūseikai iš-,'iri tų miestų? Tegu rusai 
duoda liudijimą, kad jis esąs neturi gera batų, nei gerų 
“kairiosios srovės’’ gabiau- automobilių, bet jų sputni-

A P z v a 1 g
JIE MINI PRf SEIKĄ

mė “pasiturinčioj šeimoj Buvo toks laikas L muose gal yra nemažai pui- b. įjc” nebijo nieko ir gali ra-Į

Lietuvių Kongresas
Amerikos Lietuvių Tary

ba šaukia Amerikos Lietu
vių Kongresą 1958 metais 
birželio mėnesį Bostone.

Laiko dar turime nema
žai, bet mūsų kolonijų vei
kėjai gerai padarys, jei jau 
dabar pradės tam Kongresui 
ruoštis ir primins draugi
joms, klubams ir kitoms 
organizacijoms telktis j di
dįjį Lietuvių Kongresą Bo
stone.

J. D.

sekretonus.tanasi.su
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas
k cr

KAS SKAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

WORCESTERIO NAUJIENOS
Malonu buvo Bostone

tveria, kad sputnikas nešio
ja šunioką Kudfiavką virš 
Amerikos žemyno. Jie kas 
rytas anksti išėję j gatvę, 
ant lazdų pasirėmę, užrietę

BROOKLYN, N. Y.

Gražu Havajuose

Spalio 27 d. būrys wor- A. Kriaučialiui rašo brolis galvas j viršų laukia, ar Ku- 
eesteriečiu sandariečių da-iš Havyajų, kad ten labai driavka nenumes jiems deš- 
lyvavo Sandaros pirmosios SJ*ažu ir kad jis ten praleis rejjų
apskritie? suvažiavime. Ig- visą mėnesj. Laiške jis bet-, Su tomig lietuviškomis da
nas Pigaga savo naujuoju 8» nieko neužsimena apie vatkomis negalima susikal-
Cadllac nuvežė ir mane. lenkinus, jo kaimynus iš bėd; Jeį jiems kHstų lusiš_

Specialiai j banketą “A- sietuvos. kog bornbos ant galvų, jie
teities“ steigėjam- pagerbti Mirė iie lietuviai tikrintu, kad tai Amerikos
buvo atvykę D. -Mažeika su . kapitalistai daro.
Katnendulis ir kt. m^-.Ona Uimu ž žmogų

Bankete turėjau labai ma- 7g . Mikas Woolik, Neatsargus vairuotojas
lomos progos susitikti ,r pa- vis- nema. lapkričio 2 <1. mirtinai šuva-
sikalbėti su senais pažįsta- 
mais ir bičiuliais, kaip tai zaS 
A. ir K. Nemaksiais, A. ir Pakvietė posėdininkais 
O. Žiugždai?, Žukauskais,; Prisiekusiais teismo posė- 
K. ir M. Jurgeliunais, Jieva (liniukais (juries) pakviesti 
Morkūniene ir kt. Kelios va- John y. Adamonis ir Al- 
landos Bostone greitai pra- fonsas Laukaitis, 
bėgo.

' ...... . Aklas baigė konservatoriją
Daug kam reik įssikra utyti . „ .

.. .. T • , . .. Gavau laišką iš Lietuvos grumdamasi surinko vietos
Ne tik I-ietuvių Piliečiu įš savo giminaičio, kad jo žinių ir jas surašęs atsiuntė. 

Mulas tur, issikraustyti dėl aklas sūnus Stasys Krasins-, Linkime Juozui daug svei- 
vedamo naujo kelio, bet kas baigė konservatoriją: Ratas!
gauna savo patalpas apleis- Kaune ir dabar yra Panevė- __________________
ti ir Bendruomenė? skyrius £vje orkestro ir choro vedė- ;
su Meno Mėgėjų Bateliu ir ju. ROCKFORD, ILL.
1.1. Mat, patalpa? nupirko Nelaimingas Stasiukas per --------
kita Įstaiga savo reikalams, pirmąjį pasaulini karą dar į Sėkmingas Balfo 
Bendruomenė turės daug lopšelyje gulėdamas neteko i parengimas
nuostolių, nes patalpos su- šviesos, bet muzikos srityje
tvarkymas kaštavo nemažai jarn gabumų netrūko ir Balfo 85 skyriaus spalio 
pinigo. smuikas jo mažose rankose d. rengtas vakaras buvo

- - - verkte verkdavo. Geros klo- sėkmingas, f ji buvo atvykę
naujausios knygos tis jam! svečių net iš Čikagos — Pe-;

iras Pocius su Levanaus-

liūdinčias šeimas. žinėjo 76 metų amžiau? Jo
ną Blažoni.

J. Krasinskas

Sirgo, bet parašė

Praeitą savaitę ir mūsų 
bendradarbi Juozą Krasins- 
ką buvo užpuolusi Azijos 
sloga, bet jis su ta viešnia

ANTANAI J. JOKŪBAITIS

r F •• Ruošiasi nepaprastam
jubilėjui

šiemet suėjo 25 metai, kai 
isisteiė Lietuvių Darbinin
kų Draugija (LDD), “Dar
bo“ žurnalo leidėja. Brook- 
lyniškė šios draugijos 7-ta 
kuopa, savo eiliniam susi
rinkime spalio 13 d., nutarė 
savo sidabrinį jubiiėjų atžy
mėti šitaip: suruošti prakal
bas, gerą meno programą, o 
minėjimą baigti banketu, 
šiam darbui atlikti išrinko 
komisija, kurią sudaro: adv. 
S. Briedis, Mrs. A. Borloff. 
Y. Kalvelis, A. Svvingle, O. 
Aukštuolienė ir W. Ambo- 
tas.

Tam tikslui jau paimta a- 
bidvi Piliečiu Klubo svetai
nės (280 Union Avė.). Sep
tinta kuopa savo sidabrinį 
iubilėju minės šio (lapkri
čio) 23 d., šeštadienį, pra
dedant 6 vai. vakaro.

Kalbėtojai nušvies eina

mąją pasaulinę padėti, da- 
jbartinę Lietuvos laisvinimo 
jeigą ir L.D.D. istoriją: me
no programoje numatyta 

!dainų ir kitko: po piakalbų 
i ir meno programos apat
inėj svetainėj Įvyk? draugiš- 
Įkas banketas. Į minėjimą 
įžanga nemokama, o i ban
ketą — $2 asmeniui.

Brooklyno lietuvių visuo
menė turėtų gausiai daly
vauti šio L.D.D. 25 meili ju- 
bilėjaus minėjime, ne? šio 
miesto lietuvių svarbesnė 
veikla nuo pat 1932 metų 
neapsiėjo be ryžtingo Liti) 
7 kuopos joje dalyvavimo. 
Banketui hiletue patai tina i- 
sigvii iš anksto.

Vietinis

MONTREAL, P. Q.

Spalio 22 d. širdie? smū- 
Jgio ištiktas mirė senas ”Ke- 
; leivio” skaitytojas Kazys 
■ Merkevičius, gyv. 2477 Ho- 
įchelaga St. Užuojauta šei
mai.

(UNTARĖLĖ, legenda, parašė ______________

J. Narūne, gražios \ lados < Lapkričio 17 d Lietuvių Pocių. Petras Pocius yragy- 
" Piliečių Klubo salėje bus venęs Rockforde, to dėl čia 

95c atžymėta Antano ir ponios turi daug pažįstamų. Ta 
Dailydų vedybinio gyveni- i proga jis juos aplankė na-į

NEMUNO sūnūs, parašė An- mo 50 metu sukaktis. muose, o su kitais pasikal-! 
drius Valuckas. Įdomus romą- Antanas Dailyda Worces- bėjo Balfo parengime, 
nas iš 1935 metu Suvalkijos tery yra žymi asmenybė. At- Skyriaus pirmininkas A. 
ūkininku sukilimo. Įdomiai at- vykęs 1915 metų pradžioje j Pocius, pasveikinęs susirin-j 
vaizduotas tas Įvykis, apie kurį Worcesterį, Daii.vdą jau ra- kusius, padėkojęs jiems už j 
dabar mažai kalbama. Pirma dau kejj-j organizacijų pir- atsilankymą ir palinkėjęs i 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.on. mjnjnku j;s jr šiandien vi- maloniai laiką praleisti, pa- ■ 
NEMUNO Sūnūs antroji da sur suspėja dalyvauti, kur prašė programai vadovauti , 
lis, 426 psl. -....- .$1.00. tik vra svarbus reikalas. daug pasidarbavusi lietuvy- 
DANTYS. Ju Priežiūra. Svei- .Dailydos išauklėjo lietu-.bei i. Baifui Alto skyriaus 
kata ir Grožis. Parašė dr. An-dvasios seimą. Jų du- pinu. Juozą Bacevicių.

Stunčikaitės iliustracijos, 
tingu dovana vaikams. 
Kaina .................................

; mais, i__kui ie sustojo pas A.

Tai senosios kartos ateivis, poetas, v*-:..cueninir.kas. 
spalio 18 d. minėjęs savo amžiaus 70 metu sukaki j. 
“Keleivio” Nr. 12 tą sukakti prisiminus buve pažymėta, 

kad sukaktuvininkas ir i aštuntąją dvšiir.ti Įžengęs 
yra sveikas kaip ridikas ir lankstus kaip \ i un-kas. nes 
jis. seniai pradėjęs, ir šiandien sistemaiiška? tavbia sa
vo kūno raumenis ir protingai naudojasi gamtos veltui 
duotomis gėrybėmis — saule, oru ir t.t. Jo n,;!->!:nės 

mankštos programoje yra apie (itl Įvairiu numerių, ku
rie lavina tuos ar kitus kūno raumenis ir neleidžia 
jiems senti, apmirti. Kai jis ateina mankštintis i South 
Bostono L maudyklas, tai aplink susirenka d:<Jei’s bū
rys žmonių, kurie seka jo mankštą ir neatsistebi, kad 
tokio amžiaus “jaunuolis” galėtų sugebėf tokius "tri\- 

sus” daryti O ką 70 metų “jaunuolis" A. J. Jokūbaitis 
dar sugeba ir ka jis visiems norintiems ilgai būti jau

niems ir sveilyems nuoširdžiai pataria daryti, galite 
matyti iš šių kelių nuotraukų.

A. J. JOKŪBAITIS MANKŠTINASI
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Vaistų Pakietai į Lietuvą
l’er mūsų vaistinę yra pasiųsTa virš 4,000 pakirtu \.tįstų 

į Lietuva su geromis pasekmėmis. Pagal didelį patyrina Lies 

žinome, kad Lietuvoje vis dar siaučia tokios sunkios liyos. 
kaip džiova, aukštas kraujo spaudimas, anemija, širdie ir 

nervų ligos, kepenų negalavimai ir kt. Mes specialiai lai
kome vaistų Lietuvs žmonėms. Prašom su reikalu kreiptis 
per laišką į mūsų vaistinę iš toli ir iš arti, nes dabar p. ogu 
siųsti vaistus, kol nėra sniego. Rašykite:

IDEAL PHARMACY. 29 Kelly Sq., VVnrcester, Mass.

Jis, taręs kelis žodžius, pri
statė kalbėti Čikagos Balfo 
apygardos reikalų vedėją 
A. Dzirvoną. Jo kalba neil
ga, bet turininga, suteikusi

tanas Gussen-Gustainis. Knyga kiele. Julija Zdiadauskiene 
gerai pavaizduoja, kaip dantų Per metų Aušrelės cho- 
priežiūra palaiko kūno sveika-Te buvo didelė pažiba, gera 
tų. 190 psl., kieti viršeliai, vaidintoja ir dainininkė, sū- 
kaina ..... $4-<w nūs Vincas yra dabartinis
tEltt DEGA, parašė Jums So. U.et?';i>! Piliečių Klubo ph-idaug žinių aoie Balfo dar- 
vickas. Atsiminimai iŠ 1939. mtnmkas, sūnūs Antanas įhą praeityje ir ateityje. 
-1945 metu, kuriuos autorius, minkąs, sūnus Jonas ii Po jo kalbėjo Don Kurai- 
rašytojas ir diplomatas, pralei-dar 'iena duktė, kurios var-tis ii parodė filmą iš savo 
jo I*Waj6,‘O7t»oj, prie Italijos šie- nesužinojau. i kelionės po Afriką,
nos. t-a (Turis 4;»3 psl. , .$4.-»0. Atidarė gražią krautuvę Po pertraukos J. Bubelio

, T ii t ivadomaujamos Tautiniu šo- Naujakurys Leopoldas Ja-, kja jauniai pafo.ŽEMĖ DEGA, antroji dalis
414 pusi- veikalas, laimėję, kubauskas 104 Green gatvė- Kurab

m.- je atidarė daugiausia. savo; . fi)iį .. ke
rankų darbo odinių išdirbi- )ion'ės ,n(Iijį Jfe nor#jo
n™ krautuvę i,mindyti ir filmą iš savo ke-

Jakubauskiene yra sv. , ietuv’ j.
Vincento ligonines slauge. , A do 
Ju sūnūs Hennkas lanko; ...

.52.50. politechnikos institutą, Rai- . , Susu įtikusieji filmomis.
JŪRININKO SINDBAD NUO- mo™las šv- K'^aus ko,?K’- Akinti” Hk“'"apie'
TYKIA.. Nepaprasti, kaip * ^kh^VadS^^
surašyti knygoje “Tūkstantisimokvklą. Vadinasi, .Jaku- eikacos P Po-
ir viena naktis”. Iliustruota, bauskai patys sunkiai dirb-' . ^ve«as iš Čikagos r. ro- 
puiki dovana jaunimui, psl 108, darni, stengiasi vaikus iš- pvanese nau-
kaina................................ $2.00, mokslinti. kad šiandien yraBal-

! Sėkmės jiems naujame fo gyriaus vicepnminnin- 
Uzsakymus su pinigais fial j)ej kės Petrės Savickienės gim-

prašome siųsti šiuo adresu: tądien is. Jis giažiai ją j>a-
“Kdeivia” Laukia Kudriavkos deirelią Į sveikino, įteikė jai gėlių, o

Vietos komunistiškos da- Levanauskiai dovanėlę, ir 
vatkos iš džiaugsmo nesi- visi sugiedojo jai “Ilgiausių 

metu”.

praeitų metų literatūros premi 
ją, kaina $4.50.

PAVASARIŲ AUDROJ. parašė 
Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina

KO SI N
Nepaprasti, kaip jie 
knygoje "Tūkstantis

636 E. Broadiray 
Sn. Ro«ten 27, Mnat

LIŪDNOS SI KARTUVĖS
Prisimenu mano mylimo sūnaus Gedimino Kūdikio 

dviejų su puse melų mirties sukaktį ir mano numylėto vy- 
ro Jurxio Kishkio 25 metų mirties sukaktį.

Stoviu liūdna prie jųdviejų kapo ašaras graudžias lie
dama, jų kapų lankydama. Ilsėkitės ramybėje Mano 
Brangieji.

Jūsų liūdinti motina ir žmona 
Magdalena Kishkienė

YU;?n {g St fe fefrlgS; {K S fe ž v 7? ~jg -ą 'a r --'r n :: r

DĖMESIO! DĖMESIO! PARDAVIMAS! 2a 3
Parduodamas Baras ir Resioraras

99 metų senumo su namu ar l»e namo. Namas mūrinis, kam- j; 
pinis , dviejų šeimų. Viskas lengvomis išsimokėjimo są,:yg<>- =? 
mis, biznis pats išmokės kas mėnesj. Įnešti tik S

ARBA priimsiu pusininką (partnerį), nes savininkas nori - 

išeiti poilsio j>» ilgų kelių dešimtų metų biznyįf ARBA iš- < 
nuomuoti ant nuošimčių ant ilgų metų. mokestis būtų į t i š 
biznį. 5 kambarių butas yra tuščias pirkėjui ar nuomininkui g 
su šeima tuoj put. Dėl daugiau informacijų kreiptis i:

Joseph l.ugauskas, 426 So. 5th St. Brooklyn 11. N. V. 7 
arba Happy Days Bar & Restaurant, tas pats adresas. 3
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PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis

Pranešimas

Šiuo pranešame visų or
ganizacijų skirtiems atsto
vams į A. L. Tatybą, kad 
susirinkimas įvyks šių metų 
lapkričio mėn. 17 d. 2 vai. 
po pietų, Lietuvių Kultūros; 
klubo mažojoje salėje. Vi-, 
sus atstovus prašome daly
vauti.

Taipgi tą pat dieną 3 
vai popiet įvyksta ir Balfo 
N5 sk. susirinkimas, kuria
me bus aptariama svarbūs 
šalpos reikalai, bus praneš
ta apie įvykusį parengimą 
spalio mėn. 20 d. Balfo na-

čikagiečiai nejiamiršo ir 
vakaro šeimininkės Kulvin- 
skienės, kuriai taipgi įteikė 
dovanėlę.

Tikėsime, kad į kitą Bal
fo įjobūvį atsilankys ir tie, _ 
kurie sį kartą nebuvo ir at-!rjus jr nenarius kviečiu kuo 
neš Jam savo kuklią auką. lakajtlingiausiai dalyvauti

A. PociusLauksime.
Perkūną Balfo 85 sk. pirm.

**
*

*i

A. J. joktil>a;ti< 
dėdama* lavina 
kūno dalis.

ir šitaip sė
tam tikras

x 8 x X xS
1 
X

kurią paruošė ilgametė “Keleivio“ Moterų Skyriau^ 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta iiĮ.ie as-:: 
trečio šimto Įvairių receptų Kaip gaminti ivait?;t:;-=ius* 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kep!) įvai-x 
rius pvravH? ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta \isn-x 

Kių nau ingi) pi’tarimų apie virtuvės saiku-, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panagius daiykus 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo-į 
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgu* 
“Nauja Valgių Knyga“ turi 136 puslapius. Ji paraj 
syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jo? kainai 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam Užsakymu- 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu

KELEIVIS
F. S*» RoOon 77. Mx».

wwn»wfiin'" o.K-- -to

“KELEIVIO“ SKAITYTOJAI!
Pirkit vaistus iš tikrai Amerikos valdžios jį

pripažintos vaistinės J
IDEAL PUARMACY j

29 Kelly Square, Worcetter, Mass. J
e

Jei Jums reikia vaistų, kreipkitės j registruotą vaistinio- t 
ka Vytautą Skrinską, "Ideal Pharmacy” savininka. čia iš- } 
pildomi gydytojų receptai ir patarnaujama sveikatos reika- * 

luoee. Kreipkitės ii toli ir iš arti. J
Mes siunčiame vaisius VISUR. Turime * 
sperialinių vaistų nuo džiovos ampulėse. * 
vaistų nuo aukšto kraujo spaudimo, nuo * 
reumatizmo, nuo širdies ir nervų ligų. Vai- * 
štai pasiunėiami VISUR. Raš'kii mums 
▼isaia sveikatos klausimais.
Vytautas Skrinską, B- S. Reg. Phm
*hanuacy eaiottašs savininkas 

Ir Natary Public
. ...........................................................m**



Artinto Ketvirtai KELEIVIS. SO. BOSTON No. 46, Lapkričio 13, 1957

Iš Pavergtos Lietuvos
Mirė V. Steponaiti*

Spalio 12 d. mirė Vytau
tas Steponaitis, buvęs Lietu-

veju 240,000 rublių vertės.
Kiek leidžiama laikraščių

Pasak 
spalio 1

rll i telmenas, kaip gražiai vai- 
“ dindavo. deklamuodavo, net 

patsai eiles rašydavo, kaip 
atsidavęs veiklai, kaip visa- 
da išlaikydavo duotą žodį, 
koks patriotas, nes išaugo 
Lietuvai atgavus laisvę, 
koks idealistas, nes savo gy-

Baltas pasiekia ir Sibirą

vos kalinės spaudos dar
buotojas. bibliografas, isto- leidžiama 13 respublikinių 
rikas, gimęs 1893 m. kovo
24 d. Sintautuose, šakiu ap.

Vilniaus radiją, venime norėjo matyti skais- 
d. Lietuvoje buvę tų žemės veidą, žmones be

vargo, klastos ir priespau- 
ir 118 rajoninių ir miesto dos.
laikraščių, kurių vienkarti-i Dabartinis š.L.A. prezi- 
nis tiražas viršijęs 300.000 dentas P. Dargis, apleidęs 
egz. Respublikoje esą 14.- Lietuvos Universitetą ir dar 
. Oo visuomeninių spaudos labai jaunas būdamas, at- 
platintojų ir 3,965 plenume- vyksta i Ameriką. Čia pilna panaudojo kur tik gali- 
atos priėmimo punktai. jo visur. Mokytojas ir orga- 

nizuotojas lietuviškų moky
klų, dalyvis visų suvažiavi- 

Alytuje Įrengta nauja mo- mų ir vsokio lietuviško ju-

Balfa* išplėtė šaipo* 'darbą Ii pragyventi, ypač jauni
---------  mas, kurių p-a apie 1,200 per penkias.

Neseniai iš Europos grižo nuo
Balfo pirm. kam dr. Kon- jų tarpe 
čius. kuris ten išbuvo 5 mė- Bet, žinoma 
nesiūs: lankėsi Praneūzijo- vokiečiai dar 
je. Šveicarijoje. Italijoje, niams nors po

Y., už $15.00 - $20.00, žiū- Be to spausdinamus knygos.
rint vaistų rūšies, bus geras Tą darbą atlieka bendrovė 
siuntinėlis. Paprastai, Lietu- į “Venta”, kuriai vadovauja 
voje žmonės vaistus gauna p. Remeika. Jis jau išleido 
per tris savaites, o Sibire—i visą eilę lietuviškų knygų.

Baltas yra užplikęs nemažą
1 iki 16 metų amžiaus, s surinktų aukų|kiekį tų knygų kurias siun-
ipe daug dziosininkų. medžiam] drabužiams ne- Via Į blblių Ii Lietui ų.

Šiaulius plečia j rytu*

Šiaulių miesto plane esą 
numatyta, kad miesto gyve
namieji namai plėsis i ryti
nę pusę. už ežero, kur yra 
aukštesnės ir geresnės sani
tarinės sąlygos, šiuo metu
plačiai vykdomi kanalizaci-/ciniška siuvykla. Tokios dėjimo, lietuviškos dvasios 
jos darbai, atliekami ežerų, moderniškos siuvyklos Lie- skleidėjas radio bangomis ir 
reguliavimo darbai. Perei- tuvoje nebuvę. Joje siuvami nuo pat atvykimo dienos at
ims metais pasodinta 10.- vyriški ir moterisKi drabu-1 sidavęs S.L.A. v 
000 medelių, ši rudeni būsią žiai. ypač paltai, bet Lietu- Kuopų organizatorius, 
pasodinta dar*4,000. Saldu- vos žmonės, atrodo, jų ne- mų dalyvis, Įvairių komisijų Tūkstančiai reikalingi 
vės kalno rajone rengiamas dėvės, nes jie siunčiami Į narys, viceprezidentas ir pa- pagaĮbo#

Donbasą, Maskvą, net Sa- galiau prezidentas, 
chalina tolimame Sibire.

Austrijoje, Čekoslovakijoje, nai, kitaip Balfui tektų, be 
Lenktoje ir Vokietijoje. Jis ve.k, neįveikiamas uždavi- 
ten lankėsi ne Balfo siųstas, nys surinkt dpie $300,000 
to dė ne Balfas mokėjo ir per metus vien tik V’okieti- 
kelionės Llabias. bet ta pro- jos lietuviams šelpti.

siuntu tvarkv-doti valstvbiniams muitams iba. n xal. Į........................
mokėti itoJa P- *vainenė įr .imi-

i gracijos skyriaus vedėja,Kadangi Sovietų Sąjungai angių, vokiečių ir prancūzų

Siuva net Sachalinui

su lietuvių 
ingiems pa-

Sei-

nia susipažinti 
reikalais ir 
galbcs padėti.

Čia pasidalinsime su skai
tytojais Balfo pirm. suteik
tomis žiniomis apie Europo
je pasilikusių lietuvių var
gus ir Balfo jiems teikiamą 
pagalbą.

80 hektarų priemiesčio miš
ko parkas.
130 mašinų stočių

Lietuvoje dabar esama 
130 mašinų - traktorių sto-c. »
čių. kurios turinčios apie 
lo.ooo traktorių.

už Siuntinius reikalauja jou setaetorė, klaipėdietė
muito mokesčius, dėl toBai-!, . . ,p. E. Banevičienė, šalia jų
fas į Sovietų Sąjungų «un.|liswje Vokietijoje yra 96gė- 

. ... i'la. nokini oigantzacijųi ,yklu .askĮ) suiro prižiurę-
Balfo ištekliai nedideli, bei asmenų užsakytus ir ap-1

E&ug padeda Amerikos 
valdžia pasmrstymo

. . . , tojai, iš pačių pabėgėliųto jis nepajėgia skirti mokėtus siuntimus jų nuro-,t dirba be iwkio at, 
nei desimtos dalies pagalbai dytiems gavėjams. Baltas • -
reikalingos sumos Vokieti- siunčia i Lietuvą drabu- 
jos ketuviams. Džiugu, kad žiams

(iei

medžiagų siuntinius
vertes, o i Sibiią dalinimo 

būti JAV

ginimo. Jungtinių Amerikos 
\ aklybių valdžios patvar
kymu, Surplus Commodities 

rižiūrėtojai turi 
piliečiai, todėl, 

man paprašius pp. Dambra- 
vienė, Laučkienė ir Pada- 
:ienė, kurios dabar gyvena 
Vokietijoje, sutiko Balfui 

■talkininkauti.
Mes ieškome talkininkų 

ne tik \ okietijoje, bet ir A-

balfui i pagalbą atėjo Jung- $39.00 
tinių Amerikos Valstybių $40.00 vertės, šiame busge- 
vyriausybė. Lietuvių šalpos ros medžiagos kostiumui, 
įeikaiams ji kasmet skiria medvilnės medžiagos suk- 
nemažai maisto produktų nelei ir kitų daiktų, šiuos; 
pav.: sūrio, sviesto, pieno siuntinius žmonės galėtų už- 
miltelių, riebalų ir 1.1. Per sakyti per Balfo Centrą 
metus gauname apie 400 to- Brooklyne ar Balfo skyrius, 
nų maisto produktų, kurie

Kam teko praeitais me- Pasak kan. Končių, neiše- 
Siuvykla per mėnesi paga- tais dalyvauti S.L.A. seime migravusių iš Vakaru Euro- 

minusi lietpalčių 3 mik rub- Detroite ir matyti P. Dargi pos lietuvių pabėgė.ių yra 
pirmininkaujant, kur laike apie 8,000: mažesni jų skai- 
trijų dienų buvo priimta čiai yra: Danijoje—50, šve- 
S.L.A. naujoji konstitucija dijoie—30. Belgijoje— 230, 
ir aptarti visi S.L.A. reika- Prancūzijoje— 800 ir Švei- 
lai. tas pasakys, kad toks earijoje apie 60. šiuose kra- 
gabus, geras ir šaunus pir- štuose jie šiaip taip Įsikūrė 
mininkas gali būti tik tas, pastoviau ir todėl Balfo pa
kulis turi tam Įgimtą talen- šalpa jiems nereikalinga, 
tą. Visą sudėjus i krūvą, Austrijoje ir Italijoje lietu- 
kiekvienas S.L.A. narys ga- vių yra po kokią šimtinę. 
Ii daiyti džiuginančią išva- Jiems šiokia tokia pagalba 
dą, kad geresnio preziden- reikalinga, ypač Austrijoje, 
to S.L.A. net su žiburiu ne- kur lietuvių būklė kiek sun- 
būtų galima rasti. kesnė.
SLA Kkr. Dr. M. J. Vinika. ,. Diožiausii upestj sudaro 

\okietijos lietuviai paliegė- 
Di. M. J. \ įniko net ne- ] ab nes Ie„ neišentigravu-

reikėtu

lių vertės.
Ubagiški uždarbiai

Matėsi ir su Lenkijos 
lietuviais

Žurnale Komunistas rašo
ma. kad Pasvalio rajone 
1955 metais vidutinė dar- 
adienio vertė tebuvusi 717 

Aukščiausias teismas nu- gramų grūdų ir 2 rb. 30 kp. 
teisė Telšių “Masčio teks-:pinigais, o 1956 metais 1.83 
tilės fabriko ekspeditorių kilogramų glūdų ir 4.63 rb.

pinigais.

Nubaudė Masčio 
tarnautojus

Edvardą šadauską. prekių 
žinovą Edvardą Maškeli ir 
šiaudų šoferi po 15 
transportų palydovą 
Vainora, šoferį Alfonsą Ma
sių:}, šiav.liu stoties kontei

Pirmaujančių kolchozų 
metų, darbininkų uždarbiai, žino- 
Juozą nia, t uvo didesni, bet jei 

aukščiau nurodyti vidutiniai, 
uždaibiai, tai turėjo būti' 
Kolchozų, kurių darbininkai 

Kostą Bausi po 10 metų. uždirioo daug mažiau 
\ įsu turtas konfiskuotas, .nineti skičiai.
J eismas juos kaltino, kad • C reik atsiminti, kad 
jie pasisavinę fabriko siun- svalio 
tų vienu atveju 99, kitu at-

neriu aiksleltS VirSiniiika

glaustas

kainuotų apie $400,00. Šį i 
maistą Baltas parūpina iš 
Amerkos valdžios ir pa- Būdamas 1 savaitę Lenki- 
siunčia savo Įgaliotiniui Vo- joje, Varšuvoje ir Seinuose 
kietijoje, kuris, patarėjų ko- mačiausi su vietos lietuviais 
misijos padedamas, paskirs- ir susipažinau su jų reika
lo maistą daugiausiai pagal- ials. Lenkijoje radau šiemet 
Įjos reikalingiems 
viams.

Kasmet Balfas surenka
pic-
.r avaVJ,vo. imiai *o nus is Miuncheno jau
rikes Episkopato drabužių ą.ja Lenkijos lietuviams, 
vajaus gavome 50,000 sva- siunčia ir vaistų siuntinė
tų drabužių ir avalynės. Iš bus Pastebėjau, kad Lenki- 
viso praėjusiais metais V o- jos lietuviai labai ištroškę 

lietuviškos literatūros ir iai-

! merikoje, kurie dali savo
laiko ealčtu skirti labdaros 

labai

lietu- iš Sibiro grįžusių lietuvių.
Jiems reikia drabužių, 

vaistų, maisto. Vartotų dra-

darbams. Už tai jiem 
būsime dėkingi.

BUFFALO, N. Y.

Rudens šokių vakaras

Sekmadieni, lapkričio 17 
Klubas 

lietu
vių parapijos salėje, 1910 
E. Falis St., Niagara Pails, 
N. Y.

šokių vakaro pradžia 4-ą

40,000 svaių drabužių bužiy‘ pakietus Balfo* sky- d- Buffalo Lietuvių 1 
’aynės. Pernai iš Ame- Į.jUg jg Miuncheno iau siun- rengia Niagara ralis

medijuje gyvenantiem ličiu- VU l* ui. I 'Ha 1 «1V1 jj vys.pristatyti lietuviškai sįu lietuviu vra per 7.000. - , , . ---------
negu visuomenei, ypač S.L. A. na- Beveik pusė'ju via nedai- Ž9” lsdah".om.e.aP,e. ^pkiuėėhj.

Uiams, kuią veik visi pažįsta bingi invalidai, ‘ džiovimu ' ° ’ .  . ......
- , ra i asipeniskai. Jo atlikti dar- kaį seneliai, našlės su ma

ratonas turi derlin- -bai lietuvybei vnač t»i< lai- a •a ypač utis iai- za:s vaikučiais, silpnos svei
katos žmonės, kuriems pa
šalpa būtina, iš vokiečių jie 
gauna, mūsų pinigais, apio 
25 centus dienai, bet iš to
kios pašalpos žmoous ne<ra- ™ ----- - *~;ib Gimnazija, joje yra per_ ?_ Mlun^e,io pradėjome selp-100 jaunuolių. Juos aplan-
ADV. STEPONAS BRIEDIS .......................................................... .....

žemes.

Tūkstančiu lietuviu rūpestis
įkais, kai reikėjo kovoti dėl 
! Lietuvos nepriklausomybės 
: pripažinimo, yra labai dide
li.

000 švara įvairių gėrybių.,
JBeto, dar kai kuriuose* Vo- Vasario 16 gimnazija 
kieti jos kraštuose maisto ir Vokietijoje likę lietuviai 
drabužiu davėme latviams į susispietę i bendruomenę,

estams.
Šelpia ir Sibire esančius

ii

S.L.A. broliškajai organi
zacijai. kuri gimė iš Lietu
vos atgimimo laikų dvasios, 
kuri yra seniausia, finansi
niai stipriausia organizacija 
t isame lietuviškame pasau
lyje, turinti pastovų pama-

į Kalbant apie S.L.A. reika
lus, reikia atsiminti, kad ši 

Vykdomos nominacijos Į organizacija išaugo jam va-

kuri daugiausia rūpinasi 
švietimu. Žymiausia jos 

. . . . . j švietimo ištaiga vra Vasario
Jau praėjusiais metais is 16 Gimnazija. Joje yra per

Vengrų šokių 
Turtingas baras, 
šalti užkandžiai.

Vakaro pelnas skiriamas 
lietuvių šalpos ir kultūros 
reikalams. Maloniai kvie
čiame visus Buffalo ir apy
linkės lietuvius.

B. L. Klubo Valdyba

orkestras. 
Karšti ir

S.L.A. Pildomąją Tarybą, dovaujant. Kitą tokį ap- 
Baugeiiui tūkstančių lietu- draudose ir su jomis surištų 
vių. kurie yra S.L.A. nariai, Įstatymų žinovą vargiai ra
ky la lūpestis, ką nominuoti, sime lietuviškame pasauly- 
ką rinkti? Pirm negu ieško- je gvvųjų tarpe. Todėl ir 

tą" kilnius tikslus, priklauso sime naujų vadovų, pažvelg- čia nėra jokių abejonių, nei 
tūkstančiai lietuvių. kime į tuos, kurie iki šiol k i b

Kiek šiai organizacijai pri
klausė nariu nuo pat

ito pasirinkimo.
S.L.A. iždin. Nora Gugienš

Nora Gugienė yra čia gi
musi labai nuoširdi ir dide
lio patriotizmo lietuvaitė ir 

Man asmeniai neperseniai 'isą savo gyvenimą yra pa
teko susipažinti su dabarti- šventusi tik lietuviškam pa
inu S.L.A. prezidentu p. P. šauliui. Ji gabi muzikė, mu- 
Dargiu. Atrodė labai mie- zikos kritikė, gražiai valdo 
las/simpatiškas ir išlavin- plunksną ir ją daug lukš
tas asmuo. Labai jautrus vi- tančių lietuvių pažįsta is jos 
•;en

vadovavo ir kurie 
saugumą S.L.A. yra 
line.

visokį , 
užtik-

ti į Sibirą ištremtus lietu- kjau rUgSėj0 27 d. ir ture
lius, šelpėme juos vaistais. jau pjogos arčiau susipa- 
šelptinųjų adresus gavome; žinti su jų gyvenimu. Gim-

I.. A. j-rnKdalas ižo>» globėjo 

antram terminui.

iš grįžusių iš Sibiro vokie- nazijoje besimokąs jauni-

jos
pradžios, sunku tikslai pa- 
rakyti, numanoma, kad jų 
buvo i>er 69,000. Susivie- 
i. j-nio išmokytos j omirJnės 
o pašalnos apie 7 milionus 
< oierių sako. kad daug tūk- 
-iančių S.L.A. narių turėjo 
i ūli.

Ka p kūnas susideda iš 
iastel u, taip ir organizaciją 
sudaro gyvieji jos nariai.
Kol nariai į ūpinasi savo or
ganizacija, kol dirba ir vei
kia. tol gyva organizacija.
S.L.A. turtas ir išgyventas 
amžius nusako jo pajėgumą 
ir narių veiklumą.

Bet oi ganizacijai. kuri tu
ri daug padalinių, neužten
ka turėti vien veiklius na
rius. ji turi turėti ypatingai 
teisingų, dora, rūpestingų
1 3 C *M derina risu^laVba n*arn asmeniui sukelia entu- ji šį darbą dirba jau 30 me-'&i žmones, kad S.L.A. turtą 

‘‘ ziazmo. tų. tiL
Kartą atsitiktinai viena- Toks ilgas laikas savaime 

me parengime susipažinau įrodė, kad S.L.A. iždas pa
ra vienu žemaičiu. Jis pasi- tikėtas labai geroms ir sąži- 
sakė esąs iš Viekšnių. Ka- ningoms rankoms. 0 prie vi- 
dangi esu S.L.A. naiys ir so to pridėjus tuos darbus, 
jau pažįstamas su S.L.A. kuriuos ji atliko lietuvybei, '"a>. vr 
prezidentu ir žinodamas, jos jautrumą, nuoširdumą, mUL 
kad jis irgi iš Viekšnių, ė- tautiškumą, taktiškumą, ga- . . 
miau ir paklausiau: Ar pa- Įima drąsiai tvirtinti, kad k’eipiuo 
žįstate p. P. Dargį? Naujas geresnio S.L.A. iždininko J 1U.S 
pažįstamas pasisakė, kad būtų neįmanoma surasti, 
drauge užaugo, kad kartu
Jankė mokyklą, na ir papy
lė visą eilę pagyrimų. Koks
jis buvo veiklus, koks džen- Jie abu yra gimę Ameri- dovybė ir turtas

bę. r.es
ir nustato darbo linkmę, b>ei 
viską suplanuoja.

Taigi, tų organizacijų, ku
rios turi daug padalinių, sti
prybė ir veikla yra Centro 
raflovų rankose.

S.L.A. tūkstantinė organi
zacija nariais, savo vadovy
be— Pildomąja Taryba, ku
ri vaido narių sudėtus milio
nus. gali džiaugtis ir di
džiuotis. Visą laiką S.L.A. 
vadovai parodė savo orga
nizacijai daug sumanumo. 
rūj>esnio. taupumo ir sąži
ningumo.

S.L.A. prez. P. Dargis

nams. 
menei, 
S.L.A., 
vauja. 
i va i riu

letuvybčs klausi- straipsnių, kurie yra talpi- 
lietuv.škai jaunuo- raTr‘! laikraščiuose ar iš jos 
o ypatingai savo veiklos aprašymų, 

kuriam dabar vado- S.L.A. iždininkės darbas! 
Pilnas energijos ir jai irgi nesvetimas. S.L.A. 
konstruktyviniu su- iždininku jos vyras adv. K

cių belaisvių. Daug pagel- mas yra gražus, darbštus.
.ejo mums ū‘ Vbka^ kuns i Mokytojai pasiaukoję dirba 

švietimo darbą. Nežiūrint 
mokslo priemonių ir kitų 
dalykų trūkumo, švietimo 
darbas tobulėja. Gimnazi
jos auklėtiniu brandos ates- 

iuo pačiu metu pradėjome tatus patvirtina vokiečių 
siųsti vaistų paketėlius ir|Svietimo ministerijos, dėl to

įteikė nemažai Sibire esan
čiu lietuviu adresu.* *

jš tinimų Balfo lėšų pir- 
Kcme ir siuntėme vitaminų 
i vaistu lietuviams i Sibirą.

SLA Nariail
BALSUOKIME UŽ 

ilgametę SLA veikėją

Norą Gugienę 
NOMINUOKIME JĄ 

IR V£L SLA 
IŽDININKES VIETAI

metuvon.
iritme. į Sibirą jau 

siuntėm nemažai ir maisto 
pakietėlių.

Vokietija po karo jau yraįzjjaj parūpina Balfas. Tai 
atsistačiusi ir vaistų garny- patvirtino gimnazijos direk- 
ba gerai išvystyta, geriau tOrius ir ūkvedvs. šalia mai-

jie gali stoti į universitetus. 
l)a' Balfas visada šią mokslo į- 

staigą šelpė ir tebešelpia. A-
pie pusę viso maisto gimna-

negu bet kur Europoje. Vo
kietijoje yra vaistų, kurių 

bui. Abu su aukštuoju mok- nelengva būtų gauti ir A- 
slu ir a >u gerai nusimano merikoje. Todėl vaistų siun- 
apdraudoje, atskaitomybėje timas ir toliau bus tęsiamas

Koje.
tauta

Abu mylintieji savo 
ir veikiantieji jos la

manymų. Atrodo, kad visą Gugis išbuvo 28 metus. Tai!“' knygyedyboje. Abiejų per Balto skyrių iš Yokie- 
S.L.A. nori įsupti į naują nėra paslaptis ir niekas ne-'nuopelnai lietuvybei taipįtijos.
ateities planą ir užtikrinti turi abejoti, kad ji per tą:Pat >Ta ‘lideli. Taigi, ir čia Norintieji tokius siuntinė
jam auksinį amžių. Gražu, visą laiką tvarkė S.L.A. ka-T-*“eikėtu jokių pakeitimų, nus pasųsti tesikreipia į: 
kad organizacijos preziden- sos knygas, dokumentus ir Taigi matome, kad dabar- Balfo Centro Rastinę, 105 
tas moka tiek sielotis dėl sąskaitas. Nors formaliai jiiūnėj Pildomojoje Taryboje Grand St., Brooklyn 11, N.
savo vadovaujamos organi- S.L.A. iždininkė yra tik pir- .v,'a PaV ''ę» ilgamečiai atsi----------------------------------
zacijos, ir tas net pašali- mą terminą, bet neoficialiai įdavę veikėjai, dori sąžinin-

ne tik išsaugojo, bet ji išau-
geriausiems 
suokite už

žmonėms. Bal- 
pačius geriau

gino iki ^lin-.0; au^umos <»'?
- - - ® mo ir kurie jau išbandyti.

Balsuokite už visą dabarti-bei ištobulino pačią S.L.A. 
organizaciją. Jie visi su sa
vo oigan i žarija yra suaugę, 
nes geriausias gyvenimo je

dar
Iždo globėjai: E. Mikužiutė mas.
ir adv. S. Bredes, Jr.

ną Pildomąją Tarybą:

P. P. Dargis į S.L.A. pre- 
a paskyrę Susivieniji- zidentus; J. Maceina j S.L, 

A. viceprezidentus; Dr. M. 
J. Vinikas j S.L.A. sekreto-Budamas S.L.A. nariu, 

į visus S.L.A. na- 
sesutes ir brolius, 

bai nuoširdžiu troškimu

rius; Nora Gugienė į S.L.A. 
la- iždininku; E. Mikužis j 
ir S.L.A. iždo globėjus; adv.

nuoširdžiau įtikinda- S. Bredes, Jr. į S.L.A. iždo 
būkite be rūjiesnio, ti- globėjus; Dr. S. Bicžis j

kri ir drąsūs, nes S.L.A. va- 
patikėtas

daktaru* kvotėju*. 
—S.L.A. Narys

i

sio, moksleiviams dar siun
čiame drabužių ir avalynės.

Bendruomenės žinioje dar 
vra visa eilė (vargo! mo
kyklėlių. kur lietuvių vai
kai mokomi lietuviu kalbos.«

nitnmimn rtmrmrmnrrm^nznttnnnrrį 
JAU IŠĖJO NAUJA KNYGA

AMERIKOS ĮDOMYBĖS
Parašyta S. MICHELSONO važiuojant pažiūrėti

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

•TroletarijUn diktatūra”;

R uidAnmedžiu imperija; 
Kaip bet u vis vyną daro; 
s: Suakmenėjęs miškas: 
etiniais, meškomis ir tl.:

Bulių kova; «

Darbininkų fabrikai Vakaruose: 

įspūdžiai iš Kaliforni jos:

Apie Hollywoodo žvaigždes:
Amerikos dykumos; Mirties kloni 

Yellovvstone Parkas su verdančiai š 

Grand Canvon tarpeklis; Įspūdžiai iš Meksikos 

Pas mormonus: jų tikyba, praeitis ir dabartis;

Tžeras. kuriame žmogus neskęsta;

Neišmatuoti Texas valstijos turtai:

Eloiidos vaizdai: * Jaunystės šaltinis;
Kaip gyvena rezervatų indėnai; Nuostabūs požemių urvai; 

Upė i*> žeme: Žuvys be akių. . .

Ir daug. daug kitų įdomybių’ Su gražiais paveikslais. 
Knyga jau išėjo. Užsisakiusiems knygą tuoj t>at 
siunčiame. Kaina 75 centai.

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mas*. 
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Ką nutarė britu darbiedai
Rugsėjo mėnesio gale ir vidutiniškai pusę to, ką pel- 

spalio pradžioje vykusiam n.vdavo geriausiais savo už- 
Brightone Britų Darbo Par- (darbiavimo metais. Be to 
tijos kongresui lietuvių j numatoma daryti skirtumas 

tarp mažiau uždirbančiųjų 
ir pasiturinčiųjų. Kas per 
savaitę uždirbs 8 sv., gaus 

nepaprastos reikšmės ne tik pensijos 75 U uždarbio (6 
Anglijos gyvenimo tolimes-igv.); uždirbantieji iki 40 sv. 
nei raidai. Juo labiau derė-igaus tos sumos tik 40' < (16

spauda skyrė nedaug dėme
sio. Tuo taipu kongreso pa
daryti nutarimai gali turėti

Kusu sprausminis keleivinis lėktuvas Maskvos aerodrome, kuris galis vežti 129 
žmones ir per 10-12 valandą iš Maskvos nuskristi į Xew Yorką. Lėktuvas turis 
2 keltuvus, savo telefonu įtaisymus ir restoraną 48 asmenims.

—Maiki, aš ieškau tavęs iškišęs savo galvą, 
nuo pat ryto.

—O ką pasakysi?
—Aš noriu, kad tu man šunį tikrai uždarė į savo- 

pasakytum teisybę, kas yra “Sputniką II’’, tai lieka dar 
tas ruskių “sputnikas“. klausimas. Juk jie galėjo iš-

—Man rodos, kad aš jau šauti tą padarą be šuniuko,

1 tų tais nutarimais susidomė
ti, kad dabartinė konserva
torių valdžia per šešis val
dymo metus, gerokai “nu
gyveno” tautos ūkį, priarti
no infliacijos pavojų, pra
ganė Anglijos prestižą pa
saulyje žygiu dėl Sueco ka
nalo ir, tartum, pati paruo
šė sąlygas darbiečiams lai
mėti artimiausius parlamen
to rinkimus.

Kongresas Brightone be 
eilės mažesnės svarbos rei
kalų išsprendė du pagrindi- 
įnės reikšmės klausimus. Jis 
į nustatė naujus pagrindus 
senatvei aprūpinti ir patvirti 

!no beveik be pataisų parti
jos vadovybės paruoštą pro
jektą Anglijos ūkiui per 
tvarkyti, jei partija ir vėl 
paimtų kraštą valdyti. Be

sv.). V aisty binis draudimas 
nebus privalomas, — kas 
norės, galės draustis ir pri
vačiose bendrovėse.
Kongresas nutarė sutvarky

ti ir butų nuomos reikalą. 
Konservatorių vyriausybė, 
pasigerindama nuomojamų 
namų savininkams, panai
kino Įstatymą, kuris namų 
savininkams d į audė savo 
nuožiūra kelti butų nuomas. 
Dėl to butai tiek dabar pa-

tybintiems geležinkeliams Sibire sušelpti. Programoje, mieriui Stasiui, kuris spalio 
geriau dirbti. dalyvaus skautų - vyčių ok

Kurios pramonės sritys ar tetas; baleto šokius 
atskiros Įmonės bus paimtos jauna ir talentinga šokėja 
tautos nuosavybėn, kongre- Lina Skučaitė: o visus iki 
sas konkrečiai nenustatė, ašarų prijuokins žymusis 
palikdamas būsimajai dar- Lietuvos aktorius Vitalis
biečių 
rankas 
praktiškai

vyriausybei laisvas Žukauskas. Koncerto metu 
pačiai tą klausimą tars žodi neseniai iš Euro- 

Tenka pos sugrįžęs Balfo pirm.

pereitą syki tėvui aiškinau.
ar ne.

19 d. užvertė savo gyveni
mo knygos 65 m. lapą. Jos 
sumanymui pritarė ir kitos 
geros širdies šeimininkės: 
K. .Janušauskienė, Maiy Ra
dę ir P. Morkevičienė. .. .ir 
Kazimieras turėjo tikrai 
gražų gimtadienį.

Jis gavo daug sveikinimų. 
Iš Providence, R. I., telegra- 

sveikino B. Simanavi- 
ir kt. Puotoj dalyvavo 

ir seniausia Yucaipoj apsi
gyvenęs lietuvis Kazys Shir- 
vinskis su žmona Ona. 

S'nirvinskiai turi didžiulį

brango, kad žymiai pabran
gino patį pragyvenimą.
Konservatorių partija, atro
do, brangiai užmokės už pa 
si tarnavimą
jiems , — jau dabai tūks- namoje “Engeneering Indu- skaniomis lietuviškomis dė

stančiai nnkėjų atsižada bal- ,sįry” gfįtyje bus nacionali- šromis. Visiems bus užten- 
suoti už partija. Darbieciai zacįjos paliestos pirmutinės, karnai sūrio ir gaivinančių
numato is karto sustabdyto Kai ,.aeitvj bus -
įstatymu nuomų uz butus ,Iaikolįasi

spręsti.
numatyti, kad be atskirų Į- prof. kan. Končius, 
monių chemijos pramonė, Po programos veiks lote-'ma 

“h 'ir * energijos gamybos Įmonės rija ir bufetas. Bus galima čiu 
^uildingie- jmongg dirbančios vadi- gauti karštą vakarienę, su

, ......- nuomu uz butus f
_ -i ,,. •• !? k“1?«1'esas ir dėl k(.,im;}, „ vė|iau -suvisuome.

1 ~ w 1 ’T * • l -llz\ ' * * 1 1 • buvu- njntj visus didžiuosius nuo- 3
Įėjo parodyti; bet ar jie tą šiųjų kolonijų atveju mojamus

Senatvės aprūpinimo reikalu juos miestų 
Dabar veikiąs Anglijoje

senatvės aprūpinimo būdas Už tolimesnį tautos ūkio 
Maiki, taip žioplai lyra vienoks • pasiturintie- suvisuomeninimą 

Juk siems, ir kitoks fabriko ar;

a- gėrimų. Įžanga suaugusiems vištų ūkį — apie 5,000 gal- 
o, vienam asmeniui — $1.50,'vų, jie via vieni stambiau- 

nacionalizuojamuju į- vaikams—$1. Į siu kiaušinių statytojai. Jie
, . monių savininkai bus pilnai Atsilankydami į koncertą

us namus ir perduoti . atlvginam'i. paremsime Balfa, kuris eile
iestų savivaldybiųži-; ;Nevisos įmonės bus

—Ne, 
meluoti jie negalėtų

nesigaili patarimų ir ki
tiems. kurie vištų ūkiu do
misi.

Yra čia ir daugiau lietu
viu. kurie verčiasi vištų ū- 
kiu.

Jes, aišknai tai aiškinai, jie sako, kad į tą būdą jie betkurios įmonės darbinin- lačiau svarbiausias kon
ale neteisingai.

—Kodėl neteisingai?m _ _ _ i_ _ ; i__ i x .. 2iu saKe\ Kan iai

įdėjo šuniui parašiutą, ku-kui. Neblogai gali senatvei 'Si es0 
riuo jis galės nusileisti že- apsidrausti viduriniųjų vi-

vfii mėn. XT_.
Lėti

V__ __ _ ___ici Y/vtj vi*, :suunieiies> _• «-a-v «di liūgam ų

aptartas klausimas 
buvo — tautos ūkio tolime
snio tvarkymo reikalas. Po-

'sau- metų kaip šelpia Vokietijoj 
.sai ' nacionalizuojamos.Da- likusius ligonius, senelius, 
ižnais atsitikimais vyriausy- vaikus. Paskutiniuoju metu 
bė galės sau patikrinti gali- Ralfo šalpos reikalingų 
mybę tinkamai patvarkyti skaičius dar padidėjo, pa
jai reikalingą įmonę, supil k- dažnėjus pagalbos balsams t Yucaijios miestely jau gy
dama jos akcijų daugumą iš už geležinės uždangos. vena apie 15,000 gyvento
ji* turėdama sprendžiamąjį Būtų gražu, kad ir visuo- jų, iš jų apie 40 šeimų lietu- 
balsą greta kitų privačių tos menė ateitų į talką, kad

propagandos burbulas. O jeigu tas parašiutas nukris-nės, pajėgdami draustis pri- ra mėnesių atgal “Keleivy- 
dabar pasirodo, kad tai bu- tų žemėn be šuniuko? Arne vačiose bendrovėse ir daryti Je buvo rašyta, kad Darbo 
vo ne burbulas, ale biesas aiškus būtu melas?
žino kas. Ve, dabar jie pa
leido šuns būdą į orą ir ji

pačios įmonės savininkų i- visi kuo kas 
monės vadovavime. Tuo bū- sėkmingesnio

vių. daugiausia čia apsigy- 
galime prie vena pensininkai, jų tarpe 
koncerto pa- yra ir 3 generolai.

didesnius įmokėjimus. Bet ^ai t*j°s vadovybė yra pa- tų norima išvengti pavojaus ruošimo prisidėtume. Pav., Labai gaila, kad Michel- 
— r.._7 subiurokratinti pramonęva- prekybininkai ir įvairūs šonai su Kapočiais neaplan-—Tą parašiutą, tėve, pra-darbininkai gali pasinaudo- yuosusi tautos, ūkio pert var- ...... ........

rijo ir kai kurie Amerikos iti tik valstybiniu draudimu, k-vmo P»ojekt^ Buvo kartu dovaujanti aparatą. Negre- verslininkai - biznieriai ga- Ke Vucaipos, kai jie važi 
sukasi aplink mūsužemepa- mokslininkai. Bet tai buvo^audami pensijossavaitei po Paminėta, kad tas projektas j šia nacionalizacijos pavo- Jetų paaukoti daiktų loteri- nejosi Kalifornijoje. Jiebu- 
siutišku greitumu. Jes, Mai- neapgalvotas gurkšnis. du svaini. Dabartiniu metu,ibus Prijos kongrese svars- J jus vidutinei bei smulkiajai maisto produktų bute- tų galėję pasimatyti ir su 

itvtas ir tikriausia priimtas, pramonei, kuri ir be to bus tui. Imkime iš lietuviškųjų draugu chemijos profes 
Pralaimėda- ' ” ' .............

ki, padangėmis skraido šu-' —Kodėl neapgalvotas?
va būdoje

—Tai yra kitas propagan
dos burbulas, tėve.

—Ne, Maiki, ne burbulas. 
Šuva gyvas. Pereitą naktį 
Zacirka girdėjo jį lojant.

—Šunys, tėve, loja kas 
naktį. i A

—Tu, vaike, kalbi kaip 
tas neviernas Tamošius. Vi
sos gazietos Amerikoje ra
šo, kad aplink žemę sukasi 
šuns būda, deda net jos pik- 
čerius ir sako, kad to šuns 
vardas yra Laika, kad rus
kių kalboj reiškia lojiką ar
ba lojikę, o tu sakai, kad 
tai burbulas! Vactumaruvit 
ju?

—Taip, tėve, visa tai yra 
burbulas, ir burbulas be jo
kio “vactumaru”. Tą burbu
lą išpūtė sensacijomis gyve
nanti gatvinė Amerikos 
spauda ir plepūs politikie
riai. Kietkvienas jų mėgsta 
)>asirodyti ir paplepėti apie 
tai, kas spaudoje rašoma. 
Jeigu apie tuos “sputnikus” 
nebūtų tiek daug rašoma ir 
plepama, mažai kas kreiptų 
į juos dėmesio. Bet neišmin
tinga Amerikos spauda ir 
politikieriai padėjo rusams 
tą propagandą išpūsti, ir 
lengvatikė šios šalies visuo
menė, kuri iki šiol manė, 
kad už futbolą nieko gudre
snio pasauly nėra, dabar 
nustebo išgirdusi, kad rusai 
paleido erdvėn gyvą šunį.

—Tai visgi tu, Maiki, pri
pažįsti, kad šuva skraido

soriu
priversta derintis į bendrą parapijų pavyzdį, jos taip Nikunu. kuri prez. F. I). 
tautos ūkio vystymosi eigą. parengimus suorganizuoja Rooseveltas buvo paskyręs 

Kongieso nutarimai nu-įvi^i neblogai. Los Angeles niuzėjaus pri
statė “nekruviną“, be sukrė-! Šiais ir visais kitais Balfo žiūrėtoju.
timų, net be savininkų “su-Į koncerto reikalais galima 
proletarinimo” kelią tautos kiekvienu metu kreiptis į 
ūkiui pertvarkyti. Tie nuta-Į^u®s Balfo 52 sk. valdybos 
rimai siekia įgyvendinti tei-1 narius:
singesnį pagaminamų turtų: I) pirm. S. Romanauskie- 
paskirstymą tarp visų Ang-inč, gyv. 1139 VVingohocing 
lijos piliečių ir kelti jų ger-'^tfeet; 2) K. Adams - Ado- 
būvį. Dėl to Darbo Partija maitienė, 5426 Woodland 
turi visiško pagrindo tikėtis,!Ave*; V. V iliūnas, 411 
kad ji susilauks ne tik dar-į^3rd St.; 4) Y. Klapataus- 
bininkijos pritarimo. Jos kas, 1205 S. 4th St.; 5) O. 
būsimų ir pastovesnių lai-i Kozniekienė, 3136 N. 7th

kai beveik visų prekių kai- 
kad mūsų nos vis kyla, tokia pensijai 
yra apie reiškia neišbrendamą skur-'

Taip ir įvyko, 
mi rinkimus 1951 metais,

pusketvirto karto daugiau i dą. Iš 50 mil. Anglijos gy_ |daibiečiai tui ėjo nutraukti 
vandenų, negu sausžemio.įventojų pensininkų yra g JŲ pradėtą milžinišką dalbą 
Bet ir sausžemis ne visas mil., ir jų tarpe daugiau ls pagi'mdų peitvaikyti tau- 
žmonių apgyventas. Yra kaip 5 mil. yi*a “skurdžių-itos M nacionalizuojant,
daug dykumų, kalnų ir gi-Jų”. į atseit
riu. Taigi, jei tas šuniukas! Darbiečių kongresas, jei'

—Todėl, tėve, 
planetos paviršy

suvisuomeninant. At
tlee vyriausybė per šešeris 

ir nukristų žemėn su para-tik partija laimėtų rinkimus, Į nacionalizuoti
šiutu, tai jis greičiau nu-nustatė: tuojau padidinti į banką, anglies ka-
skęstų kur nors vandenyne, valstybinę pensiją iki 3 sv. sykias, geležinkelius, tau- 
ar nukristų kokioj dykumo- savaitei ir ją automatiškai;tos ^elnatos įupinimą, plie- 
je, kur jo niekas nerastų, didinti, jei kainos ir toliau i n.°1J>l amon^?\ s^®1'
Kur tad būtų įrodymas, kad kiltų. Tačiau tai tebūtų lai- pt^knną sunk\ezimiai>. . e- 
tame sputnike iš tikrųjų bu- kinė priemonė. Spręsda-I?1“11!*^ kat
vo šuniukas su parašiutu? mas klausimą iš esmės, kon-; Jab 11 . F

—Tai tu, Maiki, rokuoji, gresas nusistatė iš naujo iJ ® ^”.la
kad ruskiai neišleido šunies pertvarkyti visą senatvės"'”“ 
i padanges? aprūpinimo sistemą. Ateity-,, . ... . .. , .

—Aš to netvirtinu tėve. Je kongresas nutarė draustipmnukmti tik d\iejų 
Gal išleido, o gal ir ne. Gal valstybiniu draudimu visus‘
tik meluoja ir juokiasi, kad Anglijos piliečius, sulauku-p ‘
taip nugąsdino Ameriką. sius 65 meti} amžiaus. Tam Dabar realiai peręalvotas 

—Aš, Maiki, nenusican- tikslui bus sudarytas valsty- h kruopščiai paruoštas toli
nau. binis senatvės draudimo i mesnio tautos ūkio suvals-

—Bet
bė nusigando,___ _______ . , . .
versitetų profesoriai prade-keti nuo savo uždarbio po pnes 1,442,000 (balsavusio
jo sakyti, kad rasų moksli- 8*' > 2'r turės pridėti darb- JŲ prieš dauguma norėjo 
ninkai prašokę Ameriką davys. Pensininko metų su- “radikalesnio” plano) nu- 
“septynias mylias” ir kad laukęs gaus tuomet iš fondo niato eiti pirmyn neskubant 

ir atsargiai. Norima ūkis pa
laipsniu “į-eformuoti”, jo 
nelaužant. Kaip įiasisakė di-

tai buvo nau- 
beprotiškas” žygis, 

sniais metais tiek 
pateisino, kad ir kon

servatorių vyriausybė iš-

Amerikos vadovy-i fondas, ir kiekvienas, norįs ty b; nimo planas kongrese 
indo, tėve. Net uni-Jame apsidrausti, turės mo- Priimtas 5,383,000 balsais

dabar jau jie galėsią ”pa-' 
daryti viską, ką tik norė-

Visi kaltina preziden- našauja, kad už 10 metų jie

La net reikalauti, kad — ką tu sakysi, Maiki, racionaliai tautos ūkį vysty- 
yjau šauktų nepapras- jeigu tas komunistų margis ti. pėl to ateityje bus nacio-

Amerikai gresia pavojus, burbulas?
Pradėta
jis tuojau------ v r— - - ~
tą Kongi eso sesiją šitam pa- nusileis su parašiutu iš pa- nalizuojamos 
vojui aptarti. Susirūpinęs ir dangių tiesiai į Maskvą?

tik tos pramo
nės sritys ar atskiros įmo- 

—Maskva niekad to nesu- nės. kurios reikalingos ben- 
patys <lram tautos ūkio vairavi-

^Jeigu rusai nemeluoja, mokslininkais. Taip, tėve, jos propagandininkai susi- muk Plieno pi amonė—-kon- 
manau, kad tai galimas Amerika nusigando, ir ra-gėdinę jau prisipažino, kad senatorių smetonėlės ne- 

Isams yra iš ko juoktis, nes tas šunelis jau negrįš. išsemamas pajamų 
čia negali būt i tie jų “sputnikai” kol kas —Olrait, Maik, dabar tu vėl su valsty bi

neturi kitokios reikšmės, gali sau eiti knygų skaityti. cileje.
merikos kores|>ondentamsir kaip tik propagandą. Vie-<> aš užeisiu pas Zacirka a 
tą būdą, iš kurios šuva turi nas Maskvos laikraštis pra- pie tai pasikalbėti.

aplink mūsų žemę! 

aš
daiktas.

—Maiki.
melas, ba rusk iai parodė A

pats prezidentas; jis nuolat 
tariasi su savo patarėjais irisilauks, tėve,

nis
pir-

Draugas John Radę pa- 
liuldytas ligoninėn operaci
jai. Linkiu ko greičiau pa
sveikti ir sugrįžti namo.

Roman Stashia

UŽSAKĖ “KELEIVĮ” 
DOVANU

Mickalovich su 
Andover, Mass,. 

i užsakė savo 
motinai Mrs. Marcelei Shim- 
konis iš Andover, Mass., 
metams “Keleivi”.

Kita M. Shimkonienės 
duktė Mrs. Birutė Olefiro- 
vviez švenčių proga užsakė 
motinai Anglų - Lietuvių 
Kalbu Žodvna.

Mrs. M. 
iš X<mėjimų šansus didina tas,įSL; Jų visų telefonų nume- *

kad Darbo Partija dar nie-galite atrasti miesto te- Vi
kuomet anksčiau negalėjo 'lcfonų abonentų knygoje.
pasidžiaugti tokiu vieningu- ’l'a(l jiasimatynio Bal
niu savo tarpe, kokiu buvo 1° koncerte, 
pažymėti visi kongreso nu-l Kiprą* Tautkus
tarimai. Vieninga yra irda---------------------------
baltinė partijos vadovybė. YUCAIPA, CAL.

Paskutinę kongreso posė- --------
džių dieną dar buvo pri-' Įvairios naujienos 
minta britų kaitai, kiek ji
yra skolinga savo buvu
sioms kolonijoms. Busimoji 
darbiečių vyriausybė įparei
gota ne tik patikrinti laisvę 
dar neatgavusioms nepri
klausomybę Angli joms ko
lonijoms, bet ir joms pade-Į« 
ti atsikurti. Tam tikslui An-|įt 
glija iš savo biudžeto turė
tų kasmet skirti tam tikrą 
sumą buvusioms kolonijoms 
padėti.

V. Kymantas

Petronėlė Stašienė suma
nė surengti gimtadienio puo
tą savo vyro broliui Kazi-

JAU RUOŠIAMAS

X 
X 
X 
X 
K

S tams.H

PHILADELPHIA, PA.

Kviečiami visi į Balfo 
koncertą

Lapkričio mėn. 16 
vai vakare Muzikaliu 
bo salėje Filadelfijos

d. 7 
Klu- 

Balfo
riek pat ir to-,'52 sk. valdyba rengia šaunų 

limasis susisiekimas sunkve- koncertą, kurio inJnas eis
'žirniais, kad padėtų suvals- tremtiniams \Okietijoje ir

Rašalą « uovės romėnai, tai- 
i in '• proTėvii'i. gamindavo iš 
uo<i/.ii’. geležies ir smalos.

SPAUDAI

KELEIVIO KALENDORIUS 
1958 metams

Kviečiame užsisakyti mūsų kalendorių 1958 nie- 
Kalendoriuje bus apie l»>0 puslapių visokių 

skaitymų ir plati kalendorinė dalis.
x Kalendoriuje bus įvairių informacijų, naudingų 
S patarimų, eilių, juokų, atsiminimų :■ kitokių Įdomių 
x ir naudingų dalykų.

Nežiūrint kad viskas brangsta. “Keleivio“ kalendo- 
ix liaus kaina lieka ta pati 5o centu. Prašome ii užsi- 

sakvti. Užsakvmus ir pinigus prašome siusti šiuo 
” adresu:
| “KELEIVIS”

636 East Broadway 
So. Boston 27, Mass.

X X <XXXX *•*.X A •. s .• .s



Fuslapte Šeštas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 46, Lapkričio 18, 1957

Moterų Skyrius

DARŽOVES
Daraovės turi didelę reik- deliais kiekiais prie Įvairių į 

smę žmogaus mityboje, nes valgių skoniui pagemti ir 
jos yra pagrindinis vitami- apetitui sukelti.
nų. angliavandenių, organi- Pomidorai turi daug vel
nių rūkšėių ir mineralinių tingų medžiagų, B ir C vi-j 
medžiagų šaltinis. Daržovės, taminų, organinių rūkšėių, 
kaip sultingas, šviežias ir cukraus ir kt. į
gaivinantis maistas, didina Raudonieji burokėliai tu- 
apetitą ir tiekia organizmui ri apie 10 procentų cukraus, 
reikalingą celiuliozė, kuri mineralinių medžiagų ir C 
gerina žarnų darbą. Kiek- vitamino.
viena daržovių rūšis pasižy- Špinatuose yra vertingų 
mi tam tikromis savybėmis, mineralinių druskų (gele- 
būtent: žies, kalcio, fosforo) ir vi-

Bulvės turi 13-17 procentų taminų. todėl jie labai tin- 
krakmolo. Jose vra B ir C ka vaikų ir dietiniam mais-

AI'IE JIOS DABAI: DAl'G KALBAMA

Sakoma, kad šitie šuniukai jau lakstė aukštybėse iki 
100 mylių ir kad vienas jų dabar skrenda Sputnike II 
1.056 mylių aukštyje.

StakulĖs. Jonas.

Staniškienė. Pet rusė. Petro d., 

ir jos brolis Pavilonis. Antanas.1 

Stoškus. Pranas, Juozo sūnus. 

Strockis, Petras.

Vanagaitis, dvi seserys, Jokūbo 

Vanago dukterys.

Vitkus, Pranas, Juozo sūnus, iš 

Juškaičių k.. Šiluvos vai.

' Vitkutė, Ona, Jono duktė, iš 

įJuškaičių k., Šiluvos vai.

' Vyšneveckis - Vyšniauskas, An- 

; tanas.

į Žitkevičius. Vilius.

Balčiūnas, Andrius •‘Adasius”, 

i iš Žiežmarių vai.

Beniulienė ir Staniulienė, gyve- 

! no Minersville. Pa.

BALYS SRUOGA

Dievu miškas
(Tęsinys)

GILTINĖS PASTOGĖ

DAUSU KELIONĖJ

tui. Be to, juose yra dau
giau baltymų, negu lapinė
se ir šakniavaisinėse daržo
vėse (apie 3-7 proientų).

vitaminų.
Kopūstai turi C vitamino, 

kurio žymiai daugiau rau
donuosiuose kopūstuose.

Morkose yra daug karoti
no
mas paverčia A vitaminu.
Jose taip pat yra B ir C vi- dau£ aštrių medžiagų, 
taminų, lakių aliejų, cuk
raus, obuolinės rūkšties ir 
kitu žmogaus organizmui

Krienai, palyginus su ki
kuti žmogaus orsraniz- tomis daržovėmis, daugiau

sia turi C vitamino. Juose

žadi nančių virsk i namų j ų
sulčių išsiskyrimą.

Ankštinės daržovės —žir- 
reikalingų medžiagų. Jos neliai, pupos, pupelės—turi 
vartojamos ne tik atski- daug baltymų (iki 26 pro-, 
riems patiekalams gaminti, centų>. angliavandenių (iki 
bet ir kaip prieskoniai, prie 57 procentų), mineralinių 
kitu patiekalu skoniui page- druskų (iki 3 procentų), B 
rinti bei spalvai pagražinti. ;ir C vitaminų bei karotino.

Svogūnai turi iki 10 pro-. Agurkai, ridikėliai, salo- 
cer.tu cukraus, A ir C vita-'tos — sužadina apetitą, pa
minų bei lakių aliejų, kurie’’gorina virškinimą ir paivai- 
sužadina virškinamųjų sul
čių išsiskyrimą. Jie, kaip į

nna maistą.
Stenkimės vartoti ko dau- 

n morkos, vartojami nedi- giau daržovių, ypač žalių.

SKAITYKITE

Vertingas Knygas

Jau 
Jau 
O ai 
1 )atl;

baigia kristi paskutiniai lapai, 
žemėj liūdna, tuščia ir klaiku. 
. kaip tūlas pavėlavęs paukštis, 
ų kelionėj saulę dar seku.

Per ilgai užtrukau tylioj pakalnėj,
I er ilgai lapu krintančių klausiau. 

;alnų vėsaus dvelkimo 
ir akyse tamsiau.

Nuo rudenio 
širdy nykiau
Bet iš aukštybių ten dar saulė matos. 
Ak. nenuleisk beiltančių sparnų 
Kaskart vis plečias horizonto ratas, 
Kaskart gausėja saulėtų dienų.

Putina*

LINKĖJIMAI IŠ 
BRAZILIJOS

NORA GUGIENĖ 
NEW YORKE

Drg. M. Michelsonienė ga
vo sau ir visam “Keleivio”

Koncentracijos lageris — labai sudėtingas giltinės 
malūnas. Kiekvienas, Įžengęs i jj, yra jau faktinai pa
smerktas mirti, — anksčiau ar vėliau. Nuolatinis badas, 
mušimas, sunkus, ilgas darbas, nebuvimas poilsio naktį, 
parazitai, tvankus, dvokiantis oras vėliau ar anksčiau 

Bemeckienė - Piatustytė. Vin- tuli padaryti savo, net jeigu šiaip kokia nelaimė neat
rasta, ir Platustis, Antanas ir sitiks ar netikėtai kas neužmuš, šitokioje atmosferoje 

bręsta ta savaiminga žiauri lagerio gyvenimo psichika.
Žmogus, patekęs Į žvėrišką aplinką, išsilaikymo in- 

sting-to spiriamas, nė pats nepajunta, kaip Įsitraukia Į 
žvėriškumo siaubą, kaip pats darosi visos tos baisybės 
organiška dalis. Į visą kovos su giltine priemonių bai- 

Jono sybę jis žiūri jau kaip Į apsigynimo priemonę. Jo aukš- 
- tesnieji jausmai tarytum atšimpa. Jis jau nebejaučia 

priemonių šlykštybės, — jis tiktai nori gyventi. Nu
lis Kybeikiu k.. Vilkaviškio ap. ^k»^usi artimą, atimsi jam paskutini duonos kąsni, pa- 
‘batvat, George ir Meta ir vai- stūmėsi jj Į giltinės glėbi, bet gal pats išliksi gyvas, 
į kai. atvykę Kanadon 1951 me- šitas kelias, ši psichinė padėtis lageryje yra taiytum 
! tais. gyvenę Neison. B. C. normali, duodančioji toną padėtis. Kaitą pradėjus eiti 
i Lukšiene - Liaudinskaite. Stase. įjįUO ^ejiu sunku jame besustoti. Sunku saikas besu-
tis), iš Vilkaviškio ap., išvyk,. rJst,’_ sunku beatskirti, kas yra tiknu apsigynimo piie- 
Amerikon iš Anglijos 1017 me- monė, kas — artimo žalojimas, 
tais.

Melinis, J.,

Valdyboje.

Muliauskas 

na Liucija

shingtone (bene Indijanoje).

Nakas. Pranas.

Norkus. Vytautas, gim. 1916 m.

Palietis, Antanas. Motiejaus s.

Palietis, Jonas, Simono sūn., 

gydytojas.
Pankevičius, Emanuelis, Stasio 

sūn.. ir Pankevičius. Stasys.

Podžiukas, Vladas 

Rakickas, Vincas, 

v i>»

i Jonas.

įBorisienė - Vilčinskaitė. Elena, 

Į iš Tytuvėnų.

Cepokas, Jeronimas ir Jurgis, 

iš Gaudučių k„ Kuršėnų vai. 

i Dikšaitis, Jonas. Jono sūnus. 

Dūda, Algirdas ir Jonas 

' sūnūs.

• Kemerienė, Genovaitė,

j Kaktienė - Maknuvičiūtė. Ona.

Nevv Yorke buvo susirin
kusi visa S.L.A. Pildomoji

<lirl>
Ak, jeigu visi kaliniai suprastų vienas kitą, vienas 

kito neskriaustų, nemuštų, nevogtų — ir to maisto būtų 
žmo v’s’em daugiau, ir tas darbas nebūtų toks prakeiktas, 
\Va- v’sas gyvenimas nebūtų toks pragaras!

Lengva pasakyti, jeigu būtų! O kas daiyti, jeigu 
viso to nėra, jeigu vienas kitas susipratusių šimtas yra 
visiškai bejėgiai pakeisti aplinkumą, pakeisti gyvena
mąją atmosferą, apmarinti plėšnjji instinktą — pasi
likti gyvu?!

šiose baisiose imtynėse dėl buities, vieni kitus skan
dindami, prasimuša vieni Į viršų, gyvena plėšriuoju in- 

Antano sun. stinktu, pakeliui nebegali sustoti, — turi daugiau negu 
•11 oniy jjem reikia gyvybei palaikyti. Kiti neturėdami laimės,

Geležinkelit

Mateušas, ir 

gyvenę New

IS

štabui b'ukėiimn iš Brazdi- Tarvba, kartu ir dabartinė 7”,7 “ ...
jos nuo Violos Genčiutės, S.L.A. iždininke Nora Gu- 2efa (Szatkovvska -Grine

SOCIALIZMO TEORIJA.
ir aiškiai parodo, kaip keitėsi »»-■•»__ - - , -suomenės santvarka ir kodėl ji dar istorine apsuka is pirmųjų

Kaina .................................25c krikščionybės laiku Romoje. Pa-

KAREIVIS MATUTUTIS, lestinoje ir Kipre, knyga lai- 

Jankus. Pasakoji- niėjusi Nolx?lio premiją.

įene, Ju- negalėdami prasimušti bet kuria kaina Į pavilnių, skęsta 
ineeu-icz), drumzlėse ir miršta. Paslydai grumtynėse — niekas tau 

kil. iš. Lietuvos, gyveno Detroi- pagalbos rankos nebeišties, niekas nepagelbės tau atsi
kelti. Besigrūdą užpakaly tavęs dar timptels tave Į že
mę, pargriaus, suplos, kad nesipainiotum po kojų, ir, 
apkvaišėlio akimis klaikiai besidaiiydami, nužingsniuos 
nukypuos per tave, jokio sąžinės graužimo dėl to ne
jausdami. Sąžinei nėra čionai kas veikti. Jaudintis taip 
pat nėra ko ir nėra kada. Šiandien tu griuvai, aš gilu
siu rytoj, — koks skirtumas? Dėl manęs taip pat niekas 
nemirktels.

i Galimas daiktas, lageryje visų baisiausia ir yra 
ši psichinė žmogaus būklė. Būklė, kurioje neišvengia
mai dingsta tai, ką žmonės vadina sąžine, humanišku- 

^mu, artimo meile.
į Viena, kas gera šioje aplinkoje, — kad visiškai 
į išnyksta mirties baimė. Mirtis čionai gresia kiekvie- 
Įname žingsnyje, čionai taip žmogus apsipranta su mir-

■---------------------------------------- (ties persjiektyva, kad ji darosi šiokiadienė šiukšlė. Mir-
Brunete, arba tamsiaplauke, ys nustoja savo kilnaus tragizmo elemento. Ji nustoja 

turi lig m.oo.) plauku whoje:'iio j ir ]irizm0

blondine. arba šviesiaplauke. I . „ . . .
turi 104,000 plaukų, o raudon-’ —Užmuš — tai užmuš, pakars — tai pakars,—

kurios tėvai gyvena Gary, gtene. Posėdžiavo net 5____ ___
Ind. Genčiutė mėgsta ke- dienas. Sugrįžusi Chicagon, j te. Mich

lankosi P- Gugienė suspėjo dar da-! Stankevičienė 

lyvauti ir S L. A. apskrities 
konferencijoj, kurion ji at
vyko tiesiai iš aerodromo.

Be kitu S.L.A. reikalų,

liauti ii- šiuo laiku 
Brazilijoje. Ji rašo, kad j 
jau seniai norėjusi Braziliją 
matyti, bet tik dabar jai pa
sitaikė ta proga. Vienok ji

Vilčinskaitė. 

Morta, iš Tytuvėnų.

Statkus. Algirdas ir Jonas, ki

lę ar gyvenę Panevėžyje. 

Steponavičius, Petras. Stanislo-

^ARABAS. Paer Lagerkvisto į..kj jog tėveliai nėra konferencijoje buvo plačiai vo sunus-

keisis.
SENAS 

parašė Jurgi 
rra< apie r.epap’astą 
daug nuostabių dalykų padarė, tik 
nepadarė vieno, kuri tikrai turėjo 
padaryti. 237 psl. Kaina ........... $3.

žemaitį, įkuria Raina

LENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG 
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis

dedantiems angliškai mokytis; 
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus. 
Kama ..............

KODĖL
Pilna

idomus.

AS NETIKIU I DIEVĄ 
argumentų, kurie visiems t 
Kaina ............................... 20c

Viola Genčiutė. kartu su 
savo motina, yra apvažinė- 

$2.25. jusi visą Ameriką ir Meksi
ką. Ji yra buvusi ii- Euro
poj. Tai amžina turistė. Jos 
tėveliai vra nuolatiniai "Be

kalbama ir apie dabar vvk- ■ Tarvydas 
.... i . V auras. K

stancias viršininkų nomina-) 
cijas. Nominacijomis yra 

į suinteresuota ir p. Gugienė, 
nes ji vėl nutarė kandida
tuoti Į S.L.A. iždininko vie
ta.

Valdemaras. 

Konstantinas, iš Nar- 

k.. Plungės vai.. Telšių

~ ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- , . . 
duoda m»nas iš Žemaičių Kalvarijos pra- leiVIO SkaitytOiai.

eities. Kietais viršeliais, 467 pusią-!___________________
r__ piai, kaina ....................................... $4

NAUJA VALGIŲ KNYGA, M. Mi- PABUCIAVIMAS« I»rase J. Gru- 
cheL-onienės parašyta; 250 įvairių zas’ noveIn* rinkinys, 15o psl. 

receptų. 132 pusi. Kaina .—$1.25 Kaina ....................................... $1.50.
CEZARIS, Mirko Jesuličo romanas, TAVO KELIAS 

A. K. Puida, pirmoji dalis. parašė Leonas
Į SOCIALIZMĄ. 

Bluinas. Trumpasverte 
ISs pu-
CEZARIS, Mirko Jelusičo romanas, DEMOKRATINIO SOC 1 A LI Z M O 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,I
211 psl. Kaina ..................
CEZARIS, .Mirko Jelusič’o romanas, 

verte A. K. Puida.
176 p-1. Kaina ......................... $2. nas.

KONSI L ATO IEŠKOMI
SERGA E. MIKUŽIŪTĖS 

MOTINA

i vaišių 

ap.

Vitkus, Bronius, iš Plungės, 

įžilytė, Irena.

Į Ieškomieji arba apie juos ži- 

jnantieji prašomi atsiliepti:

i Consulate Gen. of Lithuania 
41 West S2nd Street 
New York 24. N. Y.

Chicagoje įimtai susirgo: nas

Bandzevičienė - Mažeikaitė. An
tanina Regina, Teofi liau s duk
tė. vyras Bandzevičius, Anta-

apiai, kaina ........................$2 sw.iajj2liw aiškinimas. Kaina 25c.jOna MikuŽienė. S.L.A. iždo Barauskas. Antanas, Juozo sū-

FopuliaVi ir naudinga g^’^jOS p-lės EuphlOZinOS nus. nuo Žygaičių.

$2. !k.n>klausimams supras- Mikužiūtės mamytė. P-iė : Bendoraitienė. Marija, vyras A-
PRADAI. 

< šių < 
Kaina .50c Mikužiūtė, kuli vėl kandi- domas, vaikai Adomas ir Aldo-

........................ SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Ha-i * • • o T * --j i i - vi. —1 rečio ji dalis, rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- dtltUOJU Į S.L.A. iždo (dobė- į Ii<1, kilę is Marijampolės ap

Kaina .....................................10c

MII.ŽINO PA UNKSME. Balio Sruo- LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA
tros tril-iK-išl’.a istorijos kronika, 

1~J pusi., didelis formatas, gera 
popiera. Kaina .............................$2.50
APIE LAIKĄ IR ŽMONES.

J. Aisčio atsiminimai apie 
M'škinį. Tumą, Savickį, Giras 
24b pusi. Kaina ........................
MIRUSIOS SIELOS. M. 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. KunM Valadkos parašyta 
pusi. Kana) .............

kas čia tokio?
.................... Lageiyje miršta žmonės visiškai nesijaudindami. Jie

ėmus j Jungtines Tautas, joje ’ol;,os ‘'v*"'** » to nedaro. Pasaulio palikti jiem ne- 
yra 82 nariai. Jungtinių Tautų į >aila. Jiem visa Vis tiek pat.

-Juos numirusius tučtuojau nurengia, užrašo numeri 
42 metais tebuvo 26 valstybės, j ant plikos kratinės, asmeninius daiktus jiem tučtuojau 

pavagia.
Numirėlius visai kaip malkas sukrauna malkų san

dėliuke, mediniame, esančiame netoli ligoninės. San
dėliukas — mažas, ne visi lavonai telpa. Netelpančius 
guldo ant žemės šalia ligoninės. Niekas jų mirties |>rie- 
žasties netikrina, niekas jų neapžiūrinėja. Mirė — tai 
mira, — kas čia tokio? Tarytum ir mes patys rytoj ar 
poiyt nemirsime?

Apžiūri tiktai numirėlių dantis. Jei benešant auk
sinių dantų jam nesuspėjo pavogti, juos išlu|x> surūdi
jusiomis replėmis SS vyras, — dalj dantų jisai atiduo
da iždui, dalį — sau pasiima.

Atvažiuoja transporto vežimas, dešimties ar dvy
likos kalinių tempiamas. Transporto darbininkai krau
na lavonus i didelj juodą grabą. Tas grabas padarytas 
trim lavonam, bet įdeda į jį penkis šešis. Grabo viršus 
neheužsidaro. Iš grabo iškištos lavonų pamėlynavusios, 
pajuodavusios rankos, sudžiovusios it šakaliukai kojos 
kilnojas vežimo supamos ir maskatuojas, tai*ytum į sa
ve kviesdamos. Kai lavonų yra daugiau — juodojo gra
bo nebenaudoja. Tuomet lavonus stačiai krauna į veži
mą, kaip |ias mėsininką paskerstus paršus. Vieną šalia 
kito, vieną ant kito suverčia. Kartais vežamus lavonus 
pridengia sudriskusia gūnia, kartais ir be jos apsieina, 
lavonam — visa vis tiek pat, o šiandie dar tebesan
tiem gyviem dėl to nei šilta, nei šalta,—koks skirtumas? 

Nukelta | 7 pel.

plaukė jų turi apie 88.000.

jos pareigas, iabai susirū- ^*e’ev>čiūtė. Marytė, išvykutsi ii i steigiamajame susirinkime 19-
1944 metais. 

Baltrus.

Kauno

Borža.
pinus motinos nesveikata.

... ..... .k^7.“. . .ŽJS Linkime p. Onai M ikužie- i Viktorija.

TIKRA TEISYBĖ AITE SOVIETŲ nel 8reltal pasveikti!
RU3IJĄ, arba komunistų diktatu ;_______________ ________________

ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetit-!
, , GRAŽI OIJč I»TEKkJO

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo 
na IR ČIA NAUDINGAS

Poeto 
Binkį, 
ir kt
.$2.50 torija ir valdymo praktika. La-

i Lai daug medžiagos. Irti puslapiai 
Gogolio, kaina .................................................. 5<>c

ROMOS POPIEŽIUS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbu 

knyga, 250 kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
$2.50

nigo
250

SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL
IUM .-UI ES RASIAI. Garsiosios gEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 

mu>ų ras>t<ijos pirmojo karo metu naujausiomis žiniomis papildyta tuo 
parašu ti vaizdeliai su ra* klausimu knygutė, kaina ... 2lw»Amerikoje paraš

ijtojos paveikslu. 12b puslapiai, 
kanu.............................................. ......6Oc KOKIUS

Kaina ...........25c
DIEVUS ŽMONES GAR

NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS ®.IX9 SENOVĖJE. Dievų yra vi- 
PINIGAL Jono K. Kario. 160 pa-. sok}«.,’va,nu®.se kraštuose ir ivainuo- 

veikslų, 225 nuM., gerame popier>Je. talkuose dievai buvo kitokie, ko-
Kama ..................... .............. 57.*5.00 k’* buvo senųjų lietuvių dievai?...$500
A KISS IN THE D ARK. J. Jauni-' 

no anglų kalba sodrus vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, .... .
minkštais viršeliais ...................$1.00 rn*‘Į,J°s krikšto laikų.
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. «l«araM. Kaina ....

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinu VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.' toks tvanas būti ir kų apie Ui
Kaina ................................................$1.00 sako mokslas. Kaina ....................25c
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu- 

juokingas romanas, 240 psl. Kie- vos social«lemokratų raštai «lėl bol-
vi,šeliais. Kama ................ : ševikų okupacijos ir teroro L.etuvo-
KLAUSUCIŲ ULYTELĘ,

Kaina .$1.00*
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytas istorinis romanas iš 2e- 
Su kietais 

• $3.50

tais 
PER

rašė Liudas 
apysaka, 176 psl

Dovydėnas, 
Kaina __

$3.
pa- 

įdomi

je. Kaina .2$c
JUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo razbaininkas buvo paaida
$2.20. Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

<36 Eaat Broadway So. Boston 27, Mom

Penui nepriklausomybę iš
kovojusios negru valstybės 
Ghana (Afrikoje) gražuo
lė Monira Amekoafia susi
tuokė su Henry Marrah 
(kairėj) Jjmdone.

Daunys. Kazys, Jokūbo sūnus, 
nuo Rokiškio.

Dudučiūtė - Kurkulionienė, fi
na. ir Kurkulionis, Jonas. 

Gudonis, Pranas, Petro sūnus, 

iš Panevėžio miesto.

Jašinskas. Jonas ir Mykolas, 

kilę nuo Biržų.

Jesulevičius. Jonas, Jono sūn., 

iš Piešei ų k.. Panemunės par., 

šakių a p.

Jokubovičiu.s. A. J., iš Vadoklių, 

Panevėžio ap.

Karanga. Pranas, Jurgio sūn. 
Kurkulionis, Jonas ir Dudučiū
tė - Kurkulionienė, Ona. 
Lukoševičienė - Staškutė, Juzė. 

Lukožius, Jonas, Nikodemo s., 
nuo Vainuto.

Mikėnas. Jonas, mokytojas, gy

venęs Šilutėje ir Kaune. 

Mockus. Vincas, Vinco sūnus. 

Pavilonis. Antanas, Petro sūn., 

ir jo sesuo Staniškienė, Petru- 
sė.

Pavilonis. Julius, Kazio sūnus, 
gyveno Argentinoje.
Pyragis, Vincas, Juozo sūnus. 
Šneiderienė. Anelė, vyras Au
gustas, vaikai Algirdas, Miliu
tė, Onutė, Ramutė ir Rite.

čia UMrtnroe. kaip helikop
teriu nuleidžiamas ant Kon- 
nersreuth. bažnyčios (Vo
kietijos) bokšto 200 svarą 
auksinis kryžius, kurį kitu 
būdu būtą buvę labai sun
ku ten užkelti.
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vargu būdavo su tokiu asocialiu lavonu, kol jam iš
keltas kojas ir lankas nulenki, kol jam kaimyną peėiun 
Įvarai. Pašutę lavonai rankų ir kojų nebekilnodavo, su

------------------ jais buvo daug paprasčiau, tik kad jų tasai kvapas bu-
Atkelta iš 6 psl. vo toks nepagirtinas!

Vežimai važiuoja i krematorijų,esanti ligoninės pa- 2944 metų gruodžio ir 1945 metų sausio mėnesiais 
langėje, d^eną 11 naktj lagerj užverčiantį rausvai palšais javonų susidarydavo visiškai padori atsarga — iki pus- 
dumais. Neskanu* tie dūmai. Aitrūs tokie, gaižūs. Kaž- antro tūkstančio ir daugiau. Kasdien mirdavo nuo dviejų

Dievu miškas
VIEŠAS PAREIŠKIMAS

Ryšium su spalio mėnesio . . .
Lietuvių Dienų” numeryje tingiems 

j atspausdintu William Zo- 
raeh aprašymu ir jo darbų 
iliustracijomis, iš daugelio 
lietuvių esu gavęs užklausi-

žinios ir sutikimo, ir todėl NEW YORK, N. Y.
visa atsakomybė už tai lie- ---------
ka “Lietuvių Dienų“ atsa- Susitikimas su lenkais

asmenims.
Povilas Puzinas, dail. 

New York, 1957, sp. 31d.

mų, kodėl aš, kaip to žur-
AMERIKOS LIETUVIŲ 

KONGRESAS

' Po ilgesnės pertraukos š. 

m. spalio 30 d. lietuvių len

kų veiksnių atstovai vėl bu

vo susitikę. Ta proga buvo 

pasikeista nuomonėmis apie 

esamąją tarptautinę politi-

kokia spirginama guma dvokia. iki trijų šimtų žmonių. Su jais susitvarkyti krematori-

įpie laisvinimo 

•inimą. Sutarta

. __ priežasčių tas puvo ne- 7,. >udaryti pi o
nale pasirodytų. Tuose lais- padaryta. Todėl Amerikos fi am^ tumesniems pasne- 

_____ ............. , „ _ _ . kuose man nurodoma, jog Lietuvių Taryba nutarė Is abieJLH>usių pa
kurai, — lavonai jame degdavo apie dvi valandas. 1944 dvokdavo lavonai iš Įvairių patvorių. Net virtos bulvės William Zorach,„kuris tame £aukti kongresą ateinan- s nt
metais skystojo kuro visiškai nebebuvo galima gauti. — ir tos nebeskanios būdavo. Blogiausia, kad tas netikęs
Teko jiereiti į koksą. Koksu kūrenant, lavonai degdavo kvapas pasiekdavo ir kai kurias valdžios buveines. No- Bostone.
. • 1 1_ - J •- J ? 1 g * 1 . A Irs.,,.. IZnlzlu.n /vnlti/U/s su lavonai*P|to“congressional Recoris hvksu°met'i'.i šiam Pašnekesiui vadova-

JUS nieku budu nepajėgdavo visų lavonų sudeginti. Nau- rimtesne kova. Valdžia ilgai galvojo, bet nieko kita ne- («4th_2nd session .Tune. J. 1 2“ vo lietuviai, kitas bus šau
______ ___ __ ________ __  kiamas lenku.

mę kasti taip pat negalima. Lageris pelkėje pastatytas, j iškasti gilias duobes, suversti tenai lavonus, apipilti 
Vanduo paviršiuje, per kokius du kastuvus. Pakasti la- dena ir deginti.
vonai, geram lietui palijus, išlenda is žemės — vėl su 1 Baisiai ilgai ir prastai tenai lavonai smilkdavo, 
jais tampykis! j Reikėjo nuolat ir dervos ištekliai duobėje papildyti, ir

Krematorijaus darbininkai į pečių ima vis viršuti- lavonai su šakėmis vartalioti it kotletai kokie, kad jie 
nius lavonų sluoksnius, vėliau pakrautus. Apatiniai; geriau keptų. Dieną išeidavo dar pusė bėdos, bet naktį 
sluoksniai šunta. Kad ne ta smaivė, pašutęs lavonas bū- būdavo visas reginys — geros operos veltas!
to Patogiau kišti į pečių. Kai tik sveiką la\oną į pe- Smilksta rūksta lavonėliai, visą lagerį spirginamos Į slas yra kovoti prieš komu
nų įkiši — jis tučtuojau iškelia aukštyn rankas ir ko- gumos garais užliedami. Degintojai su šakėmis aplink • nistus ir subversyviuosius. 
jas, lyg sąmoningai kito lavono nebenoi ėdamas įsileisti. ? €]uofoę šokinėja it velniai, Valpurgiju nakti su ragano-! Apgailestaudamas, kad 
Tačiau — negi jį vieną deginsi, įeikia ir kiti kišti. Daugįmis besitąsydami! ----- ‘ '

Lietuviu Spauda Amerikoje
Nuo pirmos Lietuviškos Gazietos iki dabartinių laikraščių 

nuo 1879 metų iki 1955 metų
kiek kokių kur buvo leidžiama laikraščių ir žurnalų, visi yra 

sudėti su paveikslais buvusių leidėjų, rašėjų ir pačių laik

raščių. Parašė ir išleido F. Lavinskas su stipriais, gražiais 

viršeliais. Kaina tik $4.00. Kas pirks knygą Angliakasių 

Atsiminimai ir Lietuvių Spauda Amerikoj, tas abidvi kny

gas gaus už $5.00. Įdėkite penkinę i laišką ir atsiųskit, kny

gas tuoj gausit. Rašykit aiškiai savo adresą. Kreipkitės i 

Frank LAVINSKAS. 41-41 46th St. Ix»ng Island City 4. N. Y.

krauti stačiai kieme i krūvą, kas buvo labai neparanku, dar buvo galima gyventi. Bet kai užeidavo keliom die- 
Krematori jaus pečius buvo pritaikytas skystajam nom atodrėkis, nuotaika lageryje gerokai pašvinkdavo:

(Bus daugiau)

NAUJA! NAUJA! NAUJA!

4J
44

ŠVENTRAŠČIO TIKROVĖ
Parašė T. J. Kučinskas

Dažinosite. Dievas sutvėrė Adomui dvi pačias. Kristaus 

glamonėjimą savo gražios marčios.—jo aistros meilės žo

džius. Reiškia, Kristus turėjo vaikų! Biblijos Dievas su 

mergaičių dora darė bizni bažnyčioje, susipykus už pini

gus, Dievas išvadino mergaitę paleistuve. Dievas platino 

karus, svetimoterystę, nemoralybę .ir 1.1, šimtai biblijos 

prieštaravimų. Psl. 156. Kaina $1.50. Gaunama pas kny-

►*.
►

3 gų pardavėjus ir pas T. J. Kučinskas. 740 W. 34th St„ k 
} Chicago 16, IIL ►

į PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 

PERSIŲSTI Į SSSR. LIETUVĄ, LATVIJĄ,
x ESTIJĄ, UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

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

Tel.: IN’gersol 7-7272, lN’gersol 7-6465
* Nesiūlome mūsų klijentams brangių dovanų. Mūsų dovana

2 tai 1-os klasės patarnavimas ir skubus siuntinių pristatymas.

S

x Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai.

PRIĖMIMO PUNKTAS:
NEW YORK CITY. 78 Second Avė. Tel. ORrhard 4-1540

MŪSŲ SKYRIAI:

DETROIT 12. Mkh« 11601 Jos. ( ampau Avė. Tel. TO 8-0298 
HARTFORD. Conn. 651 Alhanv Avė. Tel.: CHapel 7-5164 Š 
LOS ANGELES. Calif.. 121 So. Vernon Avė. DUnkirk 5-6550 0 
PHILADELPHIA 23. Pa„ 832 No. 7th St. Tel. WA 3-1747 g 
CHICAGO, Illinois, 3741 W. 26th St^ Tel. CR 7-2126 S
NEWARK, New Jersev, 263 Market St^ Tel.:MA 2-6937 S

ę
X‘X
X

xX
X

Lietuvių Dienų 
vadinamas “Įžymiuoju Ame 
rikos skulptorium iš Jurbar

po asmenį, kurie pa-

anrasvme - • * • u- - r - ruoš programos projektą irapi «».>yine ciais metais, birželio mene- 1 1 J
parinks diskusuotinus klau

simus

(84th—2nd session, June,
1956) figūruoja kaip daly-
vaujįs antiamerikinėj veik- gmutInai bus'nSatytos 'sį-! Vedūhni
Joj, priklausąs ir remiąs or- kanč.io kongveso ' gail.ės.; ’
gamzacijas, kurios J. A. V. Qrniilkmpnns hiis nuskalbtos: nkslu noriu sw.ipaz.nti su...... .... ^muiKmenos nus paskeltuos: Fio:i,lo!. Turiu ir ailt<)I,lobi-

toising^UmO OI ganų yi«l P^”. vėliau. trražia moterimi. kuri nori uyvt-nti
_ - ' lį. Vaiku neturiu ir noriu !.«• vaiku.
S. Michelsonas, j Prašant rašyti:

ALT vicepirmininkas
skelbtos subversyvinėmis 
Man daroma priekaištų tuo-
se laiškuose, kad remiu ko- _
munistus žurnale, kurio tik- Tik tada pažinsi gyvenimą,1 

kada žinosi kas vra ašaros.

* t
Lilijas !

F. V.
2739 S. \V. 13th Street 
.Mianti. F!a.

PIGIAUSIAS BŪDAS SIŲSTI VAISTUS Į LIETUVĄ MA

ŽUOSE PAKELIUOSE IKI 1 SVARO—tik asmeniškam var

tojimui. PAVYZDŽIAI:

* Rintifon 300 tablečių * Tophosanyl 10 ampulių
Streptomycin 10 jjrm .. . .$4.80 Irgapyrin 50 tablečių
*= P. A. S. po 0.5 500 tabl. .$3.75 Capsolin 4 tubes................ $7.50
~ Serpasil 100 tabl. po 0.25 * Vitam. B-12 po 50 tncrs. 25 amp.
Pl istol 80 tabl.......................$3.00 Vitam. B. complex 100 tablečių

Multivitaminai 500 tablečių .$5.00

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

TAIP PAT
IKI LAPKRIČIO (November) 7 UŽSAKYKITE KALĖDI

NIUS SPECIALINIUS PAK1ETUS:

Jaunom moterim 
Jauniem vyram .. 
Mergaitėm .. ..

.. $54.00 * Vyresnėm moterim .. ... $48.00 
.. $73.50 * Vyresniem vyram .. .. $40.60 
.. $28.50 * Berniukam........................ $45.50

Taip pat pakietai pagal Jūsų pasirinkimą. Reikalaukite 
Katak^u ir Pavyzdžių

Tazab of London
51 RESERVOIR ST„ CAMBRIDGE, Mass. KIrkland 7-9705
fAtvykit susitarus telefonu bet kurią dieną ir valandą. Imti 

lluron busii nuo Harvard Square)

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
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 j mėnesį.

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 W«t M StrNt, N«w Y«fc l, N. Y.

DAR TEBĖRA LAIKAS
siųsti pinigus

labiausiai norima dovaną 

KALĖDOMS Į LIETUVĄ 
____________________ Pilnai garantuota — Oficialiai

T-i , , . - ei ' 1<>« rubliu—$10Ieškau savo tetų Katarinos ir EIz-Į _ . •_
Kietos Orinuičių iš Mariampolės aps. j Už Jiersiunt ima $5.00. DidŽiaU- 

Javeravo vals.. Igliaukos pašto, žir-j sias orderis $50.00. bet jūs gali- 

niškių kaimo. Fo vyrų pavardės Sar-Į te siųsti kiek norite perlaidu, 

kiene ir Traskiene. Ieško jų (innaitė, j-a<j jr tam paį.įam gavėjui.
iė iš Geležinių kaimo. Jos pačios ar Į dabar, kad is\ engus

kas jas žino prašom atsiliept adresu: j K«dedu skuijil. I rašom rei kala U- 

Petronėlė .Mikuckienė ! ti mūsų 16 puslapių katalogą

187 .Maple Avė. 1 maistui, drabužiams ir vaistam

Hamilton, Ont., Canada ' j SSSR siusti

GRAM ERCY

J ieškojimaiĮ tas rašinys apie minėtą dai
lininką pasirodė “Lietuvių 
Dienose“, tame žurnale, ku
riam aš esu paskyręs tiek 
daug kūrybinių valandų ir į 
kurį buvau sudėjęs daug Petronėlės duktė Ratkeliukė Petrona- 
vilčių, aš protestuodamas 
pareiškiu, jog tas rašinys

į pasirodė visiškai be mano
1
I ****************************************************^.

KAS ČIA KALBA?
Ik

te 
1 ►

Nugi, liaisiai Įdomios knygos, kurias pradėjęs skaityti, 

skaitysi neatsikvėpdamas iki galo . . . kurios parduodamos 

visai žmoniška kaina . . . kurios eina ir i Lietuvą ir ta pa

čia kaina—tik 5 doleriai už visas 4 knyg

Į Lietuvą, atsiųskite mums aiškų adresą).

cinvifn
rvil^v JCįCAC' . \3VUIIV .-’IU-'IVV

SAULĖS RCtSTYBė (romanas) sako: skaitai mane. nes 

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

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku

rioje tikrojo, nuogojo gv venimo yra daugiau, negu mariose 

vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl.. kaina .. . $3.00.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir

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

► puslapiai, kaina $4.00. Iliustruota.

ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa-

tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios

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

► išlikimą. 652 puslapiai, kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNY(JOS TIK UŽ $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 2.

► ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00. už 2 tik $3.00. už 3 tik $4.00.

Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

► DR. ALG. MARGERIS. 3325 So. Halsted St.. Chicago S. III

► ko

IČVVMVIIII
Eik prie skruzdėlyno mokin

tis gyventi.

►►

►►
►l

714 Broad Street 

N'EUARK. N. J.

! I.icensed and Bnmled by Nevv Jersey 
Banking ('oniniission

OOOOOOOOOOOOOOeMOS
b.,u g► k !i

►►►►►►►►►
►►►

t;
i!

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

GENERAL PARCEL AND TRAVEL C0., INC.
(Licenseil by LSSR)

135 Weat 14th Street Tel. CHelsea 3*2583
(Tarpe«th 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, arlia kitu siuntėjui pato

giu būdu. Klijentai, gyveną už Nevv Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paštu, tuo

jau (atgal grįžtančiu paštu) gaurui tikslų atsiųstų daiktų sąrašą ir pranešimą, kiek 

persiuntimas kainuoja.

Siuntiniai atydžiai supakuojami ir išsiunčiami laike 48 valandą. Po kelių dienų siuntė
jas gauna iš firmos oficialų JAV-bių pašto kvitą, kuris įrodo, kad siuntinys adresatui 
pasiųstas.

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

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GARANTUOTAS
Pradžiugink SAVO ARTIMUOSIUS SIUNTINIU KALĖDOMS!

MUSŲ ŠŪKIS: YPATINGAS DĖMESYS IR MANDAGUMAS SU KEDENTAIS.

KI.MENTV PATOGUMUI MVSŲ IŠTAIGOJE NERIBOTAS PASIRINKIMAS MEDŽIAGŲ. ODOS. 

VAIKAMS DAIKTŲ. SKARELIŲ. SAUKŲ IR KITOKIŲ DAIKTŲ PRIEINAMOMIS KAINOMIS IR 

AUKŠČIAUSIOS RVMES.

įstaiga atidaryta kasdien 9—6 vaL sekmadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Informacijų klauskite: Telef.. UHelnea 3-258.3

NEPAMIRŠKITE! Kad siuntinys nueitų prieš Kalėdas, jį reikia pasiųsti laike 

kelių ateinančių savaičių.
Galima siųsti tik naujus daiktus. Galite siųsti medžiagas, naujus drabužius, ava

lynę, odas, maisto produktus, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, vaistus ir kitką.
DĖMESIO! Visuomenės patogumui CLEVELANDE atidarytas skyrius. Jo adresas: 

900 Uburty Road. CLBVBLAND 13, Okiu, Tel. T0WER 1-1461

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

1256 Puslapiai 

(IvigiiUis špaltos

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

XI C* 117 IT t, TT C* D A 
C. IX ZV

Mes gauname daug apgai

lestaujančių laiškų, kad ne 

pirko NEVY ERA shampoo 

pamatę pirmą kartą “Kelei

vyje” garsinimą, nes NEVV 

ERA išplauna galvą, kaipj 

niekas kitas ir negadina 

odos. Tas duoda progą plau

kams ataugti patiems per 

save. Vaistų dėl plaukų at

auginto nėra ir nėra reikalo, 

nes tame nėra ligos.

Siųskite $2.00 už S oz. Irj 
telį.

F. BITAI TAS 

527 East Evposition

Denver. Colo.

i iPiuimuiiino.iitoio.rani ~i'i,ridami

•- I

BRUKNĖS LAPAI

Bruknės lapai yra 

vartojami nuo be- 
tvarkingo šlapini

mosi. nuo akmenė

lių augimo, inkstų 

uždegimo, pūslės 

nedirbimo neveik

lumo ir šlapinimo

si kanalo. $2 sv-

Trukžolių šaknys nuo patrū- 

) kimo. pasijudinimo, skaudėjimo 

i po krūtine, dieglių. Suteikia 

prakaitavimo ir atkosėjimą. 

Kaina ..... $3.00 svr.

Pelynos žole nuo plaučių ne

sveikumo. geltligės, karščiavi

mu. drugio ir nuo gumbo pasi

kėlimo, taiso vidurius jas ge
riant, duoda apetitą geresni. 

Kaina .... $200 svaras. 

AI.ENANDER’S CO- 
114 Broadwav 

South Boston 27. Mass.

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.
/*XXXXXXXX x XX XXXXXXXXXXXXX XXXXX X XX X X X XXXXXXXXXXXX>

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAHKŲ 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 Eaat Broadtray, Sootk Boatoa 27, Mass

V
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Krito paskutinė guoba Moterų Klubo padėka

Ar jau žinote?

Medis yra didelis miesto Sandaros Motėm Klubo 
papuošalas. So. Bostone jų lapkričio 3 d. surengtame 
nedaug tėra. o štai praeitą bankete našių karaliene 
trečiadieni krito ir keliolika. 195s metams išrinkta Vie- 
paskutiniu gražiu truobu. ra Kanutskienė iš So. Bos- 
kurios dar augo Broaduay tono ir karaliumi Viskelis iš 
gatvėj tarp Dorchester ir Nonvoodo. Mass.. palydo- 
L gatvių. Mat. ta dalis vėmis M. Gailienė iš Dor- 
Broadvay bus praplėta. ša- chesterio. M. Švedienė ir J. 
ligatviai susiaurinti ir gra- Ykasala. abi iš Brocktono. 
žiosios guobos būtų pali- Buvo pagerbta ir seniau- 
kusios gatvės važiuojamoj šia našlė M. Simanavičienė 
juostoj. To dėl tie visokias riš So. Bostono.
audras Įveikę medžiai ture-; Sandaros Motėm Klubas 

•r.ikti galva žmonių ■ širdingai dėkoja J. Kubiliū
nui už dainų programą ir 
taip gausiai
publikai.

io hull'.
civilizacijai—Išnykti iš So. 
Bostono didžiosios Broad- 
\vav gatvės. Turbūt Broad-

atsilankiusiai 
visoms ir vi-

uay gatvėje naujų medžių siems. prisidėjusiems prie
nebematysime. Lauksime, 
kad bent kitose gatvėse iu 
prisodintų, kaip neseniai 
pasodino I gatvėj 
Broadvvav jūros link.

Valerija Barmienė 
apleidžia Bostoną

nuo

šio sėkmingo parengimo.
Klubo valdyba

Nebetoli pabaltiečių 
koncertas

Lapkričio 
Barmienė

Jau nebetoli antrasis iš 
eilės šio rudens Amerikos 
Pabaltiečių Draugijos kon- 

2" d. Valerija Į certų. Jis bus. lapkričio 29 
išsikelia i Losi Jordan salėje, šio rudens

Angeles. Gal., nuolat gyven-į pirmojo koncerto programą 
ti. Ten jau seniau apsigy- į atliko lietuvis Andrius Ku
veito jos duktė su žentu. K. iprevičius (pianistas), o an- 
Barmus dėl tarnybos aplin- itrojo koncerto programą at- 
kybių dai- gauna kuri laiką liks estė smuikininkė E vi 
pasilikti Bostone. Liivak, apie kurią labai ge-

Yalerija Barmienė buvo rai atsiliepia ir Amerikos 
veikli skautų vadovybėj, ji muzikos žinovai, 
dažnai savo gražiu balsu

SEKA SPI TMKĄ KELIAI JANTI

Apačioje laivyno tyrimų laboratorijos technikai "a- 

shingtcne seka iš Sputniko II girdimus signalus. \ ir- 

šuje sovietų žurnalas pavaizdavo, kaip matuojamas 

Sputnike esančio šunies alsavimas, širdies mušimas, 

kraujo spaudimas ir kaip tas aparatais perduodama 

žemėje sekantiems žinovams.

Jūs galite apgaudinėti kaiku-

------------------------------- riuos žmones visą laiką arba vi-1

Al- jau žinote, kad gino- sus Žmones tik kuri laiką, bet* 

džio 1 d. Lietuvių Piliečių »«Kalinia apgaudinėti visų žmo-' 

, Dr-jos salėj bus Lietuvių niŲ visi* Iaik4*
Darbininkų Draugijos sida
brinės sukakties banketas? 
Prašome jau mostis.

-  —-........ - -
Sužeidė A. Bailcą

Lincoln

Su “Keleiviu” neims nuobodūs 
ilgi rudens ir žiemos vakarai. 
Išsirašyk jj ir paragink kitus 
tą patį padaryti.

Praeitą savaitė automo
bilis smarkiai pritrenkė 

j Baikų 12 metų sūnų Alfon- 
įsą (883 Broaduay So. Bos
ton). Jam pagalbą suteikė! 

Idr. D. Pilka.

KEIKIA IMIŲ MAZGOTOJO
Imlų mazgotojui, vyrui ar moteriai, 
yra daruas restorane. Atlyginimas 
geras, duodamas valgis. Kreiptis:

135 ‘ K ' Street 
So. Boston, Mass.

GERA VIETA PENSININKUI
Pensininkui, vyrui ar moteriai ge

ra vieta gyventi pas Mrs. P. Uru- 
yetis. Vieta patogi, susisiekimas ge
ras. Kreiptis j:

Mrs P. Druyetis 
A!len Road 
Billerica, Mass.

LAWRENCE, MASS.

A. Stundz* išrinktas

Laurence istorijoj pirmą 
kaitą i mokyklų komitetą į
• » • i , , , i room > baldus už $75. šaldvtuva užišrinktas lietuvis advokatas . $25. metalinę lovą ir matracą už $10. 
John A. Stundza. ' ; Geram Stovyje. Prašom skambinti

PARDUODI BALUI S
Parduodu 3 uabalų saliono (living

Naujas tėvu komitetas Pabrangs kelionė 
į Worcesterj

A. Stundza vra uolus vie-
' Geram stovyje. Prašom 
• po t> vai. vak.:AN 8-2143.

tos lietuvių veikėjas, jis Lie- IšsiRANDAt OJA

• tuvių Piliečių Klubo ir Lie- Penkių kambarių apartm. 1-me 

'tuvių Tarvbos skyriaus pir- aukste; 80 Romsey St., Dorch. 

imininkas, SLA 41 kuopos Rreiptls treciajame aukšte,

finansų sekretorius, SLA PARDUODAMI NAMAI 

: antrosios apskrities \icepir- 50. Bostone. 3-jų šeimynų na- 
'mininkas ir t. t. imas, 3-4-4 kamb.,su visais įtai-

į Geriausios sėkmės jam symais. III aukšte 4 kamb. bu-

naujose pareigose!
Operuotas J. Lapinskas

tas tuščias pirkėjui. Kaina 
$4.500. Per mėnesi duoda 94 
dol. pajamų. Adresas: 251 Gold 

Joseph Lapinskas po ope- i St-> So- Boston. Tel. AN 8-4687.
į racijos iš ligoninės grižo 
Inamo ir ten gydytojų prie
žiūroje sveiksta. Linkiu 
greitai pasveikti.

M. Stonie

Dr. B. Matulionū 1
sf&rsss.'te'M Jt
■a. t*
»w>*ku 
Tek. U*.

Adresas: Memorial Hespital

aoo Providence 14 my
lios, nao 
Boston ai

DR. D. PILKA
ir

S M 4
7 iki •

546 BROADWAY
RO. BOSTON, MASS.
Telefonas AN 8-1320

TcL AT 2-40M

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Upli4**s Coraer 

DORCI1ESTER. MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietasis Gydytoja* ir Chiraraaa 
Vartoja vėliausios koastrakeuoo

X-RAY Aparatą 
Pntailco Akinius 

VALANDOS: noo 2-4, nuo 7-0 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON, MaaaCharles J. Kay 5 
(KUČINSKAS) 

Lietuvis Plumberis
Atlieka visokius “plumbing”—l 
aliejaus ir gazo vamzdžių įvedimoj 
ir taisymo darbus. Kainos priei-J 
narnos. Pirm negu ką darote, pas-, 
kamhinkit, paklauskit mūsų kainų.) 

’ Telefonas CO 5-5839
12 Mt. Vernon, Dorshestcr, Mass. J

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. RaM

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki « vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

GARDNER, MASS.Lietuviškosios mokyklos 
tėvų susirinkimas išrinko

Neabejotina kad ir lietu- nauJ^ tėvU komitetą, kuris!kelių bendrovė prašo leisti Lietuvių Bendrovės
Boston-Albany geležin-

paįvairindavo pobūviu pro- viu didelis būrvs ateis jos šeštadieni šitaip pa- pakelti biletų kainas Boston'susi
gramas, to dėl jai išvykus koncerto pasiklausyti. siskristė pareigomis: I-Woreester ruože nuo oO iki j g

bostoniškiai pajus spraga.__________________Pirm. Z. Gavelis, vicepir-1300*/<• Jei viešųjų patai na-,. ,
Linkime 
iene 

toje!.
mienei sėkmė

Turime naują 

miesto tarybą

pajų
\ alerijai Bar- Rengiasi pagerbti 

naujoje vie-
Ponios I\

----------- sumanymu lapkričio 14 d. t. ,oil m* *• ta ’z-, Cin<ka> 11 » vai. vak. Piliečių Dr-jor

Boston j susirinkimas

Spalio 27 d. L. P. Klube

bar 31.65), i Newtonville ’* Prunskis, sekr.
patalpose Įvyks pasitarimas,

--------- kaip pagerbti Teofilę Ke-
Lankričio 5 d. rinkimuo- liūtę-Tattan, jos paskyrimo 

se iš J 45.-21 registruoto rin- nuolatinėms Bostono imig- 
kiko balsuot atėjo vos 35‘ <. racijos ir natūralizcijos vir- 
Į miesto tarybą išrinkti aš- šininkės pareigom 
tuom dabartiniai tarybos ji tas pareigas ėjo laikinai, 
nariai: Edvvard MeCorm- Ponia T. Tattan eidama 
ack. \Villiam Fo’iey. Patrick tokias svarbias pareiga

A. Kubilienė. bar šl.bo), J 
Komitetas 

ti mokyk lo
dų eglutę, o kasai padidinti «.», « v. v. x«*o «• k
vakarienę, i kurią, tikimasi, paliestų apie 6,000 asmenų, 
ateis ne tik tėvai, bet ir visi kurie nuolat tuo ruožo gele- 

C1j?* '-11? lietuvybės išlaikymu susirū- žinkelių naudojasi.
1 s101 pine lietuviai. Kalbama, kad bent -iki

---------------—---------Naujųjų Metų tas reikalas
Dr. S. Jasaitis nebus svarstomas.

Vanda niais
etas nutarė sureng- S1.14 Ož centai), j h-artūn- fin All)is lieną.
vlos \aikam> Kale- gham Sl.oS (dabai 86 cen- Adamaitis ižd Veronika viškos
l o kasai padidinti tai) ir t. t. Tas pakėlimas

McDonough. Edvcard Mc- yra daug gera padariusi vi- Jo,i,n klinikoje — -
Laughlin. John Kenigan, siems ateiviams, tame skai- . S. Baranausko koncertas
Josej»h Wh.ite, Frederick čiuje ir mūsų tautiečiams, ji . . 2 metus atidėtas
Hailer, Gabrie! Piemonte ir visuomet ateivių reikalus >Pecla'lzaxę>ls Mdaus ligų —-
vienas n.auias —Christoph- širdingai atjaučia ir sten- Caine\ ligoninėje, Laisvės \aipo konceitas,
er ianella.' ‘ iriasi kaio galėdama padėti, ‘l™ m' . liel,0;? mėnesio turėjęs Įvykti lapkričio 10
_ ' *__  ‘ dirbo garsioje Lahev klini- d„ atidėtas dėl dainininko

... - koje, o dabar perėjo į Jos- Stasio Baranausko staigaus
lin kliniką prie Deaconess susirgimo. Kada koncertas 
ligoninės, kuri yra garsi cu- Įvyks, šiuo metu dar nežino- 
kraus ligų tyrinėjimu. Kitų ma. Koncerto programą at
metu vasarą dr. S. Jasaitis liks Stella Volani-Končienė 
baigs specializuotis ir pra- ir Stasys Baranauskas.

PROGRAMA
programa 
1360 ki- 

sekmadie- 
nuo 2:30 iki 3 va).

Perduodamos lietu- 
dainos, muzika ir 

Magdutės Pasaka.
Direktoriai: V. Višniaus-j Biznio reikalais kreiptis j 

kas. M. Tamulėnienė, A. .Baltic Fiorists gėlių ir do- 
Nakutis, A. Juška, T. Dau- 7an^ krautuvę, 502 East 
kantas, B. Dopkantas, kny- 8rOadway, So. Bostone, 
gų prižiūrėtojai: J. Tonkū- Teh AN 8.0489 Ten gau. 
nas, F. Douckas ir A. Na-, iamas ū- “Keleivis.”

UvS\ .. i Steponas Minlraa.Nutarta rengti vakarienę ___________
lapkričio 23 d. 6 vai. vak. į 
Lietuvių Klube. I tą vaka-!

A. J. NAMAKSY
UtAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Broa<Iway
SOUTH BOSTON, MA88.

Office Tel. AN 8-0948
Boa. 27 ORIOLE STREET 

West Rozbury, Mėsa.
TeL FA 3-6515

naui

r

KETVIRTIS & CO.

5c::
s

a
5?
'K

SX■g

h The zApothecary
Lietuviška T ikrą Vaistine
rankiokime liktai vaistus, išpildome gydytojų re

ceptu < ir turime vi-us ^:.tavus vaistus.
Tuiirr.e vaistų ir vitaminų persiuntimui į Lietuvą ir ki

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

-Jei reik vaistų—eikit i lietuvišką vaistinę.

Sav- Emanuel L. Rosengard. B- S., Reg. Pharm..
:S2a W- BRO.\DWAY. tarp E ir F galvių, SO. BOSTON.

Telefonas A N 8-C020 £

Nuo 9 rvto iki S vai. vak. išskyrus šventadienius, ir sekmad- 5

: x “ S « k «x k ~x « jc .5? s jS s

» dės verstis savarankiška gy------------------
* (lytojo praktika. Jis jau ir Pirmoji kregždė

dabar atspėjamu laiku dau- _____
geliui suteikia reikalingą

f medicinos pagalbą.

Pasirodė ir lietuvaitė

Bostono 
tras spali(
vaidino Eliot “Žmogžudys 
tė katedroje”. Veikale gra
žiai pasirodė ir lietuvaitė 
studentė Irena Nikolskytė, 
Bostono Lietuvių Dramos 
Sambūrio narė.

Persiunčiame Jūsų sudaru tu* siuntinius i LIETUVĄ ir VISAS p iivvlrn

kitas Kl SIJOS valdomas sritis

iš nauju rudu avalvnės. medžiagų, maisto, vaistu ir kitko. Vi- . i
išlaidas ir SSSR muitą apmoka siuntėjas. ' LletUV.1U ^nclkloPedlJOS
Vaistus ir medžiagą galima užsakyti pigiau šioje istai- redaktoilUs lianas Čepė-

DiDŽiAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Parcel Department

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

409 West Broadway So. Boston 27, Mass.

įstai-

rienę prašomi ir kitų vieto- ! 
vių lietuviai atsilankyti. !

Rengėjų komisiją sudaro: 
O. Nazarienė, K. Aukštikal- 
jiienė, B. Vaitiėkienė, M. 
Tamulėnienė, O. Šlavienė.: 
Žinoma, vyrai joms padės. ; 
Nustebino Molius

Lapkričio 3 d. didelis bū
rys gardneriškių surengė 
netikėtas Įkurtuves Petnii ir 
Ramintai Moliams jų nauja-

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

597 E. BROADMAY 

SO. BOSTONE

Šaukit nuo 9 iki 7 v. vak.

Tek: AN 8-7031 
o kitu laiku; Tel. GE 6-2887

Laikrodžial-Deiaantai
Papuošalai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 

žiedus, papuošalas
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 
T«L AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J. Al

SLA antroji apskritis pa
skyrė ALT‘ui (Amerikos'me name Hopkinton, Mass. 
Lietuvių Tarybai) $100.00 Tos šaunios puotos sumany
ti- tiek pat kitų metų birže- tojai buvo Bronė ir Aleksis 

. lio mėnesi Bostone Įvyks- Juškai, V. Nakutienė ir V.
universiteto tea- tančiam Amerikos Lietuvių Višniauskas.
24-2< dienomis Kongresui. Visi linkėjo Moliams lai-

Apskrities pirmininku da- mės naujoje pastogėje.
bar yra Juozas Arlauskas. _
---------------------------------------------Serga

Pirmas gerumo įstatymas: Serga B. Minkus, J. Sta-

Telefonas
27, Mmm. 

AN 8-4148

nas. baigęs redaguoti savogoję. Prašokite katalogų.

Iš t siųskite siuntinius mūsų adresu- Pačių siunčia- tomą. išvyko pas
i . . !•■svor:< negali būti didesnis kaip 19-ka svarų. Chicaga, III.
ph rj-e oaiKtų sąrašą ir aiškų siuntėjo lr gavėjo adresus. Mes,-----------------------------------------------------------------------

H !.-. :« rpaxavv. prane-ime Jums, kiek kainuos persiuntimo Mokyklų komitetas
i-laio - l'taiga lietu\iška, dė! informacijų kreipkitės lietuviškai. " ____________________

Visi - urtėiai įsitikino, kad raišu įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuntinius. Siuntiniai apdrausti. Siun

čiame su INTI'RISTO įgaliojimais.
Siuntiniu • • . ’ i ! n?di< n r uo o iki 5 v.-d vak, ketvirtadie- s lai .V1c.’»1oito\v n

seimą

mais nuo 7 vai. vak. ir še
.'skelbimas Inikin.i

dndieniais nuo s iki 2 vai. po pietų.
išsikirpkite adresų.

Į miesto mokyklų komite- 
tą išrinkti dabartiniai na- 
riai Mc.Morrotv ir Hurley ir Įt 
nauji Keilly (vienintelė mo- pf

gerbk svetima laisvę.

Schiller

Tek Jt niper 6-7209

sukelis, Urbonienė ir 
šeršnienė. X YZ

LAISVES VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WHIL. 1 4-SO kiloeiklų 
Medford. Mass.

WORC, 1310 kiloeiklų 
Woreester, Mass. 

Sekmadieniais 
8:00 iki 8:30 vai. ryto

VEDftJAS—P. VIŠČINIS 
47 Banks St. 

BROCKTON 18. MASS.

O.

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

John Petras
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.
Tek: JA4-4576

Beajanta Moore Maleroe 
Popiuros Sienoms

8tiklaa *
Visokie Reikmenys

VAISTAS -AZIVA”
1—’ 

ano nušutinto
atdarą

.leis), Th.n,-v ir Rc<mn.

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ « NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
Jum tire of the Peace—ComtaMu 

598 E. Bmadway 
So. Boston 27, Maaa.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

kojų nioMjl- 
Ir

Vaistas noo kosulio. Groft 
batt.

Malko lonktoij g|tU VSi*tU 
a»4taio aomeriais. Kalas ai

kiekvieną numerį |1. Plak* 
gai, Mda ar HK>aey erdvia H

Adresuokit: (8-4)

2M SBvor Street 
97.


