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Sovietų Armija Paskandino * į Geležinę Discipliną

Kraujuje Vengrų Revoliuciją
Anglų Prucnzų Kuinneač 

Išsikėlė Prie Sueco Kuolo

DRASKO BOLŠEVIKIŠKĄ VĖLIAVĄ

Amerikos vengrai drasko Vengrijos bolševikiškų vėlia
vų. kuri kabojo su kitomis vėliavomis Rockfeiler Center, 
New Yorke. Jos vietoje jie iškėlė senąją Vengrijos vė
liavų už tėvyaės laisvę mirštantiems vengrams pagerbt.

Po kruvinų įvykių Ven
grijoj, kur rusų armija pe
reitų sekmadienį pradėjo

Rusai Apgaule Suėmė Vengrų Karo Vadus; Skerdynės žiaurias vengrų skerdynes,Lenkijos naujoji komparti
jos vadovybė, su W. Go- 
iraulka priešakyje, kreipėsi 
į visų kraštų su reikalavimu

---------------------- laikytis geležinės discipli-
Po vienos savaitės lai- riuomenę ir prieš visus žy-Įnos ir nekelti riaušių nei

svės Vengrija vėl dabar mesniuosius Vengrijos mie-daryti demonstracijų, kad, 
atsidūrė už geležinės uždan- tetus. Puolimas buvo štai-neužsitraukus rusų kerštų, 
gos ir yra rusų kariuomenės gus ir labai stiprus. Maž- Vengrijos įvykiai Lenki- 
okupuota ir naikinama. daug apie 2 valandų ryto joje buvo sekami su did-'

Pereitų savaitę pirmadie- rusų tankai ir karo avia-Įžiausiu įtempimu ir iš Len- 
nį rusų tankai, negalėdami cija pradėjo karų prieš; kijos visų pereitų savaitę į 
nuveikti Vengrijos revoliu- vengrų tautų ir tų pat die-J Vengriją buvo siunčiama į 
ei jos kovotoju Budapešte, nų visi Vengrijos ryšiai suivisoki pagalba, ypač vais- 
iš miesto pasitraukė ir sos- Vakarų pasauliu buvo nu-j tais, tvarstoma medžiaga ir 
tinėje valdžia atiteko suki- traukti. kit kuo.
lėliams. Taip pat visuose Pradėjus rusams puoli- i Po visą Lenkiją ėjo bruz- 
(provincijos miestuose bol- mą iki vengrų vyriausybės dėjimas už išprašymų rusų; 
ševikų diktatūra subyrėjo įstaigos dar galėjo, Vengri- kariuomenės lauk iš Lenki- 
ir Vengrija pasijuto laisva, ja šaukėsi į pasaulį pa- jos. Į politinę kovų Lenki.
Bet dar pereitos savaitės galbos ir pranešinėjo pa- joj pradėjo įsitraukti ir
vidurvie rusai pradėjo ga- šauliui apie nelygias imty- kaimiečiai, kūne iki šiol _________________________________________________________
benti savo kariuomenę i nes su rusais. i laikėsi randu. Pereitų sa- » 'a n. n 17 .
Ve neri i a iš šiaurės ir iš Vėliau, kada Vengrijos vaitę valstiečiu daugelyje,Sofai Ifciue# VOrOSllOVOS Žada

Prasidėjo Sekmadienį Priei Aušrų; Vengrai šaukė
si Vakarų Pagalbos; Bolševikai Sudarė Naujų 

Vengrijos Valdžių; Amerika Protestuoja.

i Anglų-Prancūzų Kariuomenė Iškeliama Egipte; Žydai 
Sumušė Egipto Armijų Sinojaus Dykumoj; JT Or

ganizacija Pradeda Rimtai Spręsti Sueco Klau
simų; Kurs Tarptautinę Karo Pajėgų.

šį pirmadienį anglų ir septyni metai, bet taikos 
prancūzų kariuomenė išsi- ten vis nėra ir taikos su- 

į kėlė Egipte ir užėmė Port tartis nėra nei sutarta, nei 
!Said miestų ir uostų. Anglų pasirašyta. Tuo tarpu tarp
• ir prancūzų kariuomenė iš- Izraelio ir jo kaimynų visų 
i laipinama iš laivų ir para- laiką ėjo mažesni ir didesni 
! siutais nuleidžiama ir ki- susišaudymai. Pagaliau, žy-
• tose Egipto vietose. dai panaudojo progų, kad
' Anglijos ir Prancūzijos Egipto diktatorius Nasser 
'.apsisprendimas užimti Sue- nacionalizavo Sueco kana- 
Į co kanalų padarytas praei- lų ir suėjo į konfliktų su
tos savaitės pradžioje, ka- Anglija ir Prancūzija ir nu- 
da Izraelio kariuomenė už- tarė Egiptu ginklais priver- 

; puolė Egiptu Sinojaus dy- sti taikintis. Kitos arabų 
kūmoj. Per keturias dienas valstybės, kurios visada sa- 
žydąi sumušė Egipto ka- kėši eisiančios išvien, kol 
riuomenę Sinojaus dyku- kas jokios pagalbos Egip- 
moje ir prisiartino prie Su- tui nedavė.
eco kanalo. Anglija ir Pran- Bet žydų arabų karas dar 

Pagalbą Sirijai cūzija, tik prasidėjus žydų nėra baigtas ir gali vėl su- 
J karui su Egiptu, pasiuntė liepsnoti pne Jordnijos ir

Rumunijos ir savaitės gale sostinė jau buvo rusų užim-vietų išvaikė vietos komu- Pyįyryta Ooeraciia 
nišai jau turėjo Vengrijoje ta, iš Budapešto pranešta, matų viršininkus, kai kur * upv'vvųv

rytas°>n*^ bolševikiškų J»hn Foster Dulles? vai- sovietų kusijojpereitą
900 tanku ^en^rų pran^sybę,. kurios prie^yTat/ir jau tofcta. » S& k«S gSt°lr -v- veiksi, o jeigu ne, bj į Jordaniją, tat ar tos
Šimais). Rusai visų laiką stojęs Janos Kadar, bu-ięhozninkųbrazdėjimas.Kį'S&^nitakiu orie tei tos valstybės grasino vaistytas rengiasi pulti zy- 
aiškino, kad jie dŠprina sa- vgs vengn, komunistų pa,- jukinus. » kolektyvinių *SSi Su£o Tnalo ir* dTCd™ *«• okupuoti. Sueco kana-dus, ar tą padarė tik ap-

Tnhn Frvcfnr < vai ^nviotu Pnciini n#n pita Egiptui ir Izraeliui ultima- Izraelio sienos. Irakas irii 1 Lalu ’ tumų tuoj pat nutraukti ka- Sirija įvedė savo kariuome-

vo kariuomenę tik tam, kad tijos sekretorius.
galėtų visus savo civilius \ Vengrijos Uošvė šiuo tar- 
žmones iš Vengrijos ramiai pa yra užsmaugta ir n įsai 
išgabenti. Bušai žadėjo šeimininkauja po visų kraš- 
tuoj pat pradėti, su vengrais o buvusioji bolševikų po- 
■derybas dėl visiško savo ka- utinė policija, kartu su ru- 
riuomenės ištraukimo iš vi- sąis dabar kruvinai keršija 
so krašto., Tokios derybos vengrams, kad jie taip 
buvo jau ir pradėtos. vieningai ir ryžtingai drį- 

Pereitų savaitę Vengrija, so atsimest nuo bolševikų.

vidurių operacijų. Ligoniui Sueco kanalo ir dėl žydų- 
ispiauta dalis didžiosios -arabų kautynių

ūkių.
Lenkijos vyriausybė bijo, 

kad rusai ir Lenkijoje ne
padarytų tokias pat žmonių 
skerdynes, kaip Vengrijoj, 
todėl ragina žmones laiky
tis disciplinos. _ _ _ - -

Lenkijos vyriausybė tuoj ciasi gerai. Pagal gydytojų lės visokios pagalbos ara- 
J y J pranešimų, vėžys nesuspė- bams. Iš Vorošilovo žodžių

jęs išsiplėsti ir jį pavyko vi- lieka neaišku, ar Sovietai 
Izraeliu, ar tiktai ūkiškų

lą. Izraelis ultimatumų ne- saugos sumetimais, dar ne
va tai priėmė sųlyginiai, o ra žinoma. Tuo tarpu Izra-

po persitvarkymo paleido 
iš vienuolyno arešto lenkų . .

. . - ksrdiiiol& Višinskį ir su juo pašalinti
kaip tik pasijuto laisva, Dar pereitų savaitę Ven- „reit susitarė dėl santykių Valstybės sekretorius yra žada duoti arabams ir ka 
tuoj paskelbė, kad ji nu- grijos vyriausybė kreipėsi;® erinimo f™ bažnyčios!lab" aktingas. Jis dau- riškų pagalbą jų kovoje su 
traukia su Sovietais Varšu- j JT organizaciją prašyla- j iTValdžios. Kaniinolas Vi- **“ —“ —“—  ------ ”----------------------------

i«nos kurioje irime-! Atsisveikinant Siri™ ™
tęs vėžys. prezidentų šukn Kuvvatli, f*»aunctc. jimu ««, j

Gydytojai praneša, kad Sovietų prezidentas K. Vo- ^Įtu budu anglų u pran- . . ..varicvtj ^nanašiai
i.- o.-ahn euzų nusistatymas buvo bais susitvarkyti panašiaioperacija pavyko gerai ir rosilovas i^tiknno aiabų * okupuoti. (kaip su Egiptu. Visai gali

ngoms po operacijos jau- vadą, kad Sovietai nesigai- , v 1 r • ^nas daiktas, kad žydai pa-pradės kautynės su jL
- Sinj.

davo Egipto aerodromus, 
o vėliau pradėjo iš oro dau-

Arabų nacionalistai jau 
skelbiasi nutraukę aliejaus

vos sutartį (karo sutartį) ir ma apsvaistyti nišų kariuo- 
viešai iškėlė reikalavimą, menės ištraukimą iš Ven- ___
kad visa Sovieų kariuome- grijos. Besvarstant tų klau-į j™ žiTonė? laikytųsi*ra- 
ne tuoj pat apleistų Vengn- girnų JT seime buvo gąutaĮmiai ir nepradėtų sukilimo,

šinskis iš savo pusė^ dabai* 
deda pastangas, kad Lenki

jau 68 metų amžiaus ir pagalbą. Kol kas jokios ru- 
daugiau kaip koks kitas Į sų pagalbos Egiptas dar ne- 
valstybės vyras važinėjasi' sulaukė ir jeigu karas prie 
po užsienius ir mėgsta rei- Nilo greit baigsis, tai nišai 
kalus atlikti asmeniškai, pa- ir norėdami nesuspės duoti

žyti Egipto kariuomenės dūdas, kuriomis aliejus iš

jos žeme.. Vengrai net siū- žinia, kad rusai pradėjo 
lė Ausrijai dėtis su ja į vie- vengrų skerdynes Budapeš* 
ną federalinę valstybę. te ir visame krašte.

Per vieną nepilną lais- JT seimas nutarė pasiųs-__
vės savaitę bolševizmas ti į Vengriją komisijų, kuri! Vokieti^. 
Vengrijoje subyrėjo, kaip vietoje galėtų patikrinti,1
kortų namelis. Ūkininkai, kaip rusai elgiasi okupuo- Mvnrnv
suvalyti Į kolchozus, tuoj toje Vengrijoje. Bet ar ru- < imyrius
pradėjo iš jų bėgti, pasi- sai įsileis tokią JT komisi-
dalindami tų kolchozų visą ją ir ar jie paklausys JT 
mantą. Komunistų partija seimo nutarimo nesikišti į 
susiaižė ir daugelis aktingų Vengrijos vidaus reikalus 
komunistų pradėjo veikti ir ištraukti iš ten savo ka- 
laisvose organizacijose ir riuomenę, tai jau yra ki- 
gavo bolševizmą bematant tas klausimas.
užmiršo. Senosios politinės Sako, kad rusų armijai 
partijos per vieną savaitę Vengrijoj vadovauja mar- 
atgijo ir pradėjo veikti, salas Žukov, Sovietų karo 
Socialdemokratų ir maža- ministeris, bet tikrų žinių 
žemių partijų atstovai įėjo apie tai dar nėra. 
į naujai peisitvarkiusią 1. Prezidentas D. D. Eisen- 
Nagy vedamų vyriausybę. hower kreipėsi asmenišku 

Bet laisvės dienos Ven- laišku į Sovietų ministerių 
grijai greit baigėsi. Sesta- pirmininkų Bulganinų ir 
dienį vakare nišai atnauji- prašo, kad Sovietai nebe- 
no derybas su vengrų ka- primestų prievarta Vengri- 
riuomenės vadais dėl ru- jai teroro režimo, bet dėl to 
gų kariuomenės ištraukimo laiško įtakos į Vengrijos 
iš krašto. Derybose iš ven- įvykius galima abejoti, 
grų pusės dalyvavo karo Amerikoj Vengrijos įvy- 
ministeris generolas Malė- kiai giliai sujaudino visuo- 
ter, generalinio štabo virši- menę, ypač vengiu pakar- 
ninkas generolas Istvan totinas ir desperatiškas šau- 
Kovacs ir kiti aukšti veng- kimasis Vakaių pagalbu*, 
įų armijos kariai. Laike tų į amerikiečius padarė di- 
“derybu”, kurios vyko i*u- delį įspūdį. Bet jokios prak- 
gų kariuomenės štabo bū- tiškos pagalbos šiuo tarpu 
veinėje prie Budapešto, ru- vengrų tauta negali gauti.

nes nišai sustiprino savo simatydamas su kitų vai- arabams jokios pagalbos, 
kariuomenę Lenkijoj ir be ’StyMų vadais.

berilį. Kenk.
Anglių K^ykloįt

Šį antradienį Amerikos
r e1^. ketvirtadieni di-j pijį^iaį balsuoja. Renka- 

SuraatOS (lyvauf dele nelaime ištiko anglia-; nia nauja vyriausybė—pra
kasius Sprmghill, N. S., zidentas, kongresas ir vi-

Pereitų savaitę rašėme, Kanadoje. Sprogimas už- 
kad Floridos viename mie- darė giliai požemyje 113 
sielyje kokie tai balti žmo- angliakasių. Jau buvo nus- 
nės pagavo iš kalėjimo ne- tojama vilties, kad nelai- 
grų Jesse Woods ir jį kur mingi darbininkai dar 
tai išgabeno. bus atrasti gyvi, kaip po

Po ilgų ieškojimų poli-40 valandų didelių pastan- 
cija surado pagrobtų negrą gų 59 mainieriai buvo. iš- 
gyvų, bet išplaktą už baltos gelbėti mirčiai iš nasrų, 
moteriškės pavadinimą ho- . Išgelbėtieji darbininkai 
ney ar baby. Grobikai ne- dirbo 5,100 pėdų gilumoje, 
grų išsivežė iš kalėjimo ir bet apie kitus, kurie dirbo 
vienoj paežerėj suruošė ne- kitoje kasykloje, žinių dar 
grui pamokų, kaip reik ant nėra. Vilties maža, bet gal 
svieto gyventi. pasiseks ir juos surasti gy-

Policija grogikus susekė, vus. 
o negro tėvai džiaugiasi, Kai po 40 valandų pože- 
kad jų sūnus atrastas-gy-myje išgelbėtieji angliaka- 
vas ir nevisai primuštas. «iai pasirodė pavii-šiuje gy- 

-------------------------- vi, juos žmonęs pasitiko su
LAUKIAMAS LIETUS džiaugsmo ašaromis.

Tesąs valstija, po ilgokų AZIJOS VALSTYBES 
sausių susilaukė lietaus. RENKASI TARTIS
Sekmadienį plačiuose tos -----------
valstijos plotuose lijo labai Penkios Azijos valsty-

sa eilė vietos pareigūnų, gu 
bernatorių, valstijų seime
lių ir kt.

Rinkimų kampanija per 
du mėnesius nuo Darbo 
dienos iki rinkimų žymiai 
įkaito, bet visokie pranašai 
vis aiškino, kad žmonių su
sidomėjimas rinkimais nė
ra labai didelis.

Paskutinėmis dienomis į 
pirmą vietą išsimušė užsie
nių politiką. Ji pasidarė vy
raujantis klausimas ne tiek 
dėl partijų kandidatų pasi
sakymų, kiek dėl pačių įvy
kių Afrikoj ir Europos Ry
tuose. Kai*as prie Sueco ka
nalo ir įvykiai Lenkijoje ir 
Vengrijoje parodė, kokios 
svarbos ir amerikiečių gy
venime turi užsienių poli
tikos klausimai.

Kaip užsienių politikos 
įvykiai paveiks balsuotojus 
pasirodys tik po rinkimų, 
nes jokie rinkimų prana
šai neturėjo laiko apklau
sinėti, kaip Amerikos bai-

centrus ir sustiprinimus. 
Egiptas skelbia, kad jis,

kariaus visomis išgalėmis ir 
kariaus “totalinį karą”, 
kai jo armija bus sumušta, 
karas bus tęsiamas partiza

Irako yra gabenamas į Vi
duržemio jūros uostus. Pa
gal arabų pranešimus, Va
kaių Europa nebegaus alie
jaus iš arabų kraštų, bent 
kol aliejaus dūdos bus pa

nų būrių, bet ginklų Egip-įtaikytos, 
to arabai žada nesudėti, j Sueco kanalas šiuo metu 

Žydų karą prieš Egiptą: yra užblokuotas. Jame ara- 
ir anglų prancūzų įsiverži-1 bai paskandino du ar tris

į Egiptą svarstė JT 
organizaciją. Pirma saugu
mo taryba, o paskui ir JT 
paskubomis sušauktas sei
mas. Saugumo taryboje jo
kio nutarimo nebuvo priim
ta dėl anglų ir prancūzų 
veto, o JT seime žydų už
puolimas prieš Egiptą ir an- 
glų-prancūzų karo žygis 
buvo pasmerkti, bet nei žy
dai, nei anglai su prancū
zais dėl to kare veiksmų ne
sulaikė. Antrų kaitų susi
rinkęs JT seimas priėmė 
nutarimų, kad Sueco kana
lo zonų ir Izraelio-Egipto 
pasienį turi okupuoti JT or
ganizacijos kariuomenė, 
kurių sutelkti pavesta JT 
sekretariatui. Toks nutari-

laivus ir kol kanalas bus 
išvalytas praeis šiek tiek 
laiko ir per tų laikų kana
lu niekas negalės naudotis.

Churchill Remia 
Edeno Politiką

Anglijos buvęs ministerių 
pirmininkas W. Church
ill viešai pasisakė remiųs 
Edeno vyriausybės politiką 
Egipte ir sako, jag “mūsų 
amerikoniški draugai” greit 
supras, kad Anglija veikia 
visų vakarų valstybių inte
resuose.

Anglijos Darbo partija 
griežtai pasisakė prieš karą

^kmadįe7ioiE«iPte1.ir FP8' P?.^ scimo 
anksti lytą, lapkričio 4 d., i pasakymo dartneciai rei- 
tat kaip seksis jo vykdys nutraukti karo žy
mas, dar nėra žinoma. )fflua’ anglų tynausyta 

Anglija ir Prancūzija su- FT® nusistačiusi Sneco klau- 
tinka "perleisti Sueco kana-?"?■» .^i sprąsti gink- 
io saugojimą JT kariuome- ‘?!8, 0,??nl“’
nei, jei toki bus sukelta, tat c|j*. savo karišką je-
koi tas bus padalyta, tos F® "..P?'6? palmkyti ramu- 
valstybės nenutraukė savo Viduriniuose Rytuose, 
kariško žygio ir tęsia karų Šdlia protestuojančių 
prieš Egiptą. darbiečių yra ir konserva-

Karo pavojus Viduriniuo- torių, kurie Edeno politiką 
se Rytuose visą laiką grėsė smerkė. Bet tokių nėra la-

vienodas lietus ir paliko bės, Indija, Burma, Ceilo-
' Jaukams 6 colius vanduo, nas, Pakistanas ir Indone- 

sai vengiu generolus ir ki- Jos nelaimė ir nauja ver-; Lietus toje valstijoje Ii- Zija renkasi lapkričio 12 d.
tus kariškius areštavo ir gija betgi bus labai ryškus ja ir šios savaitės pradžio- į konferencijų aptarti didž- . . # .
tuoj pat pradėjo puolimą priminimas Vakaių pašau- je. Žmonės ten sako, kad iuosius įvykius šiaurinėje suotojai užsienių įvykius jlėl nenusistovėjusių žydų bai daug. Užtai darbiecių 
prieš naująją Vengrijos vy- liui apie pavergtųjų tautų toks lietus yra labai retas, Afrikoje ir Eurojioje. Tos vertina ir iš kurios partijos;ir arabų santykių. Žydų ir protestas yra labai griež- 
riausvbę, prieš venerų ka- likimą. ibet labai laukiamas svečias, valstybės dažnai tariasi. laukia geresniu sprendimų, arabų karas pasibaigė jau, tas ir piktas.

• • ' i l ' 1



Puslapis Antrai RETĖTOS, 53. BOSTON Nr. 45, lapkričio 7, 1956

Viskas susimaišė
Pereita savaitė buvo nepaprastai gausi istoriniais ir! 

kitokiais įvykiais. Pereitos savaitės pradžiaje rusu ka-; 
riuomenė Vengrijos sostinėje, po žiaurių beginklių žmo-į 
nių skerdynių, pasitraukė iš Budapešto. Po didvyriško ir 
nelygaus priešinimosi, vengrai pasijuto lyg ir laimėję. 
Bolševikinė tvarka griuvo. Kolchozai bematant subyrė
jo. Kelis kauus persitvarkiusi I. Nagy valdžia paskelbė, 
kad Vengrijoj xbus skelbiami laisvi rinkimai, kuriuose 
galės dalyvauti visos paitijos. Visas pasaulis pasveikino 
Vengrijos laimėjimų, bet niekas ir nepagalvojo duoti 
vengrams kokių noi-s pagalbų prieš galimų rusų grįžimų 
ir prieš naujas skerdynes, naujų vergija . . .

Pereitos savaitės pradžioje vėl suliepsnojo žydų ir 
arabų kai*as ir to karo pasekmėje Anglija ir Prancūzija 
nutarė savo jėgomis išspręsti Sueco kanalo klausimų ir 
pasiuntė ultimatumų Egiptui ir Izraeliui paliauti karia
vus ir leisti anglų prancūzų kariuomenei okupuoti Sueco 
kanalo bazes. Egiptas ultimatumų atmetė ir anglų pran
cūzų karo jėgos pradėjo daužyti Egiptu . . .

Taip prasidėjo visiškai nereikalingas karas prieš 
Egiptu. Nereikalingas todėl, kad teisingo Sueco kanalo 
sprendimo galima buvo pasiekti ir be karo, jeigu Ame
rika būtų norėjusi bendradaibiauti su savo sųjunginin- 
kais jų teisingų reikalavimų vykdyme. Bet vietoj ben
dradarbiavimo, Amerika vedė keistų vilkinimo, pritarimo 
ir nepritarimo, siūlymų ir tų siūlymų keitimo politikų.

SMERKIA KOMUNISTES

Austrijos sostinėje Vienoje vengrai ėenionst 
rusu vykdomas skerdynes Vengrijoje, 
ties Amerikos ambasada Vienoje.

b ja prieš

gis, bet jis pats liudijęs 
kongresiniam komitetui su 

; kauke viską pramanyda
mas apie bolševikų žiauru
mus Lietuvoje.

Atseit, kongreso komite-
Kas Savaite

i jis nepajėgtų išsilaikytitas tokius liudininkus nau- Rinkimams 
dojo ir globojo. , ' ..{valdžioje. "Tų "dienų, kada

Kaip jau minėta, jokių Kada skaitytojai gaus sį armija apleistų Len- 
aiškių duomenų apie liudy- “Keleivio” numerį, rinki- kijų, paskui jų turėtų bėg

praėjus

tojų “Laisvė”" nenurooo, mai jau bus praėję. Bus
'ok siūlo “Draugui“ ir “Nau- žinomi laimėjusieji ir pra- ___  _______ _____

‘ jienoms” tų savo straipsnį laimėję, o “pollsteriai”, ku- Rokosowskis buvo išsiųs- 
peisispausdinti. d® ilgai ir sunkiai dirbo, ^as atostogauti Maskvo-

Susipažinus su kongreso pranašaudami vieno kandi- je, lenkų vyriausybėje dar 
leidiniais ir pasiteiravus dato laimėjimų, iki 1958 kejj užgiūdyti stalin- 
pas gerai informuotus tuo metų liks be darbo. Tais caj Berijos žmogus Žū
klausimu asmenis, sužinota, metais teks rinkti dalį se- wadskis, R. Zambrowskis
Kad kongresinis komitetas natorių ir atstovų rūmų na- kiti. Savo locnus kailius 
leido duoti kaukes liudy- rius—tada jie ir vėl turės saugodami jie tarnaus Ma- 
tojams, kurie bijojo bolše- paprakaituoti. ... skvai.

:viltų teroro prieš jų Lietu- Nora vieni taip, kiti ki- Mikolaičiko supratimu 
Į voje likusius gimines. taip balsavome, bet nauja Gomulka nebuvo ir nėra 
: Lietuvių liudytojų iš viso vyriausybė būs mūsų visų Jugoslavijos diktatoriaus 
buvo trys, kurie liudijo su Prl?.*u*Fj>*» didžiumos pi- Tito šalininkas. Kremliaus 
Kaukėnus. Vienas Detroito liečiu * išrinkta. Demokrati- .vyrai tokiu jį buvo apšaukę 
posėdyje, vienas New Yor- ja skiriasi nuo diktatūros (jaį svieto akių. • 
ke ir viena motelis Chica- tuo, kad joje vyrauja di- Tai gali būti tiesa. O 
goję. diiumos vali*- Diktatoriai ^ėl to, kad lenkai komuni-

i Pasiteiravus s u ž i nota, laimi apgaulės ir smurto ke- SĮa j buvo prabilę apie tau- 
įkad iš tų liudytojų vyrai Įįu ir tuo pat Keliu eidami tinęs laisves ir teises, jie 
nėra buvę vedę ir dabar te- Pe baigia savo viešpatavi- bUVę verčiami tai daryti, 

IŠ KUR £JO “DARBININ- vo spausdinamas. Jis visų bėra viengungiai, gi mote- m*. Taip buvo su Mussoli- kad nuiamįntų demon- 
KŲ BALSAS”? laikų Z" spausdinami ™ P* .netekėjusi, tad sa- niu, Hitleriu ir kitais Ank- struojančių studentijų ir

Tilžė ie Jo suklastoti redak- va*me aišku, jokių skyrybų sciau ai vėliau tokio likimo slopinti gilų nepasitenkini- 
J. Vilčinskas “Darbinin- ciiog jį administracijos ad- ®u žm<>nomis arba vyrais smauks ir Kremliaus krp-miesto ir kaimo bau- 

ko Balso” (Lietuvių profe- skelbiami tikslu 4* neturėjo ir neturi. Keli yimeji diktatoriai Tai, kas džiauninkuose.
kuri anglus ir prancūzus įtikino, kad jie yra tik už no- sinių sųjungų grapės egzi- angauti rusu valdžia* tegu liudytojai liudijo be kaukių šiandien vyksta yengiajo- Kitas to paties žurnalo

Įėję biuletenio) spalio mėn. mano kad tas iai Davo- W parodymai bei gyve-Je, gali būti pradžia pabai- bendradarbis Chochlov sa- 
numery išspausdino ilgų įinffas laikraštis soausdina- narnos vietos yra kongreso Sos Chruščiovo gengste- ko, kad ir pačioj Rusijoj 
straipsnį apie “Senųjį Dar- mas toli parvžhrie ar Lon- komiteto leidiniuose. Jei riams. galima laukti ko nors pana-
bininkų Balsų”, kuris ėjojdone o ne Da* Dašonė- būtų nurodyta, kur toks P®8, mus yra kitaip. Ne saus. Jo manymu, vietoj 
nuo 1901 metų liepos mė-J Tilžės mieste banditas liudijo ir kas jjs smurtininkų vejami ėjome plačiaburnio Chruščiovo
nėšio iki 1906 metų balan-j įn£ Vlado Sirutavičiaus y1*, g»Kma būtų patikrinti. Pne balsavimo ūmų, bet sa- gali iškilti Anastas Mikoja- 
džia mėnesio. Tai buvo'^^^jai« vien Iš to seka neabejotina iš- vo yana ir laisvu pasinnki- nas
Lietuvos 
partijos organas

numeiy
siekius” suminėdamas ra
šė, kad “patys turime 
spręsti apie mūsų krašto
laime . . . natvs turime sau j., t ~ aamr iikvvkusi U- auumo-------------1 e,-—r — r—o---  _ _juup Ul- v y 7'«;—• įura wurcesveryje ucksuu-

kai buvo priverstas į užsie- llgo* Bus »kloka? kusi pasiųsti jo telegramų

ti ir Gomulka. 
Nors Maskvos beimąs

A p rZ v a lg

sies vedžiojami ir jokio vadovavimo iš Amerikos negali 
laukti. Jiems beliko imtis kariškų priemonių, kad jiems 
gyvybinis kelias nebūtų Egipto diktatoriaus malonėje.

Tik suliepsnojus karui prie Sueco, visi pasiskubino 
nedelsiant sušaukti už vetuota J.Tautų saugumo tary
bų, kuri, žinoma, nieko nenutarė dėl anglų ir prancūzų 
veto, ir tuoj po to JT seimų, kuriame Amerikos klijen
tai, Sovietų bloko valstybės ir visas neutralusis ir arabų j pirmame 
blokai pasmerkė anglus ir prancūzus. Amerika, drauge 
su Maskva pasmerkė savo sąjungininkus, kurių laimėji
mas prie Sueco išmes bolševikų įtakų iš Viduriniųjų 
Rytų: Negana to. Kada Amerika ir komunistinė Rusi
ja vieningai smerkė Amerikos sąjungininkus už jų kiši
mąsi į Iziaelio-Egipto karų. Sovietų tankai jau ritosi 
šimtais iš Prikarpačio Rusijos ir iš Rumunijos į nelai
mingų Vengriją. Per kelias dienas rusai prigabeno į 
V’engrijų tiek savo kariuomenės, kad bet koks pasiprie
šinimas jiems jTa visai beviltis ir rusai gali skersti ir 
mėsinėti vengrus, kaip jie nori. Kartu su tankų ir kito
kios kariuomenės gabenimu į Vengriją, į-usai bendrai su 
Amerika, moraliniai piktinosi 'dėl anglų prancūzų žy
gio Egipte! Vengrijos vyriausybė, vedama Nagy*, j>ereitą 
savaitę pradėjo šauktis Vakarų valstybių pagalbos: ji ..... . 
kreipėsi į Jungtinių Tautų organizacijų, kad ta pasmerk-,^a^e. Darbinin-

------ _ — ---------žodžiais. nradžioie vien as io sckb neabejotu— — .socialdemokratui laikra45o ££jžiaį buvo'»d« kad ta fetorija'Ui-,

MOsy Sent, ..sociaidemoU, ir vaSTitS^ „ Vienas, komunist, Uen-

K\'SmspalusdtohS’o ^mmo reikalui. Bet fabri- čia mes esame savo
kate hbu'°Xo tininkų gmpės’ įnagiai. ten, Union telegrafo agen-

įstatymus išleidinėti, mo
kesčius skirti, patys turime 
rūpintis apie visų mūsų rei
kalus . . . Šiandien Lietuvo
je po Maskolijos valdžia 
mes esame visai paniekin
tais . . . Mes neturime kito

nį pabėgti tada studentas M liežuvį į tarpdurį.
Augustinas Janulaitis, tai PABA,TIKiU
jis paėmė į savo rankas rADAkiituų ____ ____ __ ____ __ „„„„
“Darbininkų Balso” reda- DRAUGIJOS SUKAKTIS prasideda ginčai tarp Fos- žinė uždanga?” 
gavimų (nuo 1902 m. Nr. M A ’tt- u u. .. teno ir Dennis šalininkų. Tikriausia, kad 
4). Jis saugumo sumeti- “

sūnėnui Lietuvoje. Žmoge- 
Amerikos komunistai vėl lis susijaudino ir klausia: 

ieško “teisingos linijos”; “Tad kui* dabar toji gele-

. ... , ... .. terio ir Dennis šalininkų. Tikriausia, kad Worce-
N. Anglijos pabaltiečių pirmasis jTa partijos pir- storyje jos nėra. Jei būtų, aurom snalio z /n. mine* _kelio : arba mirti, kaip gy-jmais tada vadinosi J. Ida- draugija spalio 2 7d. minė-minįnkas antrasis “Daily Worcesterio “barberis* 

vuliai, arba kovoti uz jo savo veiklos 15 metu
resnį būvį.*

£e*;deika ir, matyti, ^susitaręs J°, ®®Y° _ Worker
su kuriuo nors Londono lie- ęukaktp minėjimu susinn- postei

ne
redaktorius. galėtų pasiekti Chicagos.

J. Vilčinskas duoda ne-1 tuviu jo adiete paskelbė Amerikos komunijų parti-veltui save pagarsinti. Su
irta Įdomi, ištraukų. Jis redakcijos ir administraci. vy- ia batų ištikima Stalino praskite, aš dar gyvas ir

jos buveine. taM»TOdov.TO •‘linijai’, Eugene Dennis žinau, kad yra geležinė už-
Ir J Vilčinskas mini kad k™ P nori eiti Ti‘° keliu‘ ° <langa> kpi ji yra, Ui

tų ,usų kariuomenės siuntimą į Vengriją, bet nelaimingų j Spau^'inam^T vienas’ ’ atsi- konrertavo Kanadoje ir iš daugiau “sava* un^TTevažiuo-

tyli vengru skundą ir visoks nutarimas, žinoma, atsirėmė!kįd kates‘^d?PA siinT^ir P° to’ kada P«sil^lė Ch^ ’
Į Sovietų veto (Jugosiavijąi susilaikius nuo balsavimo). rad„jScUa yna Pa.y^ mTčio fSJdžtee iZs ka»?»> »kX-
Is Sklidimo t&i*vhns klausimas nprkpita^ i -TT epima Vu-, ~ __iaao • ^22t _ -

maža įdomių ištraukų 
daug vietos skiria taip pat

Iš saugumo taiybos klausimas perkeltas į JT seimų, ku
rio nutarimas, žinoma, vengrams jokios pagalbos4 nesu
teiks, jei didžiosios valstybės nepareikalaus rimtai, kad;28 Gray Street, 
i-usai trauktųsi iš Vengrijos. i J- Vilčinskas rašo paty-

jręs iš senų londoniečių, kad 
Sekmadienį ankstį rytų, dar aušrai nepasirodžius.! minėtoj gatvėj gyvenę lie- 

Sovietų kariuomenė Vengrijoj
skei*dynes. Po visų kraštų
puolė beginklius vengrus ir pradėjo žiaurias skerdynes.
Vengrijos sostinė buvo įusų lėktuvų subombarduota, 
paskui tankai įsiveržė į miestų ir prasidėjo skerdynės, 
kurios paliks žmonijos istorijoje kaipo dar vienas bol
ševizmo bestiališkumo įrodymas.

draugijos pirmiran-__________ , _ _’ IfaaTnia la,s*a^an?€;lž0IPU™stV ko.n*., Sovietų Rusijoj neseniai
6 — Lbndorfet ^ifveito’vCn, jos sostinės). To dėl jį va- Tįal6a api6ūdino draugijos gly<? posėdy Maskvoje, pasirodė “Didžiosios Sovie- 

dindavo Petorbursku. Jis tikrins ir joe 15 metų veik-, kas ginčai eina slap- enciklopedijos’* 41-as to- 
buvęs prasilavinęs, prad- lų, kuri ėjo dviem kiypti- ^vJi* mas* ° ttu’ėjo pasirodyti
žioje dirbęs cukraus fabri- nu: 1. duoti progos pabai- 40-tas, bet jis buvo sulai-

išvykęs į Lon- tiečiams vieniems kitus ge- J^rkneri ’ kytas. Jame turėjo būti Što-
„uls ----- -- 1—-š..--;- abejoti. Šiandien ne 1980 lino ir stalinizmo "istorinė

?®r* analizė**.

žiuje, o nuo 1902 Nr.( vykęs te

ke, o vėliau
i joj pradėjo naujas vengrų i tuvių, kad minimas Nr. 28; donų ir ton prieš kelioliką'riau pažinti ir 2. bendromis
išskirstyta rusų kariuomenė -namas buvęs dviejų auk-į metų mii^s. Gal būti, kad (jėgomis supažindinti Ame- “’J**"08

Rusų siautėjimas Vengrijoje parodo pasauliui, kad 
Sovietų imperializmas tebėra tas pats, koks jis buvo 
Stalino Ki-uvinojo laikais. Spėliojimai apie insų dikta
torių pasikeitusių politikų santykiuose su satelitais, buvo 
tik spėliojimas ir viltis. Kol rusai galės, jie savo aukų 
nepaleis iš vergijos. Ar rusai po Vengrijos skerdynių 
tuoj pat bandys ir Lenkiją vėl pajungti, kaip ji buvo pa
jungta visus inkarinius metus, parodys artimiausia atei
tis. Ta pati netolima ateitis parodys ir Vakaių valsty
bių veidų—ar jos sieks sustiprinti savo sąjungų ir vesti 
bendi-ų politiką prieš Sovietų imperializmą, ar bus ir 
toliau pakrykusios kaip Grigo bitės.

Vienų dalykų skeMynės Vengrijoje jau padare, tai 
JT seimo nutarimo pakeitimų dėl anglų prancūzų karo 
prieš Egiptą. Sekmadienį JT seimas priėmė Kanados 
pasiūymų sudalyti JT kariškų pajėgų ir perimti Sueco 
apsaugų ir taikos išlai ky*mų Viduriniuose Rytuose į JT 
organizacijos rankas. Toki kariška jėga Egipte jau yra, 
tai yra anglų ir pmcūzų kariški daliniai, kuliuos gali pa
pildyti kitų kraštų kariški daliniai ir visas Viduriniųjų

štų, medinis ir lietuvių vien-1 A. Janulaitis naudojosi jojrikos 
gungių gyvenamas, bet nie- • adresu, 
kas nežinąs, kad toje gat-' Kaip bebūtų, bet viena 
vėj būtų buvęs leidžiamas yra aišku, kad “Darbininkų 
lietuvių laikraštis. Balsas” anuomet buvo lei

Ir iš tikrųjų Londone džiamas ir redaguojamas 
“Darbininkų Balsas** nebu- Tilžėje.

‘Laisvė’ niekina kongresą
Kaip jau žinoma, 1953-vieši.

-1954 metais Amerikos. Š. m. rugsėj 
kongresas buvo sudaręs 178 bolševik 
specialų komitetų, kuris dieniaštis

13

ant stogų sulipę Tai būdinga. Pasirodo, 
Ireciojo penodo i kad bolševikų režimo vir- 

vienokios
_ ____________ r-_ buvusį Kau-

jo laisvę. Pražuvo ne kapitalizmas, kazo razbaininkų.
Menfoš dalį atliko estė !**,jU delbiami “peno- •

dainininkė Greta Bairot- dai : 0 Pledais ir Stalino po
-Milk, Leonid Milk pianu nusileido. į

- Ar tos rietenos nuves

visuomenę su
Ikultūriniais laimėjimais ir ĮV™1" “"Jk«<’ bolševikų «
palankiai jų nuteikti barai?®šūn€s <^ar n®tun
Kovai už pavergto Pabalti* pražūtį kapitalizmui, nuomonės apie bi

patyduni
Jungtinių Tautų sei-

dainavo vien estų dai- kad S* "rekomendueri^1-
nas. G. Milk kultūringa 8ya™u- Svarbu tai, kad >----- *—s.^. ei
gražaus soprano balso dai- ^^k™s ę.arbjntojai, kaip
nininkė. anie Babelio bokšto staty

d. Nr.
kalba
įdėj

mas
’uojama 

sulaikyti karo žygius E^ip- 
--- armijos

via- 
viskas

ir baigsis. Trys stambios

te, taip pat rusų armijo 
Žygius Vengrijoje. Bet vit 
kas rodo, kad tuo viską

tūrėjo ištirti liudininkų pa-', straipsnį, pasirašyta ąr 
rodymais ir dokumentais į mergietis” ir pavadintų:
Sovietų Rusijos agresijų . ‘‘Atsimenate liudininkus su 
prieš Baltijos valstybes—'maišais ant galvos?” 
Lietuvą, Latviją ir Estiją Tame straipsnyje stongia- 
bei jų pagrobimų ir Sovietų imasi įtikinti visuomenę, 
klastų prieš kitas valstybes, kad kongresinis komitetas 
Komitetui pirm ininkavo1 rinko liudytojus banditus, 
kongresmanas Ch. Ker- kriminalistus ir kad visuo- 
sten ir atliktieji komiteto menė jų nepažintų, tai 
darbai buvo viešai skel- jiems buvo užmaunami 
biami visuomenės žiniai ant galvų maišai, 
kongreso leidiniuose: Hear- Tam patvirtinti buvo pa- 
ings before the Select Com- imta, nenurodant vietos, 
mittee to Investlgate the laiko, pavardžių nei bylos,

Latvė Mara Efferte nuo-?®ka!b£i- 
taikingai pianu paskambi* Sak°, kad babehstų kalbą
no porą dalyku. sumals^ pats P0"“ “*•! valstybės nutarė naudoti

Lietuvos ministeris P. Ža-va?-komunistų .Įiežuviua1 f—"»<««• 
painioja rusų diktatūros
baisi praktika.

deikis atsiuntė raštu linkė
jimų glaustomis jėgomis ir 
toliau kovoti dėl musų ben
dros laisvės.

Latviu vardu žodį tarė 
J. Graudin.

Mikolatčik
“U. S. News & Worid 

Report” lapkričio 2 d. lai-
Pę minėjimo kavutę gir-, doje davė pasikalbėjimų

Rytu klausimas gali būti išspręstos, jei Vakaių valsty- _ . » k- j _• z » u. . _ „.u ui įo^v.iL Incoi*poration of the Baltic vienos lietuvių šeimos sky-bės non širdingai bendradarbiauti. Jei vengiu kraują, i States int0 ų §. S. R.” rybų byla teisme, kur imo- 
nepajegs Vakarų valstybių suvienyti, tai nenoromis pra- (House resolution 846) na neva pasisakiusi, kad 
iysis išvada, kad gyvename didelių nykštukų laikotarpį. Komiteto posėdžiai buvo jos vyras asas banditas, va-

kšnodami sus i rinkusieji 
dar ilgai šnekučiavosi.

2tis

Vienoj Now Jsraoy vals
tijoj aotomoUių yra dou-

visoj Afrikoj. 
o

Paoavly jrca SI miostM, ko

jos vyras ssųa banditas, va- ass ariUosas gyventojų.

su buvusiu Lenkijos mini- 
storių pirmininku ir valstie
čių vadu Stanislovu Miko- 
laičiku, kuris dabar gyve
na Amerikoj.

Mikolaičikas sako, kad 
Gomulkos valdoma Lenki
ja nesusilauks nieko gero.
Gomulka buvo ir liks Krem
liaus įsakymu vykintoja* čiai vengrų 
Be rusų armijos pagalbos

jėgų—kur yra kita stipre
snė jėga jai sulaikyti?

Jos nėra. Mūsų preziden
tas jau pasakė, kad Jungti
nės Amerikos Valstybės 
nesikiš į anglų • prancūzų 
kovų su Egiptu; aišku taip 
pat, kad Amerika . nieko 
nedarys dėl rusų armijos 
žygių Vengrijoje. Prez. Ei- 
senhoweris pasitenkino 
užuojautos pareiškimu ven
grams, tai, rodos, ir vis-

Vengru , liaudis laukė 
daugiau, net nesulaukė. Pa
reita sekmadieni

‘ ‘ ‘ bet
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Nr. 45, lapkričio ?, 1956 SO. ■ SOSTOS^ Poslapis TreSai

KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio naujienos
Pagerbė Vienučius

Spalio 27 d. Lietuvių pi
liečių klubo salėj buvo su- 
į uostas pokylis Vincui Vie- 
i aičiui ir jo žmonai pagerb
ti. Vieraitis yra čia gimęs, 
jis ilgus metus yra klubo 
finansų sekretorių, lietuvių 
respublikonų klubo pirmi
ninku. du kariu buvo išrink
tas j miesto mokyklų ta
rybą.

Vieraičiai auklėja gražią 
šeimą. Jų -vyliausias sūnus 
Robertas baigė vietos aukš
tąją technikos mokyklą ir 
dabar tarnauja kariuome
nėj karininku. Vierikaičiai 
žinomi ne tik lietuvių tar
pe, todėl ir jų pagerbti su
sirinko didelis būrys. 
Paskutinė* gegužinės

Seniems žmonėms gelbė
ti draugija spalio 21 ir 27 
dienomis nuosavame Vy
tauto parke surengė gegu
žines.

Reikia pasakyti, kad Vy
tauto parku lietuviai gali 
didžiuotis. Čia vasara gro
jo geras Šimkų-Neivio or
kestras, todėl jaunimas sek
madieniais mėgo čia atva
žiuoti pasišokti.

Draugijoj dirba seni vei
kėjai: Vincas Mitrikas, Pet
ras Miliauskas, Feliksas 
Dambrauskas, Litvaitis, Į 

Jezukevičius irKnauceus,
kiti.

plaukė j Pietų ašigali.
— Eva ir Jonas Dvarec

kai susilaukė sūnaus. Sūnų 
atnešė gandras ir Elenai- 

tos vienminčiais. Jis buvo Jonui Babraičiams, gyve- 
sustojęs pas Mačius. jtiantiems Aubum, Ma3s. 
Vi* dar netiki ! ROCKFORD, ILL.

kuri^ netiki,^k'ad vengrai Lietuvių kultūros klubas 
kraują lieja norėdami nusi- gerokai apsitvarkė. Jis jve- 
kratyti komunistų jungo, “ė šviesą gatvėje, todėl ne- 
Jie vis dar mano, kad tai bereikia einant bijoti, kad 
priešų propaganda. Jie dar ^as i® patamsių neužpultų, 
laukia, kad rusai ateis ir .Aplink klubą žemė nuly- 
mūsų krašto -valdyti. ginta ir išpilta maltais* ak-

Tokius tris apuokus šian- rrieninris. Aikštė supa ap- 
dien sutikau Wade gatvėj, link visą klubą, bet naktį 
Jie visi turi namus, auto- .ii pėra tinkamai apšviesta, 
mobilius, vienas net ūkį va- Reiktų klubo valdybai susi- 
saros poilsiui. rūpinti ją bent kiek apšvies

ti, kad neįvyktų kokių už- 
Mūsų profesionalai puolimų, ar šiaip bet kokių
šiuo metu turime šiuos lie- nemalonumų. _ 

tuvius gydytojus ir advoka- ^ats klubas žiemos ^ai" tus. y,a gerai apšildomas, o
Gydytojus: Antaną Aren- o,as atvėsinamas,

tą, Petrą Karpavičių, J. ^?at, šią vasarą įdėjo ve- 

Paskevich, Petrą Lauki- smtuvą, uz tai nebereikia 
ninką. prakaituoti. Pne baro yra

Dantistus: John Hunter- iškabos, kad nesėdėtų su 
Jasiukevičių, Antaną Kai- kepurėmis-skrybelėmis. Jei 
pavičių, Walter Vaitkų įr has sėdi su kepure, tam ne- 
Charles Zekų. duoda gerti.

Advokatus: Antaną Mil-

JIE NORI VISUS PRALENKTI

Kas jie tokie? Tai karo laivyno jūrininkai, apsivilkę 
tinkamais j padanges kilti drabužiais ir pasiruošę eiti 
į tyrimo laboratoriją išmėginimui, ar jie galės pakilti 
75,000 pėdą plastikiniame balione, kuris paprastai yra 
naudojamas tik orui tirti ir instrumentams i aukštybes

Philadelphijos padangėje
Šiaurinėj daly Lietuvių 

republikonų klubas savo 
namą pasistatė 1940 me- 

12 tais. Jis kainavo $40,000. 
metų amžiaus, su tėvu nu- Klubas iš gėrimų ir šokių 

. vykau į Vilnių ir ėjom pro darė gerą biznį. Bet tą apy- 
; Aušros vartus su kepurėmis, linkę užėmus juodiesiems 
į Sargai - stražninkai liepė pasikartojant užpuoli- 
mums kepures nusiimti. Aš ■mams, klubas persikėlė Į 
tėvą paklausiau, kodėl jie kitą vietą. Dabar jo namai 
liepia čia eiti be kepurių. 2528-32 No. 4th St. su vi- 
Tėvas man paaiškino, kad naujoviškais įrengi-
čia stebuklinga vieta, bet niais kaštuoja apie 100,(XX) 
kaip ta ir kitos (Šidlavos, dolerių. Geriausios kloties 
Žemaičių Kalvarijos linkiu klubui nauioje vie- 
kt.) vietos tapo stebuklin- toje!
gos, aš ir dabar nežinau.! Lithuanian National Hali 

I Tokių vietų yra ir kituose „liesto pietų dalvie liko la- 
kraštuose. Matyti, kas nors tiausiai apleistas. Nariai 

į sumanė, kad laikas tekią. tU,ėtų tą namą parduoti ir 
i vietą turėti ir Amerikai. į ingytį naują namą, kuris 
i Jau tuo rūpinamasi. Į tiktų šių dienų reikalams.

1953 m. rugsėjo 18 d. Į Ir kiti mažesni klubai ge- 
Fairmount parke, kuris ūži-ji ai verčiasi iš gėrimų.

■ Kaip - atsiranda 

stebuklingo* vieto*

Atsimenu, būdamas

ma 3,000 akrų žemės, vai
kams krūmuose pasirodžiu
si Panelė Švenčiausia. Ko
mercinė spauda išpūtė šį 
reikalą taip, kad tūkstan-

Kultūriniais reikalais da
bar rūpinasi Lietuvių ben
druomenė.
Neturime vietos gegužinėms

—g* *' ... —---- — čiai lengvatikių pradėjo tą Vasarą neturime savos
___  __ Čia jau gerai ir kultūrin- Sakalauskas. K. VV. Miehel- žmona ir 3 vaikais (Bridge- vietą lankyti, tikėdami, Į vietos gegužinėms ruošti.

lerį-Meškauską, Gene Bal- ?ai daroma, bet dar reiktų sonas. Jonas Valaitis, J. port, Mich.), Jonas Šalnai- kad šv. Mergelė ir jiems (Dabar tuo susirūpino vietos 
con-Baleiūna ir Richardą ir kitos iškabos, kad prie, Vilkaitis. J. Stilsonas ir ki- tis su žmona r sūnumi (į: pasirodys. Jie krūmus ir pasiturintieji verslininkai.

baro nerėkautų kaip miš- ti. Tarp svečių buvo pašte- Phiiadeiphia, Pa.) 
ke ir netrukdytų kitiems bėti Augustai, Maėionis. 
susikalbėti. O be to reikėtų Kiznis ir daugelis kitų.. 
uždrausti negražias kalbas,; f visų sveikinimus ir lin

Sarapą.
J. Krasinskas.

Sandaros konferencija

Sandaros 1-sios apskri- kurios kai kada pasigirsta.; kėjimus susijaudinusiai at- Bus svarbus susirinkimas 
ties konferencija bus gruo- Kaip išmokino pasidėti ke-isiliepė J. Glaveskas. Jis v«lr»rirė« PAnn«vlvnnii džio 2 d. Lietuviu klubo pures, taip iš lėto galima: visiems širdingai dėkojo . v V.^enmyriam 

i salėj (12 Vernon St.). Pra-^mokinti padoriai kalbėti.; už gerus linkėjimus, pasi-į '
dzia 11 vai. ryto.

PUTTS3URGH, PA.

viu jungtinių oiga- 
kemitetas

medžius apkaišė škaple- 
riais ir rąžančiais, meda- 
lais t tt., sudėjo ir pinigų 
kelis tūkstančius dolerių.

Kai vietos spauda apie 
tą stebuklą daug rašė, dva
siškąja tylėjo, liet dabai

, , . i rengiamasi statyti “Shelt-
iapKll- , Rjicli in Park”

Jau yra parinkta vi?ta su 41 
aki-u žemės, gražiais pasta
tais prie upelio. Ji kainuos 
$55,000. Renkami pinigai. 
Reik tikėti, kad kitais me
tais jau galėsime rengti ge
gužines savoj vietoj, jei or
ganizacijos ir pavieniai as
menys sudės reikalingą su
mą pinigų.

Rita R&ta-Demokratas 

BALTIMORE, MD.

m , ... , . zaaeio savo draugu nepa- -• oz - . o , £. ei at Vision ousn in rarx .Taip pat reikia bingo . • 1 cio 2o «. 3 va*, po pietų reniną
Visos Įąnpos vaginamos metu pubIik? atpratinU nuo Li^' ių šv. Petro iv i Bulletin” ruošė io 10 d. Galrugsėjo 10 d. Gal 

St Homestead) po- dešimties me.^ vie*
day Tdegraf aukštesniosios;' Po konferencijos vietos įįra’~r btaįus', k«Ūp pasp^jS,00™ liečia klubu, draugijų, pa- toJR^s ir

svečiams P« kas jau nębęeina dėl to ne:į rtjo H kiti atsrovų su,h.nk,mą.
hinorn Incti Ivoioc 10 ninom _ • 7 ' _

Lietuviai gerai mokosi

Skaitau Woreester Sun-j giau atstovų.
! išrinkti kiek galima dau- cypimo-rėkimo ne savo bal-1 *^arn kuvo,lo parapijos salėj (1321

su. Niekur tokio triukšmo!1* vakarienei jA .-kalbom,) Sj"

mokyklos (Providence gt.) į 
mokinių, apdovanotų gar-;stovams 
bės ženklais, sąrašą ir ran-' gerbti.

ir

du jame štai kiek lietuviš
kų pavardžių: Jeannatta 
Petkus, Joseph N. Banys, 
James Krušas, Barbara Šid-j 
Iauskas, Natalie Vizbaras,!

Sekretorius
P. Miliauskas

, . ... ............. ,. w nių. kurie tiki tokiais, kaip
Dingo lošti. įsejęs įs būreliais susimetę dainavo. Jame bus svarstomi orga- čia minėtas stebuklas. Svei-
R?Ue" Buvo smagu ir gražu ir ne- nizacijos Įstatai, o taipogi kiau galvojantieji ir šį ste-siog apglušintas. Bingo ve
dėjui reikėtų vieną kitą emorėjo skirstytis, kai iš- bus. aptarta ateities veikla, buklą aiškina labai papras*

Bendra vakarienė vieną riuį „aušė nakties vėlyboji va- Visos organizacijos prašo-.tai. Sako, mergaitė buvo
....... Lapučio .» d. 7 vai. ^^Uik^TVIanda- ™S atsių?ti sa'° • SKJLtofefrB i“

PtakausPalB^ra’ feSs*'meUn^SI^T^nfe vak“ kOS-- «»i k»P LSS .usirinkimas £»!fo rūbų vaju, hiai ei(,ama Vakamssud^rt
Sandra Mdutfe, E^lnijaivienė, bus meninė dalis, ata^TriSadariaiS LSS 19 kuopos eilinis su- Paifo sk^us su Padėkos nepaprastą vaizdą ai “vi-

Pockevičius, VVilliam Ka- kalbos, šokiai ir tt. Kaina fūau<iė lošti ir šventa. Da- sirinkimas bus lapkričio J.U* *
mendulis, Richardas Leven- $1.50. ,Lar visi sau giažiai lošia ir; (November) 9 d. 7:30 vai. ‘ r rnnin^l Turime daug savu patalpų

seviėius, RiU Gudaitis, Pat-|ĮTOirio, iinio. pėdžia laikų.j“M atletų klube naSoS” užS
Taigi, kas nustoja savygar-, OJ32 Halsey St). _ , . prašom, aukotjricia Laukaitis, Robert Sa-; 

vage-Anusevičius, John Bui - 
dūlis, Carolyn Kudrauskas, 
Eleonora Laukaitis. •

M Vaišnorienė žinoma ,---- .ir nebemoka susitvai-, Visi nanai maloniai pia

Mirė Ieva Gustaitienė

Spalio 24 d. mirė ieva 
Gustaitienė, gyvenusi 1414 
W. Lombard St. Ji buvo ki
lusi iš Suvalkų krašto, ve
lionė paliko nuliūdusius sū
nų Antaną Mikulionį ir auk
lėtinę Mildred G. Urbaiti- 
nę, daug drau.' ų ir paž\<- 
tamų.

Ilsėkis. Ieva. šios laisvos 
šalies kapuose, kuriuose ir 
Tavo abu vyrai—Mikulio- 
nis ir Gustaitis ilsisi. Tavo 
artimiesiems
užuojautą.

Tą pačią dieną tose pa
čiose London Park kapinė-

Vietos lietuviai turtingi 
viešais pastatais—klubais,

dalyvauti ir nesivė-i RūI?.ai b.r,s Pr:imaTni y}- salėmis, kuriuos sukūrė iivisuomenininkė, kvtL u sutvarkyti: šomi
gražius namus ir sfeto k> į linti.
tus, nes įsigijo daugiau Kadanei klubo vadovv- 
sklypų. Jacevičius nusipir-'

išsi- ko namus Beaumont gat- d^..
eme: Robertas Zinkus su vej.J. didesnio vargo gilins ir ---------
Esther Bresmak, Vytautas (namus minėtus trūkumus. Pats kiu- Atvyko naujų ateivių
Adomaitis su Ona Miliau- sipnko ūkį~ Millbury, Lo vardas sako kad iis vra Spalio 24 d. atvyko 1243,,, . . ... - .
kaitė, Albinas Kazlauskas; —Akytė Kavaliauskaitė, kujtarinifOS tautos sūnų naujas ateivis. Ju tarpe yrailOse lf Sibiro tai
gų Adele Balkus. Į atostogas, praleidus . Z?, šie lietuviai ar* Lietu voje ^se-

Leidimus vedyboms išsi- namus Beaumont gat-

Sekr. A. Žilinskas

NEW YORK, N, Y.

S iivvkn i Voki^'P^Vtas didžiausiu susi . ,yi . „ Li.tėvus, vėl išvyko i Vokieti jįlausymu ir (iaibu, to dėl gimę: Valentm Kahlau su
neleiskim to vaido žeminti, žmona ir sūnum (į Man- 

chester, Conn.), Meta Pat-
Lankėsi J. Audėnas ,ją medicinos mokslo tęsti.

Spalio 27 d. lankėsi liau-' — A. Kriaučelio sūnus,
dininkų veikėjas Juozas tarnaująs JAV laivyne, ap- 
Audėnas ir kalbėjosi su vie-'lankęs tėvą, tanklaiviu iš-

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

‘Keleivio” Kalendorių 1957 Metame
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

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

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

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

“KELEIVIS”

"i

27,Mms.

reiškiu gilią

ųsose lietuvių parapijų salė- pastatė seniėji ateiviai.
if€- ' Iš gėrimų ir pobūvių, sa- ___  ___________ ___i__

Balfo valdyba tikisi, kad; viskiu ir kitataučių, geriau- se palaidotas ir Petras Ka- 
yisi nuoširdžiai atsilieps į sįaj laikosi Lietuvių muzi- ralius.
jos prašymą, ir gausiai au- kalinės svetainės namas. Ant. Kurelaitls

?kos savo broliams ir sesėms,
1 ^ebevargstanticms stovvk- ’ Lietuvoje mirė ANDRIEJUS JAKURAUCKAS, sulaukęs J 

95 metų amžiaus, palikęs 7 šeimos narius. Jo sūnus Vincen- J 
tas 1927 metais išvyko į Argentiną ir nežinia, ar jis gyvas XFr. Žilionis

PALLSBORO, N. J.
ar miręs. Dvi dukterys gyvena Kanadoje. Viena ju Elzbieta 
Macijauskienė Montrealyje, antroji Mikasė Berkšis Toron
te. Jos lindi dar labiau, nes negalėjo aplankyti savo seno 
Tėvo ir s« jno atsisveikinti.

Ilsėkis, Andriejau, Lietuvos žemelėj. Tavo artimiesiems 
reiškiame gi Ką užuojautą.

. zewitch su dukra ir Otto 
j Gruenwald su žmona (visi 
į Naugatuck, Conn.).

Bruno Subačius, Hans

Šeriu sukaktis

*
Sofija ir Kazimieras še

riai minėjo savo vedybinio 
. . . . ... Lipschis su žmona ir 2 vai-j gyvenimo 40 metų sukak-
Saumai, gražiai r links- kais, Petras Vasiliauskas su tį. Svečių buvo net iš Ka- 

1®®* yBUomenniin- žmona ir 2 vaikais, Josefi nados. Iš Toronto buvo at-
Gassner su žmona ir sūnų-vykusi seserėčia Bronė Ja į 
mi (visi į Chicago). ‘nauskienė, o iš Tilsonbur-

BROOKLYN. N. Y.

šaunios išleistuvės

kui Juozui Glaveskui spa
lio 27 d. suruoštos išleistu
vės, Į tą puošnią Atletų Jonas Minelga su žmona go, Ont., kita seserėčia su * 
ktobe J- Į ir 2 sūnumis (East Chica- vyru ir dukterimi: buvo y

vakarienę susninko Ind.), Wilhelm Haak, Ona Zavišienė iš Barnegat, o 
skaitlingas jo diaugų būrys. jokann Haak su žmona ir N. J., buvo svečių iš Cam- e

Mr. & Mrs. J. Knistąsias 
Mr. & Mrs. P. Dudonis 
Mr. & Mrs. E. Juška 
Mr. S. Yazinskas 
Mr. E. Frank

Mr. & Mrs. J. Vait kunas 
Mr. & Mrs. P. Ynnjntis 
Mr. & Mrs. P. Yarmalauskas 
Mr. A Mrs. S. Remeika

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 
Resnkita Moderniškų Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, Worce»ter, Mass.

JtVGla! 2 (I*b.Pon( lnd.).'den. N. J.. Philadelphijos
vesko draugas ir kartu ben
dradarbis ir bendramintis. . ■ « ■■-■■■■■■■*»

Vakarieniaujant buvo
pasakyta daug gražių ir 
turiningų kalbų. Be ki
tų kalbėjo Charles Kundro
tas, siuvėjų lokalo delega
tas; J. Šaltis, Dariaus Girė
no paminklo statymo k-o 
pirmininkas; Jonas Jonai
tis, J. Glavesko bičiulis; P.
Tiškus, J. Glavesko drau
gas, kartu su juo LSS 19 
kuopoj veikęs; K. Kriau
čiūnas, Povilauskas, , J.
Brusokas, naujakūiys K.

Rhode Island
OVERSEAS PARCEL SERVICE

Mes siunčiame senus ir naujus drabužius, odą batukams ir ba
tams, visokius vaistus ir kitokias gerybes.

C
Muitas užmokamas vietoje. Paruoštus siuntinius galite mums £ 

prisiųsti paštu. Apmokėsite gavę mūsų sąskaitą.
Darbo laikas : kasdien nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakaro, 

šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai- po pietų.
172 EA8T AVE„ PAWTUCKET, R. 1. Tel. PA S-1185

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- 
tu j Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 

visua vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Kimi- ‘ 
fon, streptomycin. validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie- « 
kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 < 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu- J 

mis gauna garantiją iš rusų valdžios.
Rašykit mums sveikatos reikalais. 

VYTAUTAS SKRINSKĄ

Ideal Pkarmacy vabtiaėa savininkas 

ir Notary Public
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Sovietai ryžtųsi ginklu slo
pinti pritvinkusią prieš juos 
neapykantą. Taip leidžia 
manyti paskutinis Maskvos j

, Pradedant darbininkų su- tė ir vėtė komunistų vadus pareiškimas apie jos santy-j 
: kilimu Poznanėje, laisvasis užimtuose kraštuose, lem- kius su satelitais. Iš to pa- 
pasaulis įvykiams Lenki jo- darni nepatikimųjų likimą, reiškimo atrodo, kad Mas- 
je skiria vis didėjančio su- Jie neatlaidžiai reikalavo, kva griežtai pakeis savo 
sidomėjimo. Pastaromis kad ir satelitų ūkinis, po-santykius su satelitais ir ieš-, 
dienomis gretimai su Len- litinis ir socialinis gyveni- kos su jais bendros užsie-į 

i kija atsistojo ir Vengrai, mas būtų tvarkomas atsili- nių, karinės ir ūkiško ben-; 
Tie įvykiai, kartu su tuo, kusios Rusijos pavyzdžiu, dradarbiavimo politikos be 
kaip vystosi santykiai tarp nenukrypdamas nuo Mas- “ukozų”, be kariškų demon-i 
Jugoslavijos ir Sovietų, ža- kvos nustatomos linijos, stracijų ir be gaujų savo1 

' dina naujų vilčių. Ir viso Kas buvo satelituose skau- “patarėjų” ir “ekspertų”; 
to kaltininku dažnas yra džiausiai jaučiama, tai vi- satelitų valdomuose orga-; 

•linkęs manyti esant Niki-siškas jų pavergimas Mas-nuošė. Maskvos politika,; 
tą Chruščiovą, Sovietų ko- kvos chanams. O tie chanai, žinoma, gali pasikeisti, nes 
munistinės partijos XX kon- perdaug savyje turėję iš spalio 30 d. Maskvos pa-* 
grėsė prapliupusį žiauriais aziatiškos praeities, bolše- reiškimas buvo padarytas; 
kaltinimais Stalinui ir jo vikiškos ideologijos pakau- nebe vidujinių kovų Krem-1 
režimui. ;stytu batu nesivaižydami liaus viršūnėse ir gali pasi-.

Esame naujo sovietiniam' mindžiojo vakarietiškos ei- keisti, arba Maskva gali 
bloke sąjūdžia prieangyje,' vilizaci jos brangenybes ir paskelbto pareiškimo nesi-- 
ir dar būtų peranksti spėlio-joje augusius žmones. To laikyti.

i ti, kuo viskas pasibaigs. Bet buvo perdaug ne tik pa- Laimėdami satelitai pra-

Satelitai kryžkelėje
REIKALAUJA LAISVftS VENGRIJAI

Amerikos vengrų tautinis komitetas pikietuoja Sovie
tų Sąjungos atstovų Jungtinėse Tautose būstinę New 
Yorke reikalaudami, kad Sovietų kariuomenė apleistų 
Vengriją.

Naujas žmonijai pavojus

brendino bolševikiniai So
vietai. Jau ir tuomet, kai 
Maskva tankų pagalba ko- 
munistino Europos centro 
valstybes, paversdama jas 
klusniais Kremliaus paly
dovais, daug kam kilo abe
jojimų, ar rytietiškas bol
ševizmas duosis perkelia-

. . k,LI Janis nuo padidėjusio ore štą radioaktyvumą ilgam
munistams. Vnmiinifiti radinktyvuvo. Rugsėjo mė- laikui. Jos apkrečia orą ir,
tint pabandė nis suda17ta.net speciali- vėjo išnešiojamos, kartu su

išsitiesinti, ir dabar ryžtasi 
jį pasekti Europos centro
kontunistat. Kad to ir ne- dint atlygrimmą už <teib^ at-: &ini organizacijų atstovai, iki šiol sprogdino dvi val
dydami jie nuo Rytų su- sizadeti soclenktynmnmo iš 27 ir ui gtybėg. A^egka ir Sovietų
sivercia j Aakanis. metodų. Je pat et Go-; komisijai be ko kita paves- Rusija (Anglija sprogdino

Kame yra satelitų kelia-mulkos pažadams, Lenki-,kiek Vokietijos kol kas tik atomines bom-

—Tegul bus pagarbin
tas, Maiki!

—Tėvas ir vėl garbini?
—Reikia garbinti, vaike, 

ba nevisada tokios geros 
naujienos, kaip dabar. Svie
tas stačiai pražydo links
mybėmis. kaip pavasaris 
kvepiančiais bezdais.

—Kas jau čia tėvui taip 
linksma?

—Viskas linksma, vaike. 
Visų piima paliokai sukilo 
prieš maskolius ir paleido 
savo kardinolą, kuri Stali
no hemai laikė savo tur- 
moj. Po to sukilo vengrai ir 
paleido savo kardinolą, 
kuris taip pat sėdėjo bol
ševiku rižėloje. Na, tai kaip 
galėtų būti linksmesnės ži
nios? Juk tas aiškiai paro
do, kad reikia tik ščyrai 
melstis, o Dievas katalikų 
neapleis.

—Bet kam čia tėvas tuo
jau Dievą maišai? Juk kar
dinolus išlaisvino žmoniij 
sukilimas, revoliucija, ku
rioj žuvo tūkstančiai žmo
nių. Bet aš negirdėjau, kad 
tani žuvusiųjų būtų ir ku
nigų.

—Ar tai tu, Maiki, norė
tum. kad kunigai eitų re
voliucijų kelti. Ne, vaike, 
bažnyčia r e v o 1 i ucijoms 
priešinga. Todėl ir dabar, 
kai Lenkijoj ir Vengrijoj 
ėjo sumišimai, tai kunigai 
bažnvčiose meldėsi.

. mas į europiSkos kultūroj mo prieš Maskvą maišto joje bus atsižadėto prievar-!ore o ora it augaiuose, bas) Dėl to au ir šian(lien 
ruskių vaiską. o buvusius kraštus. Rusija per 1917 esme. Lenkijoje, \ engi i- tos \aryti ūkininkus į kol- {van(jenvje bei žemėje pa- Vokietijoj netrūksta balsų,
savo komisams pakorė ant metų bolševikinę revoliuci-Į joje, atrodo, ir kituose sa- chozus ir sulyginti ukinin- didėjo ^dioakhvumas. Sa- kad tas valstybes reikia so-
tiliponų stulpų. Girdėjau, ją padarė istorijoje nepasi-.telituose maištauti ryžosi kų duokles valstybei suįvo įyrjmu išdavas komisija dinti “kaltinamųjų suolan”. 
kad jau ir Vokietijoj, kur kartotiną šuolį iš carų ver- ’ žmogus, pavergtas ir panie- kolchozų duoklėmis. Taip tųrėg vėHau rristatyti vaka- Apie atominiu ir vande-
bolsevikai gaspadoriauja, gijos į ‘ socializmą . Iš mi- ,kintas net \adovaujančiam dabai yia pas Tito. Greti- j-jngS Vokietijos parlamen- nilio bombų sprogdinimą
studentai pradėjo reikalau- lioniniu, šimtmečiais pa-į komuniste. Jei Poznanės mai suvalstybintos pramo-Amerikoje iškalbingai pra- 
ti. kad iš mokyklų būtų iš- vergime gyvenusių masių * alkani darbininkai parei- nės turės galimybės atgau-. Komisijog paskyrimas su. bilo A. E. Stevenson rinki- 
mesta ruskių kalba ir su- bolševikų partija pasiryžo kalavo be duonos ir ais-ti teisę savarankiškai dirb-, J *feg0<aus Be. mu kampanijoj. Viena iš-
linskas mokslas. O jeigu sukurti naują, socializmo, ves; jei aidu tą pati pakai- ti amatai, smulkieji verslai, d tvrinėiimų pa- tisą kalbą prieš kurį laika
įuskiai bus išpašolvonyti iš svajotą Msuomenę, varyda-įtojo spalio 24 d. Budapes-smulkioji pramone, preky- ^keibimu? Profesorius kelia jis‘ skvrė pavojui iš di- 
Vokietijos ir paskui dar iš dama ją į rojų prievartos te studentai ir darbininkai, ba ir demokratiškai besi-^keIbirmh ^otesonu^ kelia Jis sayie pavojui

išnaudojimu, i Unkųos gyvenime. Ir vergavimo valstybei ir P* ką kartų didesnis, negu noi-būtų sulaikyti, 
škino gyveni- ile- kaip susitarę, sau- darius n tautos ūkio yeik- ^, žmogaus’veika. Kadangi klausimas iški-

Vl1! tLa5?',™; el.s_ke,}?._?,no'ltai dar nėra pavojingas. Ki- lo rinkimų įkaištyje, tai į

josi ir iš Amerikos važiuo- pavergimu ir 
ti. Nujaučia, kad jų raudo- mirtinai užtroškino gyveni 
najai “l odinai” ateina sud- ma, tam buvo reikalinga iš-'kia: 
na diena.

—Gali būti, tėve 
Rytų Vokietija ir Ukr
nusikratys komunistų jun- padaryti Rusijoje. Bet ar timu. Ai tą savąjį socializ- ba apie demokratijos atkū-j dioaktyvumas ganvkicse visą žmoniją, o ne tik re
gą. bet Lietuvai nelengva tomis pačiomis priemonė- kurdomi, satelitiniai rimą, tai tas atkūnmas tu-. parodė kad jig ten vra net publikomis ar demokratus
tas padalyti. mis ir to paties pobūdžio'komunistai jau šiandien rėš būti pradėtas fabnkuo-g^ ka’ftu didesnis.' kaip, R- K-

—Aš žinau, vaike, kad “socializmą” galima kurti1 nesidairo pavyzdžių Vaka- se, transporte, įstaigose,1 žmoęui nepavojingas kie-* -------------------- --------------
nelengva, ale reikia mel- ir Vakaruose, daug kam at-!ruose, netenka, man rodos, esamuose kolchozuose. Kai kjg 'padidėjęs radioaktvvu-
stis, rodė neįtikėtina. ‘ Dabartį- abejoti. , be to būtų suvaldyta polici-mas veikia žmogaus orga-!

—Ne. tėve. maldomis lai- niai ivvkiai Lenkijoje.1 Bet ar v18355 tas sąjūdis jos ir partinio aparato sau-

“Lauk rusus!”.

YUCAIPA, CALIF.

—Bet komunistus, 
nuveikė sukilusių žmonių 
užsispyrimas, vienybė ir 
ginklai. Jeigu ne šita revo
liucija, tai kunigai būtų ga
lėję melstis bažnyčiose visą 
amžių, bet kalėjimų duiys 
kardinolams nebūtų atsi
dariusios.

—Lukaut. Maik, tu taip 
drąsiai nekalbėk.

—Teisybę galima sakyti 
drąsiai, tėve. Kalbant tei
sybę reikia dar pasakyti, 
kad bolševikų kalėjimuose 
sėdėjo ir dar tebesėdi tūk
stančiai nekaltų žmonių, to
dėl paleidimas dviejų kar
dinolų yra visai menka® 
dalykas. Kardinolas yra 
toks pat žmogus, kaip ir ne 
kardinolas.

—Maiki. užbaikim apie 
kardinolus, ba matau, kad 
tu jau pradedi sukti iš gero 
kelio. Ar nebūtų geriau už
giedoti “Aleliuja”?

—Bet dabar ne Velykos, 
tėve.

—Kad ir ne Velykos, ale 
vistiek linksma, kad komu 
nistų viera
Žinios sako 

žmonės nuvertė visus Sta

lino paminklus ir išvarė

po kelerių vergavimo Mas-ijam pasauly: » Buoapeste cializmas patiKnntų rezi-.krėgtoge ganvki0Se. jsipiiKo namą
—Vengrai, tėve, turėjo kvai metų pasipriešinimas i vYkusl spalių 24 dieną stu- mui savanoną paramą dir- . - 'dėlių sklypu. Jie rengiasi

savo armiją, kuri palaikė įau gaivališkai prasiveržė, ’dentų ir darbininkų de- bančiųjų, sustiprintų jo at- To visko pasekmės žmo-užvesti vištų ūkį. Suka gal- 
revoliucionierių pusę; o Būdinga tas kad priešinin-!monstracija, jau vakare sparumą Maskvos spaudi-gai būsiančios labai liūd-vą, kokią veislę pasirinkti. 
Lietuva tokios armijos ne- kais Maskvai atsistoja ne išvirtusi į sukilimą ne tik muo ir palengvintų jo ben- acs: ilgesni laiką padidin- Jhu laikas sodinti žie- 
turi. Be to, Vengrija buvo tik minėtų kraštu darbinin- prieš Sovietus, bet ir prieš dradarbiavimą su Vaka-:to radioaktyvumo veikia-minius kopūstus, česnakus, 
savaranki valstybė, nors ir kai inteligentai ir jauni- savąją komunistinę valdžią, rais. Bet tas reikštų sueu- ™3^' asmuopamažii nustoja svogūnus ir kitką. Taigi 
bolševiku kontroliuojama, mag, bet ir komunistinių rodo.‘kad Vengruose daug ropinto komunizmo artėji-'regėjimo, jo kraujas apsi- naujai apsigyvenusiam yra 
o Lietuva vra prijungta part’iiu vadovybės pašali- kas, gal ir dauguma siekia ma prie demokratinio soči-' krečia, gresia vėžio pavo- kuo rūpintis.

“ ’ 1 visiškos laisvės, ir, kaip ro- alizmo. |jus ir visuotinas organi z-, —o—
do vėliausieji pranešimai, Dabar galima dar tik silpnėjimas. Kaip tas’ —A. ir Rožė Janušauskai 
tokią laisvę atgauna. (Vis spėlioti apie tolimesnę įvv-
turint galvoje, kad rasų ar-Įkiu raidą satelituose ir apie 
mija tebėra Vengrijoje ir laukiamu reformų kryptį, 
gali įvykius pakreipti dar Jei Lenkija, Vengrija ir jas

i prie Rusijos. Pagaliau ii 
tėve, Vengrija nelaimėjo.

pradėjo griūti. 
>, kad Vengrijoj

nus iš jų Maskvai ilgai ir 
nuolankiai tarnavusius ir

—Bet ar tu, Maiki, ne- netekusius visokio autori 
girdėjai, kad ir Rumunija teto vadus.. 
pradeda prieš Maskvą bun-l Maskva daug kuo įkirejo

gali atsiliepti į taip paveik-• sugrįžo iš Chicagos, kur iš- 
buvo ištisą mėnesi.

—o—
ta votis?

—Girdėjau, girdėjau, tė
ve. Jos padėtis yra tokia 
pat, kaip ir Vengrijos. Gali 
būti, kad ir ji atsimes nuo 
Sovietų Rusijos bloko.

—O kas yra blokas?
—Valstybių blokas, tėve, 

tai lyg ir kokia sąjunga, 
kuri laikosi vienodos politi
kos.

—^inai, Maiki, kad už
simoka žmogui gyventi ant 
šio svieto, ba kasdien pa
matai ir išgirsti vis ką noro 
naujo, žodžiu, gyvenimas 
yra kaip ir koks komedijų 
tijatras. Ve, pereitą savaitę 
žydai užpuolė ant Egiptok 
ir pradėjo bataliją. Anglai 
su prancūzais raidavei šo
ko parėtką daryti, kaip ko
kia policija. Sako, reikia 
sustabdyti faitą. Ale parėt- 
ko daiymui jie muša ne už
puolikus žydus, o užpultus 
egiptėnus

savo satelitams. Maskva 
grobė pavergtųjų tautų 
ūkį, versdama jas tiekti 
“socializmo tėvynei” savo
jo krašto gaminius už pus
dykių kainą. Kremlius rei
kalavo iš satelitų, kad ak
lai remtų jo politiką namie 
ir užsieniuose. Sovietai mė-

Nu, pasakyk, Maiki, ar tai 
ne komedijos?

—Ne, tėve, tai ne kome
dijos, bet kova už būvį. An
glai ir prancūzai turi Egipte 
ir kituose arabų kiastuose 
labai svarbių reikalų. Tenai 
yra jų milžiniška aliejaus 
pramonė. Tenai yra jų iš
kastas Suezo kanalas, ku
riuo eina jų prekyba. Ru
sijos bolševikų kurstomi, 
arabai užsimanė augius su 
prancūzais iš tenai išstum
ti. Todėl anglai ir prancū-
zai gina savo interesus, o 

Nuskandino Egi-su žydais jie gal yra iš ank- 
pto šipą, mėto iš oro bom-'sto susitarę.

to žmogaus vaikus, medici 
nos mokslas dar nėra pa
tyręs^

nežinoma kryptimi.) Kai pasekdami kiti satelitai ti- Iš kur įadioaktyvumo 
Gomulka tą pačią dieną, krai pradėtų saharankiškai 
kada vengrai griebėsi gin- tvarkytis, jie darys nesu- 
kio, kalbėdamas Vaiguvoje stabdomos įtakos pačiai

—Kazys ir Ona Čirvin-^
___ _____________  skai galvoja surengti dide-

padidėjimas? Vienintelė lį Naujųjų Metų sitikimą. 
priežastis — sprogdinamos; P. Atko
atominės ' ir vandenilio* --------------------------------

tūkstantinėms minioms, pa- Rusijai, juo labiau Pabal-j bombos. Bombai sprogus, Popiežiau* valstybės (Va- 
sakė, kad rasų karinės ba<tijui, kartu ir Lietuvai. Tas j jos dulkėmis virtusios dale- tikano) plotas yra 108.7 
zės pasiliksiančios Lenki- verstų ir mus iš naujo per
joję, kol Vakaraose tebė- žiūrėti Lietuvos laisvini- 

NATO. ta rtasakvma mn klausima, naniai varti>!

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglų kalbas vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, pauk&ių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, ria telpa visokie praktiSki pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, paa dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kabia 75 Centai 

Vfsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadvray, So. Boston 27, Mass.

sąs NATO, tą pasakymą mo klausimą, naujai verti-! 
minia sutiko reikšmingai nant tolimesnių įvykių rai 
tylėdama. dos pasekmes.

Nepaslaptis, kad sateli
tuose vykstanti revoliucija 
greit atsistos prieš klausi
mą, kiek toli eiti ir kas jai 
galų gale paims vadovauti. 
Jau dabar matome, kad

V. Kimanta*

BRIDGEPORT, CONN.
Streikas baisisi

Spalio 23 d. Underwood 
Vengrijos įvykiai pralenkė bendrovės darbininkai po 
Lenkijos įvykius, bet tai 7 savaičių streiko vėl pra
dai- tik pradžia išsilaisvini- dėjo dirbti. Penkis centus 
mo žygio. valandai laimėjo prmosios

Vienaip ar kitaip, dabar keturios kategorijos ir ki- 
vykstą įvykiai Europoje tu- tos trys laimėjo 3 centus, 
ri ateičiai lemiamos reikš- Žemesnių kategorijų darbi- 
mės. Jei sąjūdis prieš bru- ninkai nieko nelaimėjo ir 
tolų Sovietų totolizmą bū- nugrįžo dirbti bendrovės pa
tų Maskvos visiškai su- siūlvtomis sąlygomis, 
gniuždintas, jis ugdytų tik Čia dirba nemaža ir lie-'

bas į Egipto miestus, ir sa- —Na, gerai, Maiki, pa- sekantį sukilimą. Bet šiuo tuvių, ypatingai naujakurių.* j 
ko: “mes parėtką darom“! žiūrėsime, kas iš to išeis momentu neatrodo, kad, Žmogus su ūsais. ■p-.

suda17ta.net
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muito už lavę grąžinti pinigus,, bet
du paltu. teatro kasa nesutiko. Pirmo-

Vienas ‘‘Keleivio” skai- j° akto metu žiūrovai _ap- 
tytojas paštu pasiuntė i Lie- m^tę aktorius tomąitėmis 
tuvą savo giminėms vyriš- * kitkuo, priversdami juos 
ką ir moterišką palta. Ka- i pasitraukti Iš scenos. Vai-; 
dangi paštas muito nepri- ėmimas pasidaręs nebeima-j 
ima, tai jj turęjo mokėti ga-; n.omaį..ne? demonstracija! 
vėjas, Ir žinote, kiek iš jo V1S didėjusi.
pareikalavo? Tik 2345 ru- Teatro direktorius Zeno- 
blius ir 5 kapeikas! į nas Paulauskas iššaukęs mi-i

Jo giminės tiek pinigų j lici ją. Žiūrovui pirmajam 
netuiėjo ir to dėl nuo siun-i aktui pasibaigus protes- 
tinio turėjo atsisakyti. Jie tuodami išėj ęnamo. Teat-
jam rašo, kad išgirdę pašte, 
ima, tai ji turėjo mokėti ga- 
net išbalę. Tokią sumą ga
vėjos vyras teuždirbąs tik 
per 10 mėnesių. •

To dėl niekas neturėtų 
siųsti i Lietuvą pakietų ne
apmokėjus muitų čia Ame
rikoje. Tą galima padalyti 
tik siunčiant siuntinius per

re pasilikę tik keli desėt- 
kai žiūrovų.
Statys paminklus

Bolševikų spauda piane-; 
ša, kad atimiausiais metais 
Vilniuje bus pastatyta 53! 
paminklai: V. Kapsukui, 
P. Cvirkai, Žemaitei, Gedi
minui ir kt.

Kaune statysią pamink- •
siuntimais užsiimančias is- Jus Leninui, Jablonskiui; 
taigas. Jų skelbiasi ir “Ke-! Klaipėdoje — Kristijonui 

J Donelaičiui ir kompozito-! 
' riui Stasiui Šimkui; Tra- 
j kuose—didžiajam kunigai- 
fkščiui Vytautui; Šiauliuose 
poetui Juliui Janoniui; Laz
dijuose—O. Žemaitaitei-Su-

leivyje
Demonstracija Vilniaus 
operoje

“Dirva” rašo, kad spa
lio 8 d. Vilniaus operoi tu
rėjęs būti vaidintas “Fau
stas”, dalyvaujant 
iš Sibiro grįžusiam solistui 
A. Kučingiui. Visuomenės

KARALIUS SENOVĖS TYRINĖTOJAS

Švedijos karalius Gustav VI, 84 metų amžiaus, yra di- 
diiis archeologijos (senovės iškasenų mokslo) mėgėjas, 
čia jį matome darant archeologinius tyrinėjimus Ita
lijoje. Viršuje kairėje jis išlenda iš šeši šimtai metų 
prieš Kristaus gadynę senumo etruskų kapo, dešinėj 
jis laiko rankoje ten rastų puodų gabalus. Apačioje jo 
vaikaitė, Danijos princesė Margaret, kuri taip pat daly
vauja tuose kasinėjimuose. Kairėje ji kasa ieškodama 
senovės liekanų. Dešinėj ji į dėžutę sudeda rastas lie
kanas. Valdymo darbas to karaliaus perdaug neapsun
kina, nes Švedija tvarkosi demokratiškai ir visas krašto 
tvarkymas yra vyriausybės ir žmonių rinkto parlamen
to žinioje. Karalius ten turi aprėžtas teises-

Pilies kalnas netoli 
nuo Tilžės miesto, kuriame 
buvo lietuvių pilis pro Til
žės miesto rytinę dai j te-* ------------------
kančios Tilželės žiočių de- g. m. spalio pradžioje Anglija pirmutinė pradėtų 
šiniajame krante, o 1408 Blackpool mieste posėdžia- nusiginkluoti, buvo atmes- 
m. pasistatyta kryžiuočių Vo Britų darbiečių kongre- tas. Kariu partijos vadovy- 
pilis apačioje, ties Tilželęs sas. Jo darbotvarkėn buvo bė pareiškė, kad D. Brita- 
žiočių kairiuoju krantu ir įrašyta eilė klausimų, kurių nija privalo tesėti savo įsi- 
pavadinta Tilže, kur išau- vieni lietė partijos vidaus pareigojimus Jungtinėms 
go miestelis. Taigi, ta_kry- reikalus, o j kitus atsakymo tautoms, nors niekuomet 
žiuočių pilis iš čia minėtųjų reikalavo pasauliniai jvy- nepavartosianti savo kariš- 
paskučiausiai pasistatyta; kiai. Pirmųjų klausimų tar- kos galios kolonialiniam 
115 metų vėliau po Scha-'pe buvo ir partijai vado- ar imperialistiniam karui, 
lauerburgo pilies (1293 m.). vaujančių organų sudary- Būdinga buvo ir tas, kad 
ir 119 metų vėliau po Pi- mas. Ypatingai buvo kong- kongresas, be diskusijų ir 

rese susidomėta partijos iž- tik numaukdamas, atmetė 
dininko rinkimais. pasiūlymą derėtis su parti-

Darbo partijos sena prak- jomis už geležinės uždan- 
. , tika nustatė, kad visus dar- gos dėl vieningos politinės

.Tilžė,. 1540 m. mokės-.botvarkei klausimus paruo- su jomis linijos. Tai buvo 
čių apdėjimo akte (V. Vi- gja svarstyti partijos vado- kongreso atsakymas į Ma- 
lej/io 33 psl.) Thilsz, vo-jvybė. Bet ir visoms vietos skvos siūlymą socialistams 
kiškai prieš 100 metų Tilse,; organizacijoms — , p a r t i- sudalyti bendrą su komu- 
o dabar Tilsit, miestas, per nėms, profesinėms ir koo- nistais “liaudies frontą”.
3 kilometrus išsidriekęs išil- i peratyvų _ priklauso teisė Vokietijos apjungimo 
gai Nemuno. Miestas jau daryti kongresui ir savų pa- klausimu kongresas priim- 

siūlymų. Dėl to paprastai toj ilgesnėj rezoliucijoj pa
jų būna prie kiekvieno kartojo esmini savo nusi- 
klausimo dešimtimis. statymą—Įpareigoti D. Bri-

Šių metų partijos kon- tanijos vyriausybę, kad pa

čBritu darbiečių kongresas

lies kalno prie Kaukaro pi
liakalnio ir Ragnitės (Ra
gainės) pilies (1289 m.). 

Angio kalnas.

Nemuno. Miestas 
lomoj, taigi, Tilžės-Ragai 
nės-žvalgakalnio aukštu
mai pasibaigus sulig Tilže
lės, vokiškai Tilsė ir Til-
gchele, žemupiu. 

Panemuniu nuo
J grasas laikomas “nuobo- skatintų Prancūzijos, Ame- 

Tilzės j; džiu”—nė vienas jame likos ir Sovietų valdžias
vakarus jau sleisnos vietos! svarsįyt„ klausimų nesukė- ieškoti nauju būdų Europos ir daugiau nebėra piliakal- į lė ai/trJ* ir net kraštesnių saugumui patikrinti ir kar- 
nių, ypač pilių, o Klaipė-j diskusijų. Ne taip buvo tu apjungti Vokietiją per 
uos pilis miestas ir uostas ir i«

kackienei; Plungėje—Vla-
neseniaij f|ui Rekašiui

Kaip žvejaisrūpinamasi
susidomėjimas tuo spėk-į Pats Neringos žvejų ar- 
takliu buvęs toks didelis,! teles pirmininkas Bakaitis 
kad bilietai buvę berną- “Tiesoje” skundžiasi, kad 
tant išpirkti, vien kaunie-1 žvejai esą pamiišti, jie ne- 
čiai buvvę nupirkę per 400 gauna reikiamo kiekio tin-
biletų.

Bet prieš spektaklį buvę 
pranešta, kad “Faustas” at
šaukiamas ir bus statomi

klu ir kitų žuklavimo prie- - 
monių

“Pilėnai”, kuriuose 
gis nedalyvaus.

Pirkusieji biletus

Peniai turėjo būti pasta
tyta žvejams 50 gyvenamų 

Lučin- namų, bet iki šiol dar nė 
viena žvejų šeima nėra ap- 

reika- įgyvenusi naujame name.

Ragainės paopine augštuma

. . Į kad ir 1954 metų kongre-! laisvus demokratinius rin-
jau nebe pne Nemuno ir kai iš vienos pusės A. kimus.
Klaipėdos klasto labiau• Bevano šalininkai, o iš an- Ginčo klausimu dėl Su- 
siaunnėje dalyje ir, zino-;įros “nuosaikieji” greiti'ezo kanalo Darbo partija 

i ma, čia vėl atsiduriame aug- į įjUVO kibti vienas kitam į: atsiribojo nuo Edeno poli- 
istumos tarpe: Kuisių ma- , piaukus. Šiame kongrese'tikos. Darbiečiai ir kongre- 
; rių šiaurėje, pne Baltijos tjar})as vyko ramioje, dar-'se griežtai pasisakė prieš 
juros tr Akmenos (Danes, bingoje nuotaikoje, ir iš to konflikto sprendimą jėgos 
Danijos) upes žiotyse. ; daroma viltingų spėjimų : • priemonėmis ir už Jungtinių 

Nemuno Ragainės-Jūros• partija vėl susiglaudžia,! tautų organizacijos stipri- 
žiočių kilpoje, pasidariu-. vieningomis gretomis ruo-, nimą pasaulinei taikai pa- 
sioje dėl to, kad Klaipėdos; šiasi eit į ateinančius parla- laikyti ir stiprinti taikin- 

i krašto Vilkyškių 22 kilome- rnento rinkimus ir laimėti, gą tautu sugyvenimą bei 
Į trų ilgio ir kokių 8 kilome- \ u bendradarbiavimą. Turtin-
trų pločio augštuma nueina!, JJ®nSrese ,remptai_.c^vo'gosios Europos ir Amerikos

Verti n
SKAITYKITE

Knygas

----------------- i j pietus ligi Nemuno ir
(Tęsinys) lomios kilpos, jau minėto-į ;Ragainės-Jūros žiočių

r., . , L............... jo pačio kalnuotumo pra-'pą persimeta j pietinę upės. ,
nebuvo Isaoa^e0 nuo Ne dži°3e’ ir t6dėl iš kaimo pusę, yra Rambyno kai- j “audringasis 

. nuo Ne- var(j0, kam jis turi priešdė-inas ties Bitėnų (M. Jan-ivan> kairiųjų
, H.°. L siaur?> o Nemuno j- spręstina, kad pats!kaus tėviškė ir lietuvių!^ ,sV.n^iai 

Skai vos centras yra Tilžės-! spaudos draudžiamojo lai- bruzdeika, ir 
-Ragainės - ž v a 1 gakalnio' ko spaustuvė) kaimu, Ne-

pro, Jaukiama^ .kuo pasibaigs tautos tui inčios padėti 
ta,..! partijos iždininko rinkimai.likusioms šalims 

. kandidatų buv® ne žodžiafe,
” Aneunn Be-

vadas ir iki- bais.

atsi- 
kilti; pa- 
bet uaF-

SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, KODĖL AS NETIKIU J 
parašė Jursris Jankus. Pasakoji- Pilr.a argumentų, kurie

mas apie nepaprastą žemaitį, kuris pTvfiSY *P * Abelkio ro
daug nuostabiu dalyku padarė, tik, * FL, Abdk .
nepadarė vieno, kurj tikrai turėjo cįties. Kietais viršeliais, 467 pusią- 
padaryti. 237 psl. Kaina ...........

.A
,, Sovietu pavergtųjų tauto)

suvaldomas, ]aisvinimui kongresas ne-
r£ e skyrė ši karta ypatingo dė- partijos, didžiumos! - te |)a n; „ėdamas, 

Nugalėjo Bevanas, pasiekus Europos nu- 
būtų sudaly

tos sąlygos demokratijos 
pradų atstatymui ir Euro
pos rytų valstybėse. Pasisa
kyta pilotiškai.

tai spręstina, kad Skalva 
tuokart buvo labiau laiko
ma Nemuno kairiojoje pu- 

visiems i sęje, labiau ir plačiau kal- 
votoji, kalnuotoji.

H a g e 1 s b e r g “krušos,' 
ledų kalnas” vietovė Ra- 

j. * *črt-1 gaįnės pietryčiuose, bet
155 psiJ kaip vietiniai lietuviai jį išdžiui 
.. >1.50. į senovės vadina—nežinau.

DIEVĄ.

pi<ti. kainu
PABUČIAVIMAS, parašė 

žas, novelių rinkinys,
Kaina
TAVO KELIAS l SOCIALIZMĄ. į 

Parašė Leonas Blumas. Trumpas!
socializmo aiškinimas. Kaina 25c.

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi-i DEMOKRATINIO SOCIALIZMO „ ,
chelsonienės parašyta; 250 jvairiųi PRADAI. Populiari ir naudinga nas ps!. 1'HSO,

receptu. 132 pusi. Kaina ... .$1.25 knyga šių dienų klausimams supras-i gnytČS Upele buVO

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis; <Įuoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.
Kaina .................................................... 73c

augštuma, nuo Nemuno su-! muno dešiniajame 33 met- 
einanti Į pietus ir į pietiy- i rų augščio stačiašlaičiame 
čius. S kalvos vardo gy- krante. Tik už kelių kilo- 
venvietės čia niekur nėra. metrų į vakartis prasideda 

! Panemunės, Piktupėnų ir
i,_,.---------v:”’ Pagėgių žemuma, toliau j

vakarus ir žiemvakarius 
nueinanti per Klaipėdos

i Ii- IyRIDA •••••••*•••••••••••• _ w - »

i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Fa-iPdlS, kUlTOS ViCtOlC 
rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- J m. kiyŽlUOČiai bUYO 

1 nas. Kai na •.*••*...««••.••••• 10c
j LIETUVIŲ KAt.BOS ISTORIJA.!?? .. 
i Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- i les Šiandien Visai 
! lis š.uo klausimu veikalas. Kai- i

1 i a tu etų pagėgių žemuma, toliau 
1 kaip pavy-z- v,akii® ię 1-1. ^0mvaL.a,n- 

Pakalniai vardo
vietovė, stovinti pamainiau,;

Ragai nės pil i s, kaip' kaimas^--1 nakalnvn žė»i Nuo Tilžės per visą li- 
i prof. S. Kolupaila ‘Nemu-^ tetantt w

ties Ra-1 • • • . - * . panemumais nebera pana-, . . vi ai vietove, stovinti pa- •£"lietuviu i_ N. \ nes ji vIk i

būti suprasti

Brown,
žmogus.
ir kai buvo paskelbti baisa-;;fg?k!iavlII1( 
vimo rezultatai, ne tik kon-’ 
graso dalyviai, bet ir kon
greso stebėtojai sukėlė lai
mėjusiam audringų ovaci
jų-

Bevano išrinkimas Daugiausi laimėjo kong- 
. .yrajresas savajai partijai—su-
įvykis partijos gyvenime, j-stiprino jos vienybę.

! tę savo tvirtovę, o tos upe^ 
nebėra.

1289 n v • • -^7' ištisinė žemuma—Nemuno . tad Pas kalviai irgi sto-pasta- zemuP)s 11 Nemunyno lodintieji pakalviau, pakal
niam kalvoms, kalnams mas. Tik 

vakarius
nuo Tilžės 

per visą
ziem-
likusį

KAS RUS. KAS NEBUS. BET
MAITIS NEPRAŽUS. Ralio Sruo

gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1«12 metais iš Viekšnių į 
Vauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, Mirko Jesu’iė’o romanas,na ......................................>3.00
.vertė’ A. K. Puida, pirmoji dalis.; 1'IKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ

188 puslapiai, kaina ........................>2 RUSIJA, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa botteėiz-

CEZARIS, Mirko Jelusič'o romanas.! ,no istorija ir valdymo praktika. Iš
vertė A. K. Puida. Antroji dalis,! į«į daug medžiagos. 96 puslapiai

£11 psl. Kaina ............................ $2.

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

176 psl. Kaina ........................ >2.

MILŽINO PAUNKSME.J Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., d.dclis formatas, geni 
popiera. Kaina .............................>2.50

KON-TIKL, Th-.r Ileyorriah! aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nes plaustu iš Pietų Amerikos į Po- 
linez’ją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

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

Miškinį, Tumą, Savickį, t,iras ir kt
249 pusi. Kaina ............  62-50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2P0 pusi. Kaina.__ >3515
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. Vaiadkos pa rašyta knyga, 250
pusi. , Kain? .............................>2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 

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

PINIGAI. Jyno K. Kario. 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popietyje.
Kaina ...............................................$5.oo
A K1SS IN THE DARK. J. Jazmi- 

no anglų kalba sodrus vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais §2,
minkštais viršeliais ....................>EU*)!PER
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA-! 

Parašė Dr. D. Pili a. Pritaikinta

. .. -unaiiuc kėjimas jį įpareigoja. Bū-
! oa^ia,n1us> , ZC1 , Klaipėdos kraštą 85 kilome- damas partijos vadovybėje, 
! Ballgarden (Sprach- trus patraukiant. Kuršiu i jis turės paklusti daugumos 
karte vom Preussischen

Būdamas partijos iždinin
ku, Bevanas kartu tampa 
ir partijos vadovybės nariu,! KAS Bus po 100 METŲ
o jei darbiečiai vėl paimtų: ______
valdžią, tai ir busimuoju, New Yorke 42 - tvėj 
ministerių. Bet kongreso] (ta , ir 3 Aves) jvyko 
pareikštas Bevanui pasiti- Soconv Mobn oil ^,.0.

d rovės statomo dangorai
žio pamatų padėjimo iškil
mės. I žeme

M. V.

Orientuojantis T i 1 ž e 1 ės 
(Nemuno kairysis įtakas
Tilžės miesto lytinėje pu- . . ----- ----------- v— j—

sėje) ir jos dišiniuju įtakų 1861 m.), ^venviete atsiradusioje platesnėje
žiemvakarine krypti m i, —ka lgaidziai į ziemvaka- augštumoje prie Baltijos 

kad Ragnytės F1U^ .nl?° t/^alvių k., pa- juros, Lamatos srities vidu- 
i Nemu- ke.un į Tilžę ir netoli nuo ,-yje susitinkame lietu rių 
Kasamės jos, prie Nemuno, augštu- Klaipėdos pili, miestą ir 

miesto rytiniu šonu, o tai}) Pribaigia Nemu- uostą.
jos ir Nemuno turėjo būti no. S1®ur,n®>..kilpos lomos 
- vakarine dalis. Ball-’-gara-

-en bus iš b a 1 a “pala, pel- __
kė, raistas, klanas, pridrė- 
kusi loma” ir šaknies
gar-d-, kurią randame, ------—
p vyzdžiui, kad jr šiuose Bendrtiomenės
vietoverdžiuose: U o 1 g a r- komisija nutarė 
dai, vok. Ahlgarten, kai
mas Lankos. Gardai baž
nytkaimis Šiaulių aps., prie 
šiauliu-Kelmės plento, į

ikastas ir raš-
• manų šiaurėje ir jau vėl' nutorimams, ^kdyti vado- taspranašavimais, kas

.50c
yra spręstina. 

Pa v

kaina
AK ROMOS POPIEŽIUS
M? ypelė

kiekvienam perskaityti. Kaina >lJ>',ną bUS tekė]USl 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

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

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi 
>okių įvairiuose kraštuose ir įvairino 
-e laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kama >1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ......................>3J>0
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

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

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kama *25c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio 
nybčs laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
premijų. Kaina ..............>245
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul-

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

juokingas romanas, 240 psl. Kie-, FROSIOS
uis viršeliais. Kaina .......... >3.: kaip augštoji Ragainė, kaip

klausučių ulytelę, p®-, Ragainės augštumos, nuo 
įdomi

lietuviu pilis. R a g a i n e s, 
vok. Ragnit, miestą kry
žiuočiai statė tik po 108 
metų po Ragnitės, t. y. Ra
gainės, pilies (1289 m.) li
kimo — 1397-1403 metais 
ties Nemuno nosūkiu i šiau-Ą *
rę, į Rambyno kalną. Seno
ji jos pilis sudegė 1828 m., 
o vėliau buvo paversta ka- 

Nuo
rūsiai, mūrai ir vie 

nas atskiras bokštas. XIV 
kryžiuočiai pradėdavo savo 
žygius į Lietuvos valstybę 
iš Ragainės, kur buvo jų 
komtūro būstirė; Pagal anų 
laikų strategiją negalėjo 
būti patogesnės

(Galas)
Petras Būtėnas

TAUTOS FONDO VAJUS

f i n ansu 
nuo lap

kričio 1 d. iki kitų metų 
kovo 30 d. vykdyti Tautos 
fondo vajų. Vajaus metu 
platinti Tautos fondo iš-Įėjimu. Nuo senosios pilies ?.teliko rūsiai mūrai ir vie- žiemryčius nuo Kelmes mie- leistus lietuvio pasus ir teliko rūsiai, murai n vie Gardamas ženklelius.

nvtkaimis Tauragės aps., į Surinktos lėšos eis Vli- 
žiemvakarius nuo 2em. kui, kuris rūpinasi Lietuvos 
Naumiesčio miestelio, neto- laisvės reikalais. Komisija 
]i Klaipėdos krašto, Gar- kviečia į talką visus pavie- 

t d u va. Liaudės (Nevėžio nius asmenis ir draugijas, 
knriains- dešinysis įtakas) augštupio Pasus ir ženklelius prašoma

itob'ia tloo 41110 Jldl'Plill *

rt

centrinės vietos,

rašė Liudas Dovydėnas,
Amerikos lietuviams. 114 puslapių.:apysaka, I7f psl Kaina
Kaina ................................................>UK«tSOCIALIZMO TEORIJA. ____
JUOZAS STALINAS, arba kaip ir aiškiai parodo,’ kaip “eitėsi vi- 

Kaukazo razbainin! as buvo pasida- suotnvnės santvarka ir kodėl ji dar 
rųa Rusijos diktatorių. Ka ina .. 2--c keisis. Kama . 25c

kuriu priešui būdavo pato-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 F.««t Bro*dway So. Bo>ton 27, M

>. $2.20. | -1»- « - •
Trumpai gU toli 11’ plačiai Į 

valstybę žvalgytis.
Paskaly i a i,, vok. 

kalvven, Pa-skal-v-iai. kai
mas stovi beveik puškelyje

Lietuvos

Paš

į tarp Ragainės ir 
'.linu nuo Vmuno

to-
siaut inės

dešinysis įtakas ties Pocių- * * *nėlių miesteliu, Kėdainių 
aps. Be to, šaknis gar-d- 
bus besivaduojanti su šak
nimi pil-: pilis; žiūrėk 
Yoi pilis.a

Y o r p i 1 i s, Vor+ pil-is, 
kalnas (daug padavimų 
apie jį esama) yra netoli 
nuo Ballgarden, ir gal kar
tais tas pats

užsisakyti šiuo adiesu: 
A. S. Trečiokas,

Walnut St., Nev.ark. N.

vybės nustatomą politiką ir 
atsižadėti viešai ją ar bet- 
kurį josios narį pulti. Tas 
nebus lengva karštuoliui 
Bevanui, kuris iki šiol nesi- 
vai-žė
bės opozicijoje, kėlė nesu
tarimų partijos narių tai*pe.
Sakoma, kad dar prieš rin-

,adė-'Įjėdubiniai
jęs būti partijos daugumai {.. • 
“lojalus”, ir netenka abe- 
joti, kad jis įsipareigojimą 
tęsės. Atrodo, kad kongre
sas sąmoningai jį iškėlė, 
siekdamas Bevaną paža
boti ir tuo sustiprinti par
tijos vienybę. Savo prieši
ninką jis nugalėjo nedidele 
balsų dauguma: už jį bal
savo kiek daugiau 3 milio
nų balsų, o už Brown pa
duota 2, 755,000.

Užsienių politikos reika
lų buvo svarstyti du: Euro
pos saugumo klausimas, 

ir Vokietijos apjun-

bus po šimto metų, tai yra 
2056 metais.

Štai keli tų pranašavi
mų: Lėktuvai skris 10,000 

.... , myliu greičiu per valandą;
Jaudamas _ vBdovj- te']evjziją i)US perduodama 

per vandenynus; maudimo- 
si drabužiai bus iš popie- 

, . .. riaus; visokie popieriniai
kimus Bevanas paMzade- iėdir’:u’niai galės išsitempti 

dabar guminiai, tik 
bus daug stipresni. Bus iš
rastas ugniai atsparus plie
nas ir t. t.

Tas raštas įdėtas į plie
ninę dėžutę, kuri įkasta 
pamate. Be to į ją įdėtas 
pakelis cigarečių ir pasku
tinis “The Neu York Tim
es” numeris.

JIE TEBEKARIAUJA

5<) japoTUi karių dar neti
ki. kad karas tarp Japoni
jos ir Filipinų pasibaigė ir 

kartu ir Vokietijos apjun- jie tel>ekai iauia Mindoro 
ril°:gimo problema ir ginčas i salos kainuose. Galų gale 

dėl Suezo * kanalo. Kaip ir! jie sutiko pasiduoti, jei Ja- 
anksčiau Darbo partija į ponijos vyriausybės atsto- 
stoja už visuotiną nusigin-jva- jiems įrodys, kad karas 
klavimą. liet faktiškas nu-Įtikrai pasibaigęs, 
siginklavimas tik tuomet Japtmijos atstovybes Fi- 
turėtų būti vykdomas, kai lipinuose pirmas sekretorius 
jis bus vieningai didžiųjų

J.

Kalėdos arba Kristaus 
diena, pradėta švęsti 3"0 
metais.

e
Garsas geležiu greičiau 

perduodamas negu oru ar 
vandeniu.

siyi-ių
ošk ••Ii;

mėgins 
kai i.ti>

m:*.- k: «I••: I
Si ĮSI A ei 4 
ir ju 
kl i

JCl* Č'U tais 
Klkiall pa-



Puslapis Šeštas

Moterų Skyrius
me, Belgijos namų šeimi
ninkės darbo savaitė yra 
net 114 valandų.

I -MII
UŽSAKĖ LAIKRAŠTI 

DOVANŲ

70 žmonų vyras
1 Brano Dikčius iš Custer, 
Mich., nžsakė '‘Keleivį” sa- 

; vo draugui A .Pocevičiui,! 
;So. Haven, Mich.

----------------- Į —O—
Ar žinote vyrą. kuris tu- mių, bet 1935 metais jis iš- i P. Adomaitis iš Worces-

n mažiausiai 70 žmonų ir vyko i gretimą Indijos val-,tęr, Mass., užsakė laikraš- 
mažiausia porą šimtų vai- stiją ir jam iriantis laive-į tį ir kalendorių 1957 me-' 
kų? Tokių vyrų dar yra ir iiu vandens lašai aptaškė '
šiandien. Vienas tokių yra io veidą. Tas ji taip supy- 
dabar 70 metų Nizam Mir kino, kad jis pažadėjo nie- 
Usman Ali Khan Bahadur, kados iš Hydebarado ne-

tams savo seseriai Mrs. O. 
Trepkienei, Oxford, Mass. 

—o—
Zig. Locke iš Baltimore,

buvęs Hydebarad valdovas, beišvažiuoti. Ir savo paža-Md., užsakė laikraštį ir ka- 
Hydebarad yra pačiame dą jis vykdė net 17 metų? lendorių V. Lekavičiui, Ed*

Indijos viduryje. Tai gana Jis suminkštėjo tik tada,i monton, Alberta, Canada. 
didelė valstija—jos plotas kada reikėjo vykti j Indi 
yra maždaug pusė Kalifor- jos sostinę Delhi Į guberna-į 
nijos dydžio, o gyventojų torių ir likusių 
joje yra apie 20 milionų. konferenciją.
Nizam Hydebaradą valdė Nizam yra musolmonas 
nuo 1911 metų. į ir to dėl jis viena žmona

Kai 1948 metais Indija nesitenkina. Oficiališkai jis 
tapo nepriklausoma, tai ir-teturi 3 žmonas, bet hare-i

S. A. Narvish iš Ocala, 
valdovų Fla., atnaujino prenumeratą 

į metams ir užsakė kalendo
rių J. Strumskiui, Sparr, Fla. {

GAVOME PAMINĖTI

KELETYTS, SO.B03TON
MIRS ELEKTROS KĖDĖJE

Viršuje Opai Cotlins, 23 mėty moteriškė, alpsta išgir
dusi Crown Point. Ind-, teisėjo skelbiamą sprendimą, 
kad jai teks mirti elektras kėdėje už savo paralyžuo- 
to vyro, uošvės ir dviejy svainių nužudymą. Apačioje 
ji išvedama iš teismo rūmų. Jei tas sprendimas nebus 
aukštesnio teismo pakeistas, tai O. Cotlins bus pirmoji 
moteris Indiana valstijoj nužudyta elektros kėdėje.

ANDRIUS VALUCKAS

Stalino nužudymas

Hydebarad valdovas nęte-;;me, sakoma, jų esą iki 70? KRYŽIUOČIAI, H. Sien- 
ko sa\o sosto, bet jij« paliko. N’ežino Nazim ir savo' ke.vičiaus istorinis romą-
jo> gufceinatoiiu. i vaikų skaičiaus, o kiti tvir-

Indijos parlamentas nu-'tina, kad jų yra apie 200, 
tarė nuo lapkričio 1 d. Hy-Jbet oficiališkai tėra pnpa-; 
debarad valstiją panaikinti j žinti tik 2 sūnūs ir viena
ir paskirstyti jos plotą tarp duktė.
kaimyninių valstijų. Taigi j Įdomu pažymėti, kad Ni-i 
nuo tos dienos neteko vie-Įzam šeimos dukterys nega-;
tos ir Nezim. iii ištekėti, nes tikima, kad

Bet jis dėl to labai nesi-j jo dukteriai pagimdžius
jaudina. Jis, sako, dabar j vaiką, Nazim turės 
norįs ramiai gyventi tesii ū-: jnirtf.
pindamas savo šeimos rei
kalais. Nazim yra vienas 
turtingiausių žmonių pa
saulyje, nes jo turtas, sako, 
siekia vieno biliono dolerių.
Jis kasmet turi pajamų apie1 
900 milionų dolerių, 
priklauso 6
vienas Delhi 
100 kambarių.

Nazim yra labai šykštus, 
jis gy vena mašame name, 
važiuoja 1927 metų auto
mobiliu. Dėl savo šykštumo 
jis labai pykstasi ir su sa-

ŠEIMININKIŲ DARBO 
VALANDOS

Įnas, II dalis, iš Vytauto 
i Didžiojo ir Jogailos lai- ! 

kų. 360 psl., prieš titulini j 
puslapį paveikslas. Vertė! 

j lituanistas Kazys Jankū
nas. Viršelio piešinį da
rė dail. V. K. Jonynas. 
Išleido Karys 916 Wil- 
loughby Avė., Brooklyn 

tuoj; 21, N. Y. Kaina $3.50. 
[AIDAI, Nr. 8, skirtas šią 
i vasarą Chicagoje įvyku- 
! šio Kultūros kongreso ap- 
į rašymui.
j SĖJA, Nr. 8, rašo K. škir- 
j pa, K. Dubysa, L. Eidu- 

kas ir kt.Vyrai dažnai neįvertina
Jam namų šeimininkių ‘ darbo ■ NEBĖKI BROLELI, gaidos 

Jiems dažnai atrodo, kad; mišriam chorui, A. J. Jo
jos mažai ką tedirba, nors į kubaičio žodžiai, K. Ži 
jos ir valgi verda visai šei-‘
mai, ir vaikus prižiūri, ir 
namus tvarko ir kitus dar- ' 
bus atlieka. į

Mums, Amerikos mote-'
______rims, tie darbai yra lengve-‘ ELTOS BIULETENIS, Nr.

vo vyriausiu sūnumi, kurio 'sni, nes čia turime visokių'g anglu kalba, 
net išsižadėjo. .Mat, sūnus priemonių, kurios darbą pa- > THEBALTIC REVIEW 
yra išlaidus. (lengvina, bet ir tai žinovai Nr. 8- leidžiamas New

Koks savotiškas yra Na- yraapskaičiavę, kad vidų-York, N.Y.
zim liudija nors ir šis fak- tiniškai šio krašto namui - —-----  —  .............. ... —-
tas. Jis nemėgdavo išva- seimininkės per savaitę dir-- TŲzin
žiuoti iš savo valdomų že- ba 63 valandas, o ,sakysi-; lyOUJŪUSlOS Knygos

viimai kuriu------ 7 —z
mieste turi

žiūno muzika. Išleido K. 
žižiūnas, 6571, lOth Avė. 
Rosemont, Montreal, P. 
Q., Canada. Kaina nepa
žymėta.

DALGIŲ BROLIŲ DAINA

Neskinsi, dalgeli, žalių dobilų, 
žalių vasarojų neskinsi.
Tik laisvės berneliam pabūsi ginklu, 
iš kraujo vainiką nupinsi.

Išjojo bernelis į žaliąją girią.
Ar grįši, mielasis, ar grįši?
Ar pilkąją žemę, nuo balno nusvyręs, 
širdies kraujumi išrašysi ?

Per kaimą, per šilą daug šūvių aidės, 
daug brolių kris samanų guolin. . 
Raudosi, sesute, raudosi perniek, 
kad mielas dėl laisvės prapuolė.

Varnai juodvamėliai iš girios žalios 
ims krankti užuodę lavonus.
Tik vėtros siutimas galingos didžios 
nuūš, nubanguos per dirvonus.

Neskinsi, dalgeli, žalių dobilų, 
žalių vasarojų neskinsi.
Tik laisvės berneliams pabūsi ginklu, 
iš kraujo vainiką nupinsi.

Kazys Jakubėnas

(Tęsinys)
• 3 x
Lauke buvo šalta, tvoros pyškėjo, žmonės trypė ko- 

jomis ir mušė rankomis stovėdami uodegose prie krau
tuvių. laukdami duonos nusipirkti. Sniegas gurgždėjo 
po sargybinių batais ir tūkstančiai moterų valė sniegą 
Maskvos gatvėse, patylomis keiksnodamos komunistinę 
santvarką, nes jų butai buvo tokie pat šalti, kaip lauke, 
rūbai pasibaisėtini, o alkis žiemą jautėsi stipriau—kū
nas reikalavo šilimos, o iš kur jos paimsi? ... Tų visų 
žmonių pikti žvilgsniai nukrypo į pravažiuojančias liuk
susines Kremliaus mašinas, su pavydu palydėdami tuos 
laiminguosius, už patogumus pardavusius dūšią Stalinui.

Visi Stalino pakviesti asmenys netrukus subildėjo 
Kremliun, nes jie žinojo Stalino paprotį vėlai dirbti iki 
išnaktų ir senio įprotį netikėtai išsikviesti vieną ar kitą 
pareigūną nuobodžiam monologui išklausyti. Stalino* 
kabinete buivo ir šilta ir jauku. Stalas lūžo apkrautas 
valgiais bei gėrimais. Stalino svečiai sugūžėjo kaukė
tais veidais, iš kurių buvo sunku bet ką išskaityti. Jie 
nesidžiaugė perdaug nei valgiais nei gėrimais, nes ne
buvo alkani, o pats šeimininkas nebuvo perdaug prie 
širdies. Už pijanino sėdėjo jau naujas muzikas, kuris 
skambino linksmus motyvus, kiek stebėdamasis keisto
mis dėmėmis, nespėtomis tinkamai nuvalyti nuo klavišų.

—Prašom, sveteliai, malonės prašom, sėskitės, val
gykite ii- gerkite, nes amžius mūsų trumpas ir niekas ne
žino kas mūsų laukia rytoj . . . šelmiškomis akimis juo
kėsi Stalinas.

Pastaba nebuvo perdaug paguodžianti, ypač iš pa
ties Stalino lūpų, kuris buvo žinomas uoliausias giltinės 
talkininkas, todėl svečiai nejaukiai sužiuro vienas į ki
tą, o Vorošilovas neiškentė flegmatiškai nepastebė jęs:

—Mirtis . . .
—Tylėk, tu kalės vaike! ... Aš esu gruzinas ir joks 

gruzinas svečių savo namuose nežudo—Stalinas kikeno 
per ūsus.—Nebijokite, kol jūs pas mane, tai jokio j>a- 
vojaus jums nėra . , ,

ov uviai uirciirc viruta. Stalinas atsisėdu stalo gale.

IR JIE AUKOJA

Monako kunigaikštis Rainier su savo amerikiete žmo
na Grace aukoja “Mareli of Dimes” vajuje dabar, nes 
jie jau išvyksta namo. o vajus prasidės tik po Naujų 
Metų. Auka yra proga pasireklamuoti.

!NEMUNO SŪNŪS, parašė An-:
>drius Valuckas. Įdomus romą- BEDIEVIS 
nas iš 1935 metų Suvalkijos
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at-

PAKRIKSTIJO vai-dvasiškiai sako, kad
----- -- Fanelli papildęs mirtiną

Viename Italijos mieste- nuodėmę pasisavindamasvaizduotas tas Įvykis, apie kurklyje, kurio vardas Riečia, kunigo pareigas bažnyčio- į dabar mažai kalbama. Pirma įgyvena Bovio Fanelli. Jis je, bet jo krikštas esąs tik- dalis 280 psl. kaina . . . .83.00. ■ ten žinomas komunistas ir ras, nes atliktas pagal baž- 
c- xt . . . I b^ievis, bet kaimynai pa- nyčios įstatymus, kurie te-

.NEMUNO SūNlS antroj da--kvietė ji būti jų sūnaus reikalauja, kad krikštijantlis, 42G psl....... - .$4.00. krikšto tėvu. Jis neatsisakė būtu pakartoti nustatvti žo-
ir nunešė vaiką pakrikštyti, džiai ir krikštijantis turėtųIzuzvirrnn ttnibA A “7 ..   1 _DANTYS. lu Priežiūra. Svei

kata ir Grožis. Parašė dr. An- bet kunigas atsisakė vaiką tikslą pakrikštyti, o kas tą
tanas Gassen-Gust ainis. Knyga išlyti, r.es, jo supratimu,-daro-esą nesvarbu. Tas 

* 'Fanelli nesąs vertas būti sąlygas Fanelli išpildė.
• krikšto tėvu. , ‘ .gerai pavaizduoja, kaip dantų priežiūra palaiko kūno sveika-i psl., kieti viršeliai.tą. 190 kaina $4.00

BROLIŲ vertė St. skas. 15
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PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kūną paruošė ilgametė ‘‘Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kiu naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyriui “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
CM E. Broedvm, -t- Se. Boston 17,

Tada Fanelli paėmė in-i 
deli su šventintu vandeniu;

REIKIA LINOTIPININKOYra darbas spaustuvėj paty-

Pripylus stiklelius atsistojo Nikiu Chruščiovas ir patai 
kūniška šypsena veide pakėlė taurę:

—Draugai! Išgersim už mūsų visų mylimą ir ger
biamą draugą, viso pasaulio proletariato vadą, geriau
sią komunizmo teoretiką, genijalų strategą, mūsų šalies 
išgelbėtoją, šių dienų Leniną, Tėvą ir Mokytoją — 
Staliną!

Visi susirinkusieji puikiai žinojo, kad kiekvienas 
žodis buvo aiškus melas, todėl paskubėjo sąžinę nuplau
ti degtine. Stipri ir rinktinė degtinė kiek atleido jų ner
vus, net niūrus ir susirūpinęs Mikojanas kiek atleido 
veido bruožus. SUlinas žiūrėjo į juos ir vaizdavosi, kaip 
jie atrodys už kalėjimo grotų, kaip j?o kiek laiko jie bus 
tardymu ir kalinimo palaužti, kaip jie skubės apkaltinti 
save ir kitus nebūtais nusikaltimais, kad tik greičiau su
lauktų kulkos, greičiau išsivaduotų nuo sulaužytų kaulų 
ir sumuštų raumenų skausmų. Jo širdis prisipildė sadis
tiškai malonaus pasitenkinimo ir jis jiems pasakė: !

—Aš žinau, kad galiu jumis visais pilnai pasitikėti. 
Jūs esate išbandyti ir seni bolševikai. Visi kartu mes 
esame didelė jėga, kurios joks išorinis priešas niekad 
neįveiks. Vienybėje mes atsispirsime prieš užsienio ka
pitalistus. Žinau, kad jūs nepagailėsite nei savo gyvybės 
nei kraujo, jeigu to pareikalaus mūsų visų bendras ir 
šventas reikalas. Aš jumis didžiuojuosi ir geriu į jūsų 
visų sveikatą, draugai!

ir juo pašlakstė kūdikį, sa-i™5*21" ,inot’P° operatoriui, ar- Stalinas tuo tostu pasakė daugiau negu reikia, bet 
VvrlnmGG' *' A č Izvilzati i,, (n- ba jaunam žmogui norinčiam: *:i, 'Vrtfnailrtvaa ir Milrnianmi sunerimo rlėl ir» žodžiu

GRIMŲ PASAKOS, 
Vainoras ir V. Civin- 
Įdomiausių pasakų iš 

visame pasaulyje žinomų Brolių
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams. ........... $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
1945 metų, kuriuos autorius, 

rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Pw»rf«riioj, prie Italijos sie
nos. r-a (Talis 453 psl. . • .$4.50.

PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
Ieva Simonaitytė. Įdomus ro-| 
manas iš Mažosios Lietuvos gy-i 
venimo ir Klaipėdos atvadavi-i 
mo. 228 psl., kaina............ $2.50.

JŪRININKO SINDBAD NUO- 
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina $2,00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

kydamas: “Aš krikštiju ta- , 4. ,. .4. .
ve Dievo Tėvo, Dievo Sū-įmokyt’s dirbtl pne linot,po- 
naus ir Dvasios Šventosios Kreiptis į “Keleivio” ofisą 
vardu”. '636 E. Broadvvay. So. Boston-

Bažnyčios taisyklių žino- raštu ar asmeniškai.

Mamytė labai dėkinga
, \|

Mamytės gimtadienio pro-\| 
užrašiau jai “Keleivį.” N 

labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

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

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

mytes per flelus metusi Joe bus dėkingos, kaip 
jrra dėKinga mano mamytė. Adreeuokit taip:

F

CM E. Broadvvay 
So. Boetoo 17,

Keleivi*m F. m. į

tik Vorošilovas ir Mikojanas sunerimo dėl jo žodžių 
prasmės, o kiti priėmė jo žodžius tiesioginėje prasmėje, 
už gryną pinigą, net už didelę draugystę. Malenkovas 
gi net apsiašarojo iš susijaudinimo ir jo pagurklis ėmė 
nervingai' trūkčioti. Stalinas juokėsi širdyje į tuos nai
vėlius žiūrėdamas ir įrėmęs akis į Mikojaną paklausė:

—Sakyk, Anastasy, kodėl tavo akys šiandien tokios 
gudrios ir tu vengi tiesiai man į akis pažiūrėti?! Turi ką 
nors savo balvoniškoj širdy prieš mane, tai sakyk, ne
bijok!

Klausimas nuskambėjo taip, lyg Mikojanas būtų su
imtas tuoj pat išėjus iš Stalino kabineto, todėl visi su
žiuro į Mikojaną, kuris suspėjo apsimesti abejinga di
plomatine šypsena, nuslėpti širdies audrą ir sumetė nu
kreipti kalbą kitur, kad išsisuktų iš išsigėrusio Stalino 
kamantinėjimų:

— Ne, Didysis Staline, aš nieko neturiu prieš jus 
savo širdyje, svarbiau, kad jūs nieko neturėtumėt prieš 
mane. Jeigu kartais aš ir pasisakydavau kiek kitaip kai 
kurias klausimais, tai vien gero norėdmas mūsų sociali
stinei tėvynei, bet turiu prisipažinti, kad nei mano iš
mintis nei patyrimas negali lygintis su jūsų ir visada 
klydau, kada tik nesutikdavau su jumis. Tūkstančius 
kartų gyvenimas parodė, jog teisybė yra amžinai jūsų 
pusėje ...

(Bus daugiau)
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Naujienos iš Kanados
MONTREAL, P. Q. 

Ministeris savivaldybių
ties.

Ma**.
Bulanavičiui Tarnas, Stepo su- 

nūs, gyv. Detroite. i
Kęstutis Mečislovas Sipavičius, 

gim. 1909 m. Šiauliuose.

Sunkiai Juda Kad tokiu daug butų J stipendijai gauti buvo var- 
9 ^jzybos, nes norinčių buvo 

daugiau negu stipendijų.“Keleivio” administraci
ja neseniai gavo iš Juozapo

Pagalios ir pats bažny- Mažutytė Bronė, duktė Vincen
tos kunigaikštis, kardino- to’_srim- 1926 «• Petraičių k. 
las Lėger paskelbė, kad nei t ekšnos vais. j

Paul Dozois paskirtas gruodžio 8-oji, nei Trys Aliminauskas Antenas, gyve- 
Quebec provincijos savi- Karaliai, nei šeštinės, nei nęs Stiri*ikių k.. Švėkšnos
valdybių ministeriu. Iki Visų šventųjų diena ne-’ vals*>uje.
šiol jis buvo Montrealio švenčiamos. Patys ieškomieji arba kiti apie
miesto vykdomojo komite- Lengva pasakyti, kad ieškomuosius žinintieji, prašo- 
to nariu. Jis pasižymėjo neneik švęsti. Bet kaip bus mi atsiliepti-šiuo adresu: '
pastangomis apvalyti mies- tiems, kurie tų dienų ne- BALFas, 105 Grand Street 
to centrų nuo lūšnų, kurias šventė anksčiau.ir jau yra Brooklyn ii, N. Y. 
turėtų pakeisti miesto lėšo- miię. Jie turėjo eiti j karš
inis statomi namai. Deja, tų vietų. Ar jiems bus am-1 
jo geri norai atsimušė j kie- nesti ja ir kas jiems atlygins 
tagalvių tarybos narių pa- už jau kentėtas pragaro 
sipriešinimų. , kančia?? i

CHICAGO, ILL.

Naujas dainininkas

Dainininkas Stasys Cit-

Iš Amerikos lietuvių ben
druomenės valdybos biu
letenio sužinome, kad na
apylinkių (iš 60). Iki šiol gyvenančio Brazilijoj. trijųiaJ . ® Jį

J. Žemaitis yra vedęs lie-
Žemaičio (East Lancing, įuVait« ,Tere?« i n
Mich.) $12,_skirtų jo

Senasis J. Žemaitis yra

KOJOS! KOJOS! 
IR

PAGALBA JOMS

tuvaite Terese Paukštyte.!Mostis- kur* sustabdo visokius kojų
, ... . * - - ’ i negerumus, kaip lai kojų prakaita

vimų, niežėjimų, padų sukietėjimų,

Ikornus tarppiršėiuose ir pašalina ki
tokius nemalonumus.

metinis nano mokestis ou-.o—i p.jouum-Mo. “‘“' ilgametis ‘Keleivio” •*.«-! s-iSS* “ iT^RS* "'“a-h. 
vo $1.00, o nuo 1957 metų!*>uvo pažymėta, kad jis at- tekį ar money orderį. Orderius pr.-
tas mokestis pakeltas iki vykęs mokintis Michigan ° k« J1!!1^UV°J^ *ik v.r.ty^,
$2.00. Pusė jo tenka centro universitete. Kadangi l»iš-!JX Wl lr uolus PlaUn-j
valdybai, o kita pusė apy-Plytas j nusipeIno pagarbos
linkių ir apygardų valdy- F W betuvių^a1,' užauginęs gerų sūnų, o Sao:
boms- ?usldomel°me «»«> Paulo lietuviams malonu'

Užsakymus ir pinigus siųsti:
FLOKAL HEKB COMPANY 

I*. O. BOK 305 
CL1NTON. IND.

Centro valdyba šelpia Augiau atfų*’*“*"* J° tura?- “J®.‘f* tokį jau-
REIKALINGOS DARBININKES

Reik tikėti, kad Dozois, , . . . «. . . . ....
būdamas visų savivaldybių įvaras, nepeiseniausiai atvy-
ministeriu, turės geresnę Paskutiniuoju metu prie kęs is Brazilijos čia apsigy- 
progą savo gražiems suma- bendrosios unijų federaci- sėkmingai reik-
avinams vykdyti. jos prisijungė ir Kanados, stis lietuvių visuomenėj.

katalikiškųjų unijų konfe-1 į18 g82“ Pa?>rode kon- 
Kas juos išgelbės? deracija su 90,000 narių. M ai. aukštosios mo-

Ouebeco nrovinciioi ikil Unijų delegatei deda pa-'^os .“>«* ,.r.Pel; “2- St 
šiol besekmadien'ių? kad iš 900,000 oadzevcaus la,do«uves. |
buvo visa eilė švenčių, ku-'į“0 PĮovincijos darbinin- N w BRITAIN PONU Itro valdyba 
rias tikintieji privalėjo k1 neliktų ne vieno, kuns. NEW BRITAIN, CONN. ™ vaioyoa 
«___ i_________. - r ‘Tttknnklansvtn nniiai i --------- tšvęsti. O kas nešventė, tas nepriklausytų unijai.
papildė miltinų nuodėmę 
ir, kaip kunigai mokina, 
miręs turėjo eiti į pragarų.

Bet pinigas nugali ir pra
garo baimę. Atsirado tur
tingų verslininkų, kurie ne
paklausė bažnyčios įsaky
mo ir šventomis dienomis 
bizniavo.

Bažnyčios valdžia pagal
bon pasikvietė pasaulinę

J. Valeika Mirė A. Karionei

BALFAS IEŠKO

BALFo centras yra prašo- Viai.

i Lietuviai -vienas po kito 
įeina į kapus. 1954 metais, 
i mirė 49, o pernai 47 lietu-j

mas paieškoti Amerikoje šių' Spalio 19 d. netekome: 
asmenų: .plačiai žinomo ne tik lietu-
Antanas Janulaitis, kilęs iš vių tarpe Aleksandro Kar-!

Pilviškių, gyveno Baltimore. lono, graboriaus. Jis tebu- 
Eugenija Ramanauskaitė, An- vo 46 metų amžiaus, mirė 

tano duktė, gim. 1924 m. Į staiga širdies smūgio ištik- 
valdžių ir SU policija nore-i Emilija čibinskienė, .gyvenusi tas.
jo tuos biznierius sutvarky-: Chicagoje. ! Velionis buvo malonus!

studentu leidžiamų anglų
kalba “Lituanus” žurnalų, Dabar žinome, kad Juo- 
kuris gražiai informuoja zo Žemaičio tėvai yra seni — 
kitų tautų žmones apie lie- emigrantai. Juozapas su! 
tuvius. Tam reikalui centro tėvais kalbėję slietuviškai, 
valdyba prašė apylinkes lankęs lietuvių mokyklą ir, 
paramos bent po 25 centus ten išmokęs lietuviškai ra- 
nuo nario.. syti.

• v i «• . • * miui ii namu ti«xi m«iinų, išmokslintų, sąmoningų gii.kai ar lietuviškai, 
lietuvį.

vs-
au-

MONTELLO, MASS.

Kortuosime visų žiemų

J. j. Lehonis 
20 .v.aujtr M. 
Brooklyn 11, N. Y. (4ff

PAIEŠKOJIMAI
i Ieškau savo tėvo Baltraus Andriu- 
I šio (jei miręs — tai jo kapo). J 

Amenkų atvyko apie liMI5 metus. 
Juozapas Žemaitis yra (whist) vakarai prasidėjo Kilęs is Pajesio km., Garliavos vis.

~.xU,ol,.<.; lS«l«5_,Jis Pals ar dPle Ji žinantieji atsi
liepkite adresu:

Sandaros klubo kortų115,0 lje‘ miręs "’ jo
Pagal pernykščių rinki- bjjgęg ekonomijos mokslus šauniai, gražiai ir links-'

^alsavo viso jr dirbo amerikiečių įsteig- žiemų. Kortuojama kiekvie -* .vi. Andrušis 
labo 6326 asmenys, to dėl toj jmonįy administracijos nų antradienį. Tų vakarų!
surinkus iš visų narių po ,mokykloj (Escola de Admi- pelnas skiriamas stipendi-“ (45
25 centus, būtų beveik še- stracao de Emprezas dejai aukštąjį mokslų einan- Paieškomas Jonas sibitis ir jo 
SlOllka Šimtų OOlenU, O Cen- ga<) paulo\ Gavęs Stipen- tiems. žmona Magdaleiia BanaRytė-SibiUe-
tro valdyba kol kas tegavo saV0 žinioms pagilinti,' Tie vakarai pradėti 1955 laiškas grįžo. Turiu žinių iš Sibiro, 

jis atvyko į Michigan uni- metais ir per laikų duo-
Žodžiu, apylinkės darversitetų ir čia mokinsis 1 ta kasmet dviems suiden- ieško įminės iš Sibiro, 

nejuda. metus. Reik pastebėti, kad tams po $75. į AtsijiePM^iinaSS:
---i1 ■ ■ , - ■ - ■ ---------------■-------------------— —i Kas nori maloniai sau ir 3255 River Avė.

. i naudingai kitiems laikų!. can.den 5, n. j.

ŽODYNAS

£«ush

prie žmogus, geras lietuvis, lai-! 
Įdojimo verslu vertėsi 21 į 

Kaune;metus. Be to, jis dar ture-: 
!jo Ridgefield, Conn. sene-’

jo. Didieji biznieriai dabar. Kiškūnaitė-stankūnienė Bronė, lių prieglaudos namus, 
laisvai prekiauja, o mažę- Jurgio duktė ir Į Su velioniu atsisveikinti

Kiškūnas Adolfas, Jurgio sū- ir j j palydėti Į SiTlZlRO poil= 
nūs, gimę JAV ir gyvenę šio vietų atėjo daug ne tik' 
Chicagoje. lietuvių, bet ir kitų tautų

dienomis uždaryti. Bet . .*. Bulanavičiūtė Angele, Mrs. Al- žmonių. |
uždarytas biznis dolerių' exar.Jer Kofton, gimusi Gil-: Velionis palaidotas šv.j 
neatneša. Reik ieškoti išei- bertville, gyvenę Worcester, Marijos kapuose, kur jau( 

‘kelerius metus ilsisi ir jo, •asMaMaMeeeoooaeaeseoeoeoeoosGeeoooGoo'seeaa, tėvas su motina. i
Liūdi žmona Helena Gri-Į 

jgučiūtė, dvi seserys ir bro-1 
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo g lis kunigas. Tebūnie Tau 

ŠLIUPTARNIAI—652-jų didelio formato puslapių knyga.

ti. Bet jie pasiskundė teis
mui.

Byla tęsėsi porų metų, 
biznieriai galų gale laimė
jo. Didieji biznieriai dabar! Kiškūnaitė-stankūnienė 
laisvai prekiauja, o mažę- Jurgio duktė ir 
anieji, kuine pakluso dva
sinės valdžios, bandė sa
va krautuvėles minėtomis

Felix Mitchell, gyvenęs 
Chicagos, Cicero.

Ramutis Savickas, gim. 
1929 metais.

A. LALIO
Lietuvių-Anglu ir

An<lų*Lietuvių.

Kaina $14

Pinigui siųsti kartu su 
užsakymu

' Br. D. PILKA 
546 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

praleisti, prašome ateiti an«. „ . , .. „ . ..;* ,. . ’ .* . ,, , . . 1 Paieškau savo brolio Kazimiero As-: tradieniais Į Sandai*os klu- nieKOl' iš Panemunėlio Rokiškio rs- 
1 Įjjį | jono, Meldaikiškių kaimo. Kadaise
; -k. . . - , 1 , • ’ gyveno Waterbury, Conn., 102 Sun-• Šiais metais klube pada-, ny.side Avė., ir vadinosi Charles 

.1 rytas didelis remontas-' Smith. Turiu žinių iš Lietuvos.
Isklvnas išniltas smala an- ap,e J! z,n°’ ats,',epk,te s,uoi j/do ioĮJHido oiiididp adresu:
įtvertas tvora, kuri kaštavo
,apie $4560, apkaltos sie
nos aliumini jaus lentelė
mis, kas kaštavo $5,006.

Sandarietii

PARDUODU NAMUS FLORIDOJE
Dėl nesveikatos parduodu du namus 

i lengvomis sąlygomis. Puiki vieta, 
i 1.5 akro sodo su dailiom palmėm, 
j namas <5 kambarių, maudynė, skle- 
i pas, 2 porčiai. Garažas, virš jo 4 
i kamb. ir maudynė. Kitas namas 2 
Į šeimų, po 3 kambarius, maudynės, 

po 2 porčius. Puiki vieta, pajamų
duoda $250 per mėnesį. Kreiptis:

P. Kraucs
NOSO N. w. 13th Ct.
Miami, Fla. (47

Mokslas - Literatūra - Švietimas
lengva pilkoji žemė, ilsėkis;

R. Jasiunas 
253 Gold St.,
So. Boston 27, Mass. (46

Paieškau savo dėdienės Onos Va
lentienės. Kadaisi gyveno 62 Vaa 
Buren St., Newark, N. J. Ji pati 
ar ją žinantieji, atsiliepkite adresu:

Emilija Pakruopytė 
Kapsuko rajonas

Liudvinavo paštas, Lietuvos T.S.R.

kurioj daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos 
dalykų ir daug Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių 
dr. šliupo darbų dėl lietuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. 
Puikiose kietuose viršeliuose, o kaina tik . . . .S3-00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina . • . . $3.00
ŠIRDIES RŪMAI—romanas, kuris ir jam ir jai labai nuo
širdžiai pasako: vasarą juk vaikščiojate tarp žalių medžių 
bei žydinčių gėlių ir džiaugiatės jų grožiu, o rudenį, žiemą 
ir pavasarį vaikščiokite širdies rūmuose ir džiaukitės žo
džio, meilės ir kraujo šiluma. Iliustruota, 449 psl. kaina $4.00 
SAULĖS RŪSTYBĖ—romanas, kuris kiekvienam, -nai sa
kyte sako: skaitai mane, nes myli, o nemylėti negali, kada 
mane skaitai- 311 psl., kaina..................................$3.00
VISOS 4 KNYGOS TIK Už $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 S. Halsted SL, Chicago S, III.

ramiai per amžius.
Pranas Navnčikaa

I

DELAIR, N. J.

Mirė
į Simanavičienė iš Blen- 
'haim, N. J., dalyvavo savų 
{giminaičio Bakano vės^- 
I viniuose pietuose. Sėdėda- 
jma prie stalo ji staiga suk
niubo ir nuvežta į ligoninę 
mirė. Ji turėjo nesveikų 
širdį.

Siuntiniui į Lietuvą ir kilus kraštus
EKSPRESU—SIUNTINIAI APDRAUSTI 
Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai.

Medžiagos - audeklai, avalynė ir vaistai. Pigios kainas. 
Muitai apmokami čia. Veikia jau 10 metų.

Sylvan Trading Co.
200 SECOND AVE^ NEW YORK 3, N. Y.

(Tari 12 ir 13 Streets) TeleftMs: GRamerry 7-3481
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryte iki l vai. vak. gest. nnn 9 iki 4 v.

\Ve ship on License of Globė Travel Service.

LYTIES GARBI N1MAS
■ : i :

Parašė T. J. Kučinskas < S. j
Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry-! 
žius, rlievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus.' 
įkaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik-| 
tai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane:!

T. J. Kučinskas 740 W. 34th St, Chicago 16, III.

NEW ERA
IŠDIRBAIAS SKELBIA 

kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų. nepraleidžia vandens j pakau
ši, o moterims užlaiko garbanas 
lirurlsi 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
SiąskHe $2.0« ai 8 ai. Lių. ba- 
tcij. Kanadoje $2.25.

Fg. BITAUTAS
3#2 So. Pearl Denver„ Cola

PLASE ŽOLE
£>loįxi. orą AsultllS- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Csė- 
cium, Silicon, Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $3.00. Medleva žie
vės yra geriauste gyduolė nuo 
vidurių užkietėjimo, geriant 
daug ar mažai ji nepakenkia 
sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vi
durius, stabdo galvos skaudėji
mus ir priduoda kūnui gyvumo 
ir skaistumo. Svaras $2.00

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

SUSIVIENIJIMAS UETUVU] 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS | BENDK4 LIETUVYBĖS DARBI 
PRIKLAUSYTI Soaivienljlme Lietuvių Amerikoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui Ir kovai ui gražią Lietu

vos ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
fstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausiit—sujungta su

Paragintum 
raut užiisakyt 
Kaina metama $4.

KEISTAS ŽMOGUS

IIHnofe telefonų 
drevės dnrių 
gatvėje automobilio pri
trenkus. Nnveios į Hgo- 
njtę ♦> kišenėj rasta pini- 
gų $23411. DaUn bnvo gn 
$500 popieriniais, n 
auksintais pa $10. Je 

si, kad jis tekį kapitalą

Patikimiausia įstaigą siųsti sinnttaies į SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ, LIETUVON. LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 
ir į kįtus kraštus, apmokant čia mnitę ir kari garantuoja 
pristatymą, tai daugelį metą žinoma firma PARCEI.S TO 
RUSSIA. Ine. (turinti SSSR leMimą)į įgalinote INTU RIŠT. 
Maskvoje, rinkti muitus čia, vietota-

Praktiškai galimu siųsti vi.ską:—nauji ir dėvėti drabužiai, valgo
mieji produktai, įvairūs vaistai:—Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir 
kiti, oro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų.
NAUJIENA: Dabar giliama siųsti “ANTI-POLIO SERU M”

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

Siunčiame siuvamas mašinas, akordijonus, rašoma* mašinėles įvai
riomis kalbomis. MŪSŲ PABARTI NIS ADRESAS:

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

(UI kampo buvusios vietos). Telefonai:
INgersol 7-6465. INgeraol 7-7272.

įstaiga yra pirmame aukšte. Apylinkėje pakankamai vietos pasta
tyti automobilius. įstaiga atidaryta kasdien ir srkmadiiniais nuo

U ryto iki <’> vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN

Greit Persiančiam Pinigus lAetuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 

greit pasiunčiam pinigui Lietuvos žmonėms sa garantija- Už 
Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.

Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $5 iki $400 
kainuoja $1-95. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per

Trans-Atlantic Cable Dtnigai nuerna per 36 valandas, bet per
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

Visi norintieji pasiųsti pinigu^ į Lietuvą, kreipkitės į mun, 
atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

Vytintas Skrinska. savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCF,STER, MASS.

jei P*

SIUNTINIAI | VISUS EUROPOS KRAŠTUI

UNITED PACKAGE EXPRESS CO.
jums Ir jūsų

8LA VEIKLA Ir jo MksM M praeityje 
bei ir pasiekti

rąžysite SLA

OR. M. J. VINIKAS 
NV WwtS0fc Nmr Y«fc l, N. Y.

9»r, MARKET ST. (srti P. B. B. aUtim), NEVARU, N. J. 
Tekt: MArkrt 3-»77

Skabiai iš-iončinme maisto produktas, audeklus, naujas ir 
dėvėtas drapana.’’, vaistas ir t t.

Ijiikc <1 savaičių siuntiniai pasiekia paskyrimo vietą.
Oro paštu pasiekia gavėją per 7—10 dienų. ,

Siautėjas gaoa gavėja paradą patvirtiatą pakvitaviaią. 
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI 

Visi prndaatiuie nakaiėiii Ir naftai apmolnmi «a 
Gavėjas Rieke netari asekMi.

Atnešę ar atsiuntę šį skelbimą aatangyiitc $1M 
Nemokamas automobilių pastatymas Kianty Parldng Lot

I

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

-KELEIVIS”
27, Mass
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PADĖKA

Reta meno šventė

Ii- Bostono lietuviai tikro 
meno švenčių nedaug tesu-

Visiems dalvvavusiems

Tėvynės mylėtojų 
gražus banketas

A. Genevičienė ligoninėj

Anelė Genevičienė, gyv.

Ifauomuojaasas Batas Išrinko karalienę |

kambarių butas 2-jų Sandaros moterų klubo 
šeimų name, tuščias, nereika- pokyly našlių karaliene ža
lingas remonto, centrinis šil- rinkta Mary Jpnavičienė iš

Dr. B. Matulionit

laukia, Sį rudenį pirmoji So Bostone G gatvėje, pa- dynia3 tawii ir Somerville, o ji karaliumi
tokia švente buvo lapkričio slydusi namuose nusilaužė dury8, vieti> 8Usi. pasirinko M. Venj iš 
4 d. lai Laisves \aipo koją jr paguldyta Camey siekimas, Dorchesteryje. ii So. Bostono. Palydovėmis

į rengtasis viešnios iš Cleve- li{roninėn 
į lando Aldonos Stempužie- ^K°nmen- 
; nes ir saviškio Stasio Lie- 
po koncertas, kuris sutrau-

Blanche St., tel. TA 5-3053.

Lietuvių darbininkų drau- Tėvynės mylėtojų drau-įė beveik pilių Thornas Pr. 
gijos 21 kuopos Spalio 2b gija, viena iš pirmųjų Ame- mokykis sai/ 
d. bankete, šeimininkėms: rikos lietuvių kultūrinių or- St^į Uepa visi esame: 
O. Geguzienei il. dalino- ganizacijų, rengia bO me- d kal1ų 'girdėję, bet vis 

R-. Valentienei, E. tų sukakties banketų sek- ieSkome nauju progų jį vėl 
Milvydienei. O. Adomame- madieni, lapkričio 11 d., išgirsti
nei Z. Petrauskienei, Sa-Lietuvių piliečių draugijos *A štempužienę-dar tik" 
vickienei, S. Jonutienei ir auditorijoj i 368 tt. Broad- pirmuosius* atsargius žing- 
Z. Ramanauskienei, o taip way, So Bostone. Pradžia fnius j mcno aukštybes žen-
pat Jonuskai, St. Jane- o:30 yal. vakare. 1 giantf dainininkė. Ji dar ir
hunu1. P. Brazaičiui, K. Bankete, kuriame bus pa- ®.enoje tokia t kukli 
Lenkui. J. Taunnskui ir K. gerbti Lietuvos istorijos kai Jg,.venime. Bostoniš- 
Trainaviciui reiškiu nuo- garbes rėmėjai, kalbės du kia- jį*tebuvo girdėję per-!
Širdžių padėka. žvmiis Bnstnnn tšnnmpni. • ,- • i.®___ <

Atsiprašau, kad aš
neapsižiūrėjimą nepakv 
čiau kalbėti mūsų gerbiai
diauge A. Liutkuvienę ir delio vadovaujama 
keletą kitų svečių. gaičių trijulė.

PRANUI RAZVADAUSKUI

mirus, jo šeimai gilią užuojautą reiškia

Vytautas Vilutis

išrinktos M. Gailienė (Dor
chester), O. Vera kienė ir! 
I. Ikasala (abi iš Brockto-. 

ino(.
j Pokyly visus linksmai;
J nuteikė V. Žukauskas, *| 
i trumpai užsukęs čia po 
'“Laisvės Varpo” koncerto. J Į 
| Pokyliui sumaniai vado
vavo klubo pirmininkė J. j| 
į Keslerienė.
F ir ėst one streikuoja t

Lapkričio 1 d. sustreika-MET1NĖS SUKAKTUVĖS IR ATSKAITA SIUNTINIŲ 
SIUNTIMO J LIETUVĄ PER IDEAL PHARMACY i vo apie 2,000 Firestone gu- 

-Lietuviška vaistinė”, ideal Pharmacy, 29 Kelly

DR. D. PILKA
nuo S ld 4 

iraatlkil

846 BR0ADWAY
80. BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Tai AT Ž-40M

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 0-8
Nedaliomis ir dmntadieaiafc:

pagal susitarimą

485 Colunsbio Road 
Arti UpkĄi’s Coraor 

DOKCHESTFR, MASS.

mer-i koncerle fr pasidžiaugti, bėti savo vargstantiems tautiečiams. Tikslas to eksporto• Parduodu Namą ir Baldus
biznio ne uždarbis, bet noras pasitarnauti Lietuvos žmo-1 Medinis namas trijų šeimų, 3-4-4 
nėms. Vaistinės savininkas Vytautas Skrinską tą tikslą duodamas tuoj pat. Taip pat par-į 
išreiškė taip: “Tegul meilė Lietuvos dega mūsų sirdy-;^”1

. . . . ■ .... . vas ir kt. Kreiptis bet kada 251
pos narius, rėmėjus ir siap Dainininkams akompona- 86 ’ ,,
jai prijaučiančius atsilan- v0 komp. julius Gaidelis. ,“es , ,................... , ... . , t . ,

ne tik nuo Amerikos lietuvių iš visų valstijų, bet taip pat

~ ~ ..... ! kad dainininkė sparčiaiGana. kai Centro valdy- Rengėjai maloniai kvie- ženeįa pirmyn 
ba nepasistengė bankete pa- čia visus Tėvynės mylėtojų ilgai bostoniškiai minės 
platinti draugijos leidžia- Draugijos Bostono 81 kuo-:« g,-džu koncertą, 
mo zirnalo "Darbas . pos narius, rėmėjus ir šiap čv

Banketo šeimininkas jai prijaučiančius
kvti Į šį jubilėjini banketą.; ’>įžvmėtina"
Šeimininkės vaišina ~ -

Franas Ramanauskas
kad Ą;

Naudinea paskaita tėvams i*V 0 dar N, Anglijos konserva-
ISaudmga ^saaita tėvam. linksmajai daliai gros stu- torijoj’ besimokinančio D.

šeštadieni, lapkričio 17 dent^ °?*e!>tia* ™ Lapinsko sukurtą dainą
d. 5 vai. vak. Tautinės są- M Jankevičiene . “Serenada”,
jungos namuose žinomas Be dainininku

nais

. ... , . . ■ Gold St., So. Bostone, pirmas auk-esame pasiuntę daug įvairių paketų į Lietuvą šus.

Parduodu Namus

ivai- Stempužienė sudainavo ir nuo Kanados lietuvių ir nuo Pietų Amerikos lietuvių, vy palaukiamas tu^pat^Tafrentą-* 
Kreiptis telef. bet kada AN 8-2796. • 

(45Biznis kasdien didėja, patenkinti žmonės atsiliepia laiš
kais. Metinė mūsų atskaita skamba šitaip:

Pasiųsta 638 paketai visokių vaistų į Lietuvą. PARDUODU NAMUS 
* Dviejų-aukštų namas, vonios, cen-!

• Pasiųsta 556 paketai maisto ir 547 paketai drapa- tral,ns šildymas, parduodamas pi-;
w v*v*x**a**x***x 1)1*0°*1‘H* • ” 1 1 1 • r-iai ir pareitai. Savininka sužinoti:

moję dalyvavo ir Vitalis; 0 taipgi $2,875 pinigais.
Žukauskas iš Nevv Yorko. Su pagarba

vams: "Tautinis auklėjimas Cambridge lietuviu kata- Tai geras humoristas. Jo Vytautą. Skrinską

šeimoje”. likų klubas (163 Harvard humoras kultūringas. Toks zSkelb }
Paskaitą rengia Lituani- St.) kiekvieną šeštadieni jis buvo ir šiame koncerte,________________________________________;--------2

etikos mokykla. Visi tėvai, įuošia meninę programą— mano supratimu, jis

auklėjimo žinovas V. Či- Meninė programa klube 

žiūnas skaitys paskaitą tė-

giai ir greitai. Savininką sužinoti: 
Keleivio ofise, 636 Broadway į 
Tel. AN 8-3071 (46

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDMU8)

Uetaris Gydjtajaa Ir Chirargas 
Vartoja Toliausios konstrukcijae

X-RAY Apamta 
Pritaiko Akinioa 

VALANDOS: nuo 2-4, aoo 7-t 
534 BROADWAT 

SOUTH BOSTON. MASS,

kuriems rūpi išlaikyti vai- dainaSj muziką. Programai ten buvo nereikalingas. Jis 
kuose tautinę dvasią turė- vadovauja muzikas J. Gai- gadino gražios meno šven-;... __ ii.i____A-tų ateiti pasiklausyti. delis. Pirmoji tokia pro- tės Įspūdį. Kaip bebūtų, bet 

gramą bus lapkričio 10 d. gerdami šampaną kugelio; 
8 vai. vak. * nevalgome. Netinka ir rim-;

Kviečiami atsilankyti ne to koncerto programon j 
V. Čižiūnas N. Anglijos! tik vietos, bet ir tolimes- traukti lengvosios scenos 

lietuvių mokytojų suvažia- nių vietų lietuviai. dalykų.
vime lapkričio 18 d. 3 vai. -----------------------
p. p. kalbės apie tautinį au
klėjimą mokykloje. Vieta: Lankėsi J. Kr&sintkas 

Šv. Petro parapijos salė.

Mokytojų suvažiavimas

J. V-gas

Mirė Pranas Razvadauskas'

Pereitų šeštadienį mūsų p ligos lapkričio
įstaigoj lankėsi musų ben- . , . » žinomas kataii.l 
dradarbis J. Krasinskas iš f.?/ mnę žinomas katali-.

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radis Programą

WBMS, 1090 kikKydes 

BOSTON 15, MASS. 
Sekmadieniais

12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
31 BUNKER AVĖ. 

BROCKTON 4, MASS- 
Tel. Brackton 8.1159-K

LIETUVIAI,
Gyvenantieji Roslindale, West 

į Ro.vbury, Norwood, Dorchester,
! ar kitose vietovėse, visais na- 
/ mų pardavimo ar pirkimo rei- 
j kalais prašomi skambinti Vyt.! 
i STELMOKUI, REALTOR. Bus į 
i patarnauta mandagiai ir są- 
1 žiningai. Telefonai: FA 3-2016

=> A 'KT O /VZ5/12:aroa o-utjuo. t___i\—r

RADIO PROGRAMA

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

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Amelia E. RmM

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

Na® S ryto ik: S vakare, 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

Susipažinsime su latviais

su
džio 2 d. 3 vai. po pietų — 
ternacionaliniame institute *a- 
(190 Beacon St.), skiriamas
susipažinti su latvių visuo- E^-įk^pedij. n,ykloj
meniniu ir kultunniu gyve- ______

Lietuviųmmu.

A. J. NAKAKSY
BEAL BSTATE 1 INSVRANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Bee. 37 GR1OLK STKBBT 

Weet Resbery, Mus.
TeL FA 3-5515

*^atyjgsexg «:»*■?_ Biznio reikalais kreiptis į
MAISTO PAKIETŲ EKSPRESAS * Baltic Florists * do"

kęs nė 50 metų amžiaus, i«
Jis pašarvotas Zaletsko ko- '5 
plyčioje, laidojamas trečia- !Š
dieni 9 vai. iš šv. Petro j | mokėti. UŽSAKYK DABAR! a _
bažnyčios. , įg KALĖDŲ SpeciaHnis $30.00 MIŠRUS PAKIETAS $3100 5 Steponas Minkm.

velionis — -----------

Garantuojamas Pristatymas į Lietuvą Kalėdoms 

Pristatymas iš Švedijos trunka 3—4 savaites

/anų krautuvę, 502 East 
| 3roadway, So. Bostone. 
* Tel. SO *8-0489. Ten gau-

Į kainas feina viskas. Jūsiškiai neturės Lietuvoje nieko £ • <<v i • i »lamas ir Keleivis.
KETVIRTIS & CO.

.. . . . enciklopedijos Velionis paliko Žmoną * 5 svarai tauku kenuosePranešimą tais klausi- devintasis tomas jau rišyk- Saveriją ir dukteris: N01- S 5 svarai miltuM 
mais padarys dr. B. Mic- joje jjg neti-iikus pradės mą ir Gloriją. į g 5 svaraj cukra
konis, jį papild\s> at?i keliauti i prenumeratorių
stovai. Latvių menininkai 
atliks ir meninę dalį. namūs. ! Kuriama nauja skautu 

organizacija

Paaukštino dr. S. Jasaitį Linksmas vakarai j Boston steigiama Aka-
ta i. 7TZ t .................................................................................. ~ ~7~ i •- idemiku skautų Ramovė. Jo-Daktaias Stasts Jasaitis, šį šeštadieni, lapkričio dalyvauti gali visi Aka'

5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado 
1 svaras saldainių 
1 svaras razinkų 
12 kalėdinių žvakučių 
5 svarai taukų kenuose

Rūdijas—filiste
i laipsni, ua- tuvių K Klube rfai, o taip pat pertraukę!
^,r°- ^rii ® ««vo motete ^1,

niojo rezidento laipsni. Da- tuvių P. Klube (1810 Dor- 
bar jis jau tur’
je kelis kitus gydytojus. vai. vak. Įžanga nemoka
-akiae!? ravoaižmoMSrau' m3'___________________________ Lapkričio 9 d. (penkta
me Hč^Hų “S atS‘'anliytr________  7<?5 'T1' Vak’ kot
nėjo savo vedybinio gyve- Čia siuva kariam* K°St° ‘ eno,to

5 svarai cukraus 
5 svarai ryžių 
3 svarai kavos

kX Rtts 
JĮ-
K. I 
K

t
Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius

Ui

nimo šešerių metų sukakti, drabužiu*

Dailininkui Rimšai 

pasiųsta vaistų
šešiose X, Anglijos val

stijose siuvama naujųjų ža-
------ — liųjų uniforminiu drabužių

Dr. Fasakarnis ir Dr. Ka- didžioji dalis, tų valstijų 
počius, pasiuntė į Lietuvą 299 dirbtuvės vra gavusios 
dailininkui Petrui Rimšai užsakymus. Viso labo duota 
vaistų akims gydyti, kurių 1301 užsakymas bendros 
ten negalima gauti. Vaistai vertės virš 2 bilionų dole- 
kainavę $28.40, o visos pa- rių. Taigi siuvyklos turės 
siuntimo išlaidos $26.10. darbo.
Ad* A O Šalna 

Prekybos rūmuose

--------- Bethlehem bendrovė susi
Adv. A. O. Šalna vėl per- tarė su unija pratęsti dar 

rinktas Cambridge preky- bo sutartį, kuri pasibaigė!lionis. 
b»»s rūmų bendrųjų reika- Jiepos 30 d. Tos bendrovės

Bethlehem susitarė

Kosto Nenorto namuose 
(44 Alban St., Dorcheste
ry, netoli nuo Asmont Sta- 
tion) bus Ramovės stei
giamasis susirinkimas. Pra
šome akademikus skautus 
dalyvauti.

Pagerbė Sinkevičius

Lapkričio 3 d. Sandaros 
salėje buvo suruoštas gra
žus pokylis Onai ir Jur 
giui Sinkevičiams pagerbti 
jų vedybinio gyvenimo 45 
metų sukakties proga. Po
kylį organizavo Trečiokąi, 
iam vadovavo A. Andriu-

jų (National Affairs) ko- aštoniuoše laivų statymo 
mitetan. Tas komitetas stu- dirbtuvėse dirba keliolika 
dijuoia j d i«»da pasiūly- ;ūksiančių darbininkų, ta-i Tautinės sąjungos sky- 
mus i<’: T\ rui leidėjams vi- me skaičiuje 4,000 ęįuincy, rius ir šiais metais savo pa
sais reikalais kuri*- liečia Mass. Darbininkai siek tiek talpose rengia N. Metų su- 
Prekybo* rūmiw laimėjo. tikimą. I

Jau galvoja apie N. Metu*

20 svarų cukraus—$19.50 
20 svarų miltų—$19.50 
20 svarų ryžių—$21.50 
18 svarų taukų—$32.50 

Mes taip pat siunčiame iš Švedijos vaistus oro paštu ir iš 5 J 
Anglijos siunčiame: angliškas vilnones medžiagas, čevery- “ J 
kus. lietaus apsiaustus, šalikus, megstinius, apatinius dra- j » 
bužius, kojines, antklodes, amžinas plunksnas, laikrodžius, | 
akinius, dirbtinius dantis ir siuvamas mašinas.

TAZAB OF LONDON

K a

kreipkitės į

: Praną Lembertą
REALTOR

I:
J ?

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

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Laikrodžiai-Dei 

Papuošalai 

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuožalus

379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON

' TcL AN 8-4649

51 Reservoir St. Cambridge, Mass. 

Telefonas: Klrkland 7-9705

| OTffmnmnuiujmni

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Trans • Atlantic Trading Co.
Ellis Building, Room 10 

409 W. Broadnray
Tel. AN 8-8764 

So. Boston 27. Mas*.
Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis

Iš naujų ar naudotų rūbų, avalynės, medžiagų, maisto, vaistų 
ir kitko. Visas išlaidas ir U. S. S. R- muitą apmoka siuntėjas.

Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.

Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro. 
Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntinį perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai-

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar

nauja ir persiunčia siuatiaius.

Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadie
niais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

Turime atidarą skyrių WORCESTER, Massu, priėmimo valan

dos nuo 3 iki 7 vaL po pietų- 67 Vernon St. Worcester. Mass. 

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresų.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

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

Prašom kreiptis:
John Petras

14 Gartland Street 

Jamaica Plain, M

Tel.: JA4-4576

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais insurance reikalai* 

kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
Jw>tke of the Peece—ConotaMe 

598 E. Broadway
So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

•BOOBBBBBaBaBBBBBBBBI

J7 Mbmk 
Telefonas AN 8-4148

Boajomin Moore Maloeoo

VisoMo Reikmenys

VAISTAS "AZIVA”

1—Vaistas aoo Baigiam fr

mo kosulio. Groti

SoBudaukito litų OBfrtą po- 
paltais oumoriols, Ketau ui

kiekvieną numerį 81. Ptni- 
ds or money orderis il
Adresuokit: (M)

»


