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Vengrijos Darbininkai Gina ; 
Savo Krašto Laisvę

Darbininkai Reikalauja Rusų Kariuomenę Trauktis iš1 
Vengrijos; Reikalauja Pertvarkyti Vyriausybę; 

Rusų Lėlės Viską Žada, Bet Nieko Nepildo; So
vietai ir Nemano Klausyti JT

Vengrijos daibininkai vi- Rusai Suėmė VenOTU 
są pereita savaitę tęsė vi- iz j r ar
suotiną streiką prieš rusų Vadą Imre Nūffįį
okupaciją ir prieš Janos ---------
Kadar vyriausybę, kurią Sovietai Vengrijoj perei- 
darbininkai skaito rusų pa- tą savaitę padarė dar vieną 
statyta lėlių vyriausybe. kiaulystę, kuri plačiai nus-

Budapešte veikia darbi- kambėjo po visą pasaulį, 
ninku taryba ,kuri imasi Vengrijos komunistų pa
kalbėti darbininkų vaidu. ’ das, Imre Nagy, kuriam 
Toji taiyba reikalauja,, kad esant valdžioje vengrai bu- 
rusų armija tuoj pat trauk- vo nusikratę rusų ponavimo • 
tusi iš Vengrijos ir kad j kelioms dienoms, po rusų 
Vengrijos vyriausybę įeitų staigaus ir pasalūniško puo-! 
Imre Nagy. Bet Kadar vy-ilimo lapkričio 4 d. buvo pa-, 
riausybė visaip atsikalbinė-; sislėpęs Jugoslavijos pasiun-] 
ja ii peni daroininkus įvai-• tinybėje Budapešte. Rusų!

KAIP RAMU. KAI ČIA NIEKAS NEDIRBA

šitaip atrodo milžiniškas New Yorko uostas, kai jame sustojo darbas dėl laivų 
krovėjų streiko- Triukšmingas uostas dabar gali būti pavadintas ramiausiu uostu.

J. T. Šeinis Sako, Anglai 
ir Prancūzai Tiri Traaktis

; Jungtinių Tautų Seimas 65 Balsais Prieš 5 Kartoja Rei
kalavimą, Kad Anglai, Prancūzai ir Žydai “Tuoj 

Pat” Trauktųsi ii Egipto; Kanalo Tvarkymo
Klausimas Lieka Ateičiai; Ar Klausys?

rusai suėmė ir būk tai ?š-] Vengrijoj pereitą savaitę $40,000,000 Sueco Europa Racionuoja Lenkijos Valdžia
Kanalo Valymui Aliejaus Vartojimą Taikosi Su Bažnyčiavežę į Rumuniją. davė Jugoslavijai raštišką

Šios savaitės pradžioje; garantiją, kad Imre Nagy ir! 
darbininkų " ’ “ 1 j-j-j.---- j-

atšaukti
ų taota , sutiko j visi jo bendradartriai, radę' Jun^ni Taut orral!i. 
streiku bet su są-Į prieglaudą Jugoslavijos am- ^įj^,“savo ^kretora. Dėl Sueco kanalo užblo- 

kavimo ir dėl susprogdini-
Lenkijos vyriausybė, ve

dama Gomulkos ir Cyran-lyga, kad deiybos tuoj pat oasaaojė, gar. gr,zf. i savo Egipto diktato; tto aliejaus dūdą Sirijoj vi- ki
but5 Prcfe106 ” dėl namus ir niekas jų neuzka- pa<jėtj išvalyti Sueco soj Europoj pradeda trukti 6tu iš arešto kardinolu dėl
rasų kariuomenės ištrauki-i bins ir neareštuos. Toks iš-

Kiecz’iG ĮAoloi. jznzvi -

mo iš dė^b-^ki^^^ni^sapie So^pS Sfe

^RtSij^Sėl^rilS^Sbl  ̂jo bSdartte^? ™u-.tik-vbo? bu™

įos nebiJs išpildyti, dlrtri- dos priegUudą. Bet kaip tik ^is<!a^ * ka.nal3 per jį suosegituose kraštuose Vi- žnyčiose, kas buvo labai 
ninku taryba ir vėl šauk-'Nagy apleido Jugoslavijos J^^Ja,-b^' 81 )?ukla.’ „ Amenka nepatogu, nes bažnyčios
siantf darbininkus į streiką, pasiuntinybės namą uwcs Kenus menesius i— V* • 1-1 1 • 1* •_ •• 4.

. .. .... o .., bažnyčios
ir kai- pradės gabenti aliejų į Eu- žiemą ne visur j-ra šildomos

io ii- w •_ J____ !•_ • _ ___ a _ 12 T\ _

Simpatija Vengrams . Jun*t.ini!i Tautu seimas 
<z. . w •- n jau pneme eilę rezoliucijųVisai Mūza raffūlba dėl Vengrjios ir dėl Egipto

---------  įvykių. Rezoliucijų Vengri-
Buvęs Vengrijos ministe- jos reikalų rusai ir nemano 

rių pirmininkas (1947 me- vykinti, bet rusai labai gar
gtais) Ferenc Nagy (negimi- šiai šaukia už JT rezoliu- 
j nė Imre Nagy, kurį rusai da- cijų vykdymą, kurios lie-
bar suėmė), liudydamas at- čia Egiptą.

!!ojVUT,Ukadie^karam± W “enį -kare 
JT seimas vėl nutarė, kad

! Vengrijoje parauti Sovieų anglai, prancūzai ir žydai 
iimneriios pagrindus Ven- tU0J Pat lstrauktli savo 
grijS simpatijų h stebėto-1 kariu^me^. .iš E^Pto > 

S ju neužtenka! bet reikėjo "•** A"«,al. >r. Prancūzą, su
i imtis “konkrečios akcijos”?^0.«u “J?■ kad venerų tauta salėtu iš-, kanuomenes įs Egipto is-
sivaduotf. h- taip Vengrijos: t!'aukė’ d?* 1įkJ^ios ka’ 
sukilimas padėjo daug <a.l«uomenes istniUk.mo jie
karams, nįs parodė rusų f“™ 1^1?lsk,ntl-
bestiališkuma ir veidmainv- kada?r kaiP prasidės dery-
isT'“araravaldybės 1,08 d«> Sueco kanalo tvar-
i ^’... • i--Sįkymo ir kaip bus imtasi ka-1 sukilimo pradžioje galėjo5 „ V .——i .rialą išvalyti. Bet JT sei-reiKaiauu, Kaa rusai įsuau- -
ktu savo kariuomene išimas’ nežadamas l jo-
Vengrijos ir turėio savo taikiu8 aiškinimus’ nutarė, kad Vengrijos ir turėjo savo tą ajjantajt«taoj j&n,uktu
Stačia^ i*™ ka™me£, o visi nei
demonai acija. ; išaiškinti klausimai palie-

Anna Kethly, Vengrijos j kami JT sekretoriui aiškin- 
Nagy vedamos vyriausy-! ti su Egipto diktatorių.
bės narė socialdemokrate,! „j- •

lankėsi Amerikoje het JT i pirmadienį dai nei aseknls W nedivi DircJtikl1» žinių' " anglai b' 
v . Pro?* prancūzai sutiks savo ka-

los pačios tarybos nuian- kai dingo. Maskva skelbia, nizaci jai skundą prieš Egi p-: ,
mai nebuvo darbininkų vy-!kad Nagy ir 51 vienas žmo- tą ir nurodo, kad Egiptas/ Europa gaudavo iš Vidu- mokyRlose tikybos dėstymas 
kinami, arba nepilnai vyki-i gus, buvę su juo Jugoslavi- laužydamas 1888 metų su- riniųjų Rytų kraštų kasdien ned edamas.
narni. ijos ambasadoje, visi “savo tartį, kanalą užkimšo, o to-!po 2 milionu ir 100,000 Lenkijos vyriausybė po

Tuo tarpu iš msų okupuo-noru” išvykę į Rumuniją, dėl Egiptas turi savo lėšo-i bačkų aliejaus, o dabar per <Ik į - J:
tos Vengrijos žmonės bėga bet Jugoslavijos vyriausybė mis kanalą išvalyti. J vieną aliejaus dūdą iš Ara- nenriklau^oma noliti-j Vakaras (j Austriją ,, i skaito, kad ji buvo apgauta Anglai jau ir pradėjo ka- '^jos i Viduržemių jūi ą ka' JT Poreaniracijoj,P bai- 
Sekmadienio vakare pabė- ir kad Nagy buvo tyma įvi- „alą valyti, bet Egiptas pro-l <P«r Jordaniją n- į«ba™-suojant dėl'siuntimo JT ste- 
gėlių skaičius iš Vengrijos Įlotas į rasų spąstus. Tito testuoja ir sako, kad tik jis, gauna «ar po 325,000 bė<u į Vengriją. Lenkijos 
jau siekė 82,000 ir dar galo: protestuoja Maskvoj ir Bu- su JT organizacijos pagal-1 *a8dle';.- bet tai yi-a attft0Jvas ;al> dris0 sušilai-
nesimato. Pabėgėliai gelb- daoešte pneš toki veidmai- ba turi teisę kanalą valyti maza dalls reikalingo kvti nuo balsavimo kartu 
stisi visu Austrijos pasienių,! mską rusų bolševikų ir jo įr tą jis darys tik tada, kada al'ejaus. Rlį j^^iavįj^ atstovu, nore
daugelyje vietų rusai juos vengriškos lėlės Kadaro ei- anglu ir nrancūzu kariuo- Aliejaus racionavimas Sovietai balsavo prieš. Tai 

Europoje vykdomas įvai- pirmas atsitikimas, kad len- 
riais būdais, bet visur jo kai driso balsuoti kitaip, ne
trūksta ir tas atsiliepia į oU Sovietai.

daugelyje vietų rusai juos vengnsKos leies Kadaro ei- anglų ir prancūzų kariuo-1 
šaudo, bet kai kur rusų ir gesį. !menė bus visai ištraukta iš
vengiu kareiviai žmonėms! Rusai panašiai sugavo Egipto.
pudeda sieną pereiti. i Vengri jos karo ministerį Apdaužvtas Egipto dikta-

Pabegeiia, jau skirstomi .generolą Malėte,įkur, jie tori,Tkalbu ir elgiasi taip, 
po jvainus kraštus, j Ame-.su ministeno bendradar- , tarsi ,.g bfit kankinys 
rikę jų atvyks nuo 5 ik. biais l^kncio ,s ,3-cios j jr vjgas ,js turi jam
?? —«<!•. Pj-įėJ.. pa- ^“n^rt^!^dėti daiy« šm^es visai 

m,U iš Vengrijos ir vietoj;^acija
dęrybu ų ir jo bendradar-,< omnįzuoį Sueco kana- 

Visi laisvieji kraštai suti- bius areštavo ir nežinia kur,. vaĮ?ma
ko daugiau ar mažiau pa-padėjo, o patys pradėjo, * *____________
bėgėlių įsileisti, bet tai nė- puolimą nakčia prieš Vervl
ra didelė pagalba Vengri- grija. Tokią kiaulystę, pa- Rusai Stiprina SaVO

bėgėliai jau atvyko ir, kaip 
paprastai, buvo priimti la
bai širdingai.

jai, kurią msai nuteriojo ir; gal kai kuriuos pranešimus, 
laiko pavergę. padarė Sovietu maršalas

------------------------ Žukovas, kurio kariška
WASHINGTONAS KEIS “garbė” leidžia jam tokias 

SAVO UŽS. POLITIKĄ kiaulystes daryti.

Amerikos balsavimas JT OALA1-LAMA IR JO 
seime kariu su Sovietų Ru-! KONKURENTAS INDIJOJ 
siją už ištraukimą anglų ir —
prancūzų karo pajęgų iš Tibeto popiežius ar “įsi

Karišką Laivyną
Sovietų Rusija nepapras

tai sparčiai didina savo 
laivyną. Rusų karo laivynas 
jau keli metai pralenkė 
Anglijos karo laivyną ir tik 
dar atsilieka nuo Amerikos 
karo laivyno.

Jane’s metinis leidinys 
apie karo laivynų stipru
mą sako, kad rusai per arti
miausius du metus padidins 
sa vo submarinu skaičių 170, 
o jau dabar rusai turi apie 

o-

Egipto Tuoj pat” aiškina- kūnijęs Budda”, vadinamas 
ma kaipo Amerikos politi- ir Dalai-Lama šia savaitę 
kos pasisukimą į , aiškiai lankosi Indijoj. Kartu su 
antikolonialinę kiyptj. Se- juo atvyko ir jo konkuren- 
niau Amerika dariusi kom- tas vadinamas Pančen-La-
promisą tai’p anglų - pran- ma, kuris visą laika buvo o jau d a oar rusai tun ap 
cūzų ir Azijos tautų intere- kinų komunistų palaikomas,] 400 povandeninių laivy. Ti 
sų, bet dabar Amerika dau- kad Dalai-Lama perdaug dėl po poros metų rusų ka- 
giau palaikys kolonialines įtakos neturėtų. Dabar jie ro laivynas bus didelė jėga, 
tautas, ar tokias, kurios ką kariu lankosi Bud dos gim- su kuria ir Amerika turės 
tik atgavo savo laisvę. tajame krašte, minėdami labai rimtai skaitytis. 

Santykiai su Anglija ir 2500 metu nuo Buddos gi-: Apie Amerikos karo lai

visas gyvenimo sritis.
Krizė Viduriniuose Ry

tuose jau parodė visai Eu 
ropai, kiek jos gerbūvis pri 
klauso nuo Sueco kanalo, o

Lenkijos spauda atvirai 
rašo, kad rusų komunistai 
tiek yra permirkę staliniz
mu, kad jie nepajėgia i

tas kanalas priklauso nuoFointn Hiktjitnriyiis izpmc KaiP I 1 inuą įspėjimą \enguvS ir iŠ kanrias bm a^kų klaidų, o Jugo-
»8l kbJ Niūrio raško"’,»l»vijos ginče su Maskva 
paliktas Nasseno rankose, Varšuva paiaįko Tito pusę 
jis pne pirmos progos turės w’ p
galimybę visą Vakarų Euro 
pą pastverti už gerklės.

Amerikos Uostai 
FėŽ Pradėjo Dirbti

Santykiai Blogėja 
Tarp Tito ir Rusijos

_____  Santykiai taq> Sovietų
Amerikos vvriausvbei na- RusiJos ir Jugoslavijos štai- 

mą laivų krovėjų unijai Budan^t„ dėl nolemikosVr? d«
j P"* Tįt0 kalbos apie Stalino ša-

lininkų įtaką į Sovietų poli-

£XsV’ibaig^r6 i!-
Žos^U’^dK
-.iaTŽ^u o"U£UM; ® v^iffini’idS
ciai dienų, o per tą laiką . . 
vyriausybės tarpininkai dės eDUS* 
pastangas, kad ginčas tarp Tito įtaka kitų kraštų 

Maskvai!Prancūzija, žinoma, dėl to mimo. Budizmas Indijoj vus Jane’s leidinys irgi pa- unijos ir darbdavių būtų iš- bolševikų taq)e N 
bus blogesni nedaug tėra išsiplatinęs. įduoda labai Įdomių žinių, lygintas detybomis. gali žymiai pakenkti.

pasakyti tam seimui, kas 
dėjosi Vengrijoj. Anna 
Kethly sako, kad JT orga
nizacija turi reikalauti, kad 
nišai trauktųsi iš Vengrijos. 
Vengrijos klausimas turi 
būti JT seimo darbų tvar
koje, kol seimo keliami rei
kalavimai bus įvykinti. A. 
Kethly dabar išvyko į Eu
ropa supažindinti sočiaiisti-i 
nes partijos su Vengrijos* 
įvykiais, o vėliau ji tikisi 
dar grįžti į Nevv Yorką ir 
gauti progos pasakyti JT 
•seimui apie Vengrijos ne
laimę.

Sirija Jau Virsta 
Maskvos Satelitu

Pranešimai iš Sirijos sa
ko, kad tas arabų kraštas 
kas kari vis labiau darosi 
priklausomas nuo Sovietų 
Rusijos. Rusai ten gabena 
daug ginklų, daug daugiau 
negu Sirija gali sunaudoti 
savo armijai ginkluotu ir 
kariu su ginklais atvyksta 
rasų instruktoriai, kurie Si
rijos karius moko rasų gin
klus naudoti.

Aliarmuojančios žinios is 
Sirijos ateina iš prancūzų 
šaltinių. Amerika į įvykius 
tame krašte žiūri daug šal
čiau ir nelaukia Sirijos ga
lutino, persimetimo į Sovie- 
tųpusę..

Sirijoj valdo kariška dik
tatūra ir į pirmą vietą ten

riuomenę ištraukti, negavę 
jokių garantijų dėl Sueco 
kanalo tvarkymo ir net ne
būdami tikri, kad Egipto 
diktatorius sutiks su jais 
taitis tuo reikalu.

Mirė Andrė Marty 
Paklydęs Bolševikas

Prancūzijoj, Tuluzos mie
ste lapkričio 23 d. . mirė 
Andrė Marty, pagarsėjęs 
bolševikų vadas, sulaukęs 
70 metų amžiaus. A. Marty 
pirmiausiai pagarsėjo 1919 
metais, kai jis sukurstė po
ros prancūzų karo laivų jū
rininkus Juodojoj jūroj per
simesti į rusų bolšėvikų pu
sę. Dėl to maišto Marty ra
gavo kiek kalėjimo ir gavo 
bolševikiško didvyrio var
dą Prancūzų komunistų 
partijoj jis ilgą laiką buvo 
įtakingas vadas, o Ispanijos 
pilietinio karo metu jis va
dovavo internacionalinėms 
brigadoms ir > pasižymėjo 
begailestingu šaudymu vi
sų nukrypėlių nuo Stalino 
linijos. Už tą jis nusipelnė 
tarptautinių brigadų mėsi
ninko vardo.

1952 metais,, kai Stali
nas įsakė komunistų parti
joms kalbėti apie “bendrą 
frontą” su socialistais ir ki
tais žmonėmis, Marty tam 
pasipriešino ir už tai buvo 
išmestas iš kompartijos, o

vis labiau išsimuša puik. i •Midvyrižkumą” komuni- 
Abdel Hamid Sereej, kuris valkl0J° P° Purv1- 
palaiko artimus ryšius su' A. Marty ir mirė komuni- 
Egipto diktatorių Nasseriu stas, bet ne minkštakauliš- 
ir su Sovietais ko Thoi-ez tipo. Jis siūlė

Amerikoje spėjama, kad -mažiau veidmainiauti ir 
Irakas ir Turkija “sutvar- aiškiai kovoti už revoliuci- 
kys” Sirijos karštakošius, nius siekimus.
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Lenkija ir Vengrija
Du Sovietų Rusijos satelitai—Vengrija ir Lenkija— 

susilaukė šiuo tai pu skirtingo likimo iš Maskvos dikta
torių. Lenkai primieji pradėjo maištauti prieš Maskvos 
jungą ir tik per plauką nesusilaukė kroviny skerdyhių, 
kokios ištiko vengrus, kurie, lenkų pavyzdžiu paskatinti, 
bandė atsikratyti Maskvos “globos” ir išnaudojimo.

Pereitą savaitę pasaulis su pasibaisėjimu ir bejėgiu 
liūdesiu minėjo pirmojo mėnesio sukakti nelygios vengrų 
kovos prieš rusišką milžiną. Ginkluota kova Vengrijoj 
pasibaigė, rusų tankai nuveikė beginklius vengrus ir 
žiauriausiu būdu jiems atkeršijo už pasikėsinimą nusi
kratyti Maskvos ponavimo. Bet, ginklams nutilus, kova 
nesustojo. Vengrijos darbininkai griebėsi jiems dar li
kusio ginklo—generalinio streiko prieš rusus ir prieš 
rosų kraštui užkartą kvislingo Kadai* valdžią. Rusai i 
darbininkų streiką atsakė masinėmis vengrų jaunimo 
deportacijomis i Sovietų Rusiją. Žmonių gaudymui ir 
gabenimui i vergų stovyklas Rusijoj vadovauja iš Mas
kvos atsiųstas tokio darbo specialistas, generolas Sie- 
rovas, kuris ir Lietuvoje vykdė masines žmonių deporta
cijas. žmonių gaudymas ir vežimas i Rusiją vengiu pasi
ryžimą tęsti kovą dar labiau sustiprino.

Maskvos diktatoriai Vengrijoj stovi prieš sunkiai 
išsprendžiamą klausimą, kaip surasti Vengrijai vyriau
sybę .kuri būtų ir Maskvai paklusni ir kurios vengrai 
klausytų. Jei dabartinė padėtis Vengrijoj ilgai tęsis ru
sai, tur būt, rjšis Vengriją taip nuterioti, kaip jie tą pa
darė Baltijos krašrūose, kur didelis nuošimtis gyventojų 
buvo išgabentas i Sibirą ir kitas Rusijos platybes prie 
prievartos darbų, o i išgabentųjų žmonių vietą buvo 
atvežti nauji gyventojai—rusai.

Kol vengrai kovoja, taip vadinamas laisvasis, ar gal 
teisingiau bailusis pasaulis, priima rezoliueijas JT organi
zacijoj ir nesigali simpatijos naikinamai Vengia jai, o 
savo užuojautą Vengrijai praktikoje išreiškia šelpimu 
vengiu pabėgėlių, kurių dabar jau vra virš 60,000.

Tuo tarpu Lenkija, ištrūkusi iš jai gręsusios kraujo 
pirties, sudarė su Sovietų Rusija naują sutarti, pagal 
kurią lenkai gauna paskolon pusantro miliono tonų ja
vų duonai. 700 milionų rublių paskolos įvairioms pre
kėms Rusijoj pirkti ir atidėjo seniau duotų paskolų mo
kėjimą sumoje 2 bilionų 400 milionų rublių. Rusų armi
ja lieka Lenkijoje “laikinai’’, bet tos armijos dydis ir 
stovėjimo vieta bus abiejų vyriausybių sutarta ir rusai 
pasižada savo kariuomenės Lenkijoje nekilnoti iš vietos 
i vietą be Lenkijos vyriausybės sutikimo. Kartu Maskva 
ir Lenkijos vadai sutarė, kad tarp abiejų šalių komuni
stinių partijų viešpataus visiška lygybė.

Su Lenkija rtisai sutiko daryti kompromisą. Kol kas 
rusai nesikiša i Lenkijos vidaus reikalus, bet i*usų ka
riuomenė lieka Lenkijoj, kas reiškia, kad rusai visada 
gali ir vėl kištis i Lenkijos vidaus reikalus, ypač jei Len
kija bandytų vesti nepriklausomą užsienių politiką, ar 
bandytų viduje Įgyvendinti tikrą demokratiją.

Jei Vengrijos padėtis šiuo metu yra begaliniai tra
giška. tai Lenkijos padėtis vra netikra ir laikina. Kaip 
vengi ai, gavę piimą netikiu progą, bandė visai nusikra
tyti iusu ponavimu, taip ir lenkų tauta nepasitenkins 
pusiau nepriklausomybe ir lauks progos atgauti visišką 
laisvę.

Vengrai ir lenkai pajudino Sovietų imperijos pama
tus. Išsipūtusi Sovietų despotija susvyravo, ši kartą ji 
negriuvo ir net žiauriai keršija mažai vengiu tautai, bet 
pirmieji plyšiai jos sienose jau yra matomi visiems.

Lenkiškos ir vengriškos nuotaikos neti-uks persimes
ti i kitus satelitų kraštus, o vėliau ir pačioj Rusijoj lai
svės idėjos vėl iškils j vilių po ilgo tironijos viešpatavi
mo. Tame via vienintelė viltis visam pasauliui išvengti 
nauio pasaulinio karo.

NIKITOS PRIEŠAS I Iš Tofimqjq Hawajų

Komunistai rengiasi 
kelti revoliuciją

unijos surengtas 
‘kankiniui” Jack

banketas 
Hali pa

gerbti. Bet pageidaujamu Progresuojanti Amerika rios lieka diplomatų port- 
vaisių čia komunistai nega- Kuriam teko bent 50 me. fejiuose, tvertis sky* 
vo. Pagal Maskvos planus gyventi Amerikoje ir sa- 8uza^u?to® popieros. 
rengėjai rtengfei tuose jo; Jį fkimis matyti tąJ pažan- T“? *įvTjjĮffi ^a 
markūosekie?. galėdami gą> kuri čia buv0 padaIyta, ga3?S5,lS?

Lapkričo 27 d. atvyksta 
priešamerikinės veiklos ty
limo komisija tardyti vie
tos komunistus, kurie čia _
slepiasi sulindę į laivą kro.;žymesnius' žmones.-'-r—‘-v * , jtrauKU žymesnius žmones, tam ir be naeakoiimo vra bolševikų Rusija puolė plo
vikli uniją. Ta unija čia z^-jkad tuo būdu būtų paleista aišku kad mes gyvename Tautų Sąjunga Mas-
noma ILWL vardu. Jai pn- daugiau dūmų visuomenei Naujame nasaulyje Vietoj ^vai Pasak®: “tavorciai, se- 
klauso ne vien tik laivų kro- akis ir nai,3tvtji kad su JNai?Jame pasaulyje. vietoj lauk!ft 
vijai, bet ii plantacijų dar- jais eina ž£mūs žmonės. Bet afflįZi Se ^loderata * .

jie tobai nusivy,ė: nei elektra" šviesą;* turime ra- 100’000 

-j x vienas žymesnis žmogus, dį;a ;r televiziia Vietoi ne- Rusai bolševikai ikrai 
i yra visiems^gei aPžinomas n®* vj®no? sUinbesnės įmo- g^stų gatvių, turime asfal-gyrėsi savais išradimais.
Kremliaus paftumdėtis Har- t"°^’ kurioS<L pi*.na. auto- Vienas tą išradimų buvo

Con Francis™ nei .Y1®11?8 plantacijos pa- mobilių ir sunkvežimių. Pa- toks: kolchozmnko karvei
7 onugeu, is otui r rainiscu. prasčiausias foroianėlis, ku- tvs miestai turi nauia vei- susilaukus teliuko ios savi-I Jo vyriausias čia leitenantas hnvo išsiuntinėta tam Ii neSW1i.. 11 X 1 ^Y8,“8“8 ĮeilUKO, JOS w 1
vra ToeV Hali Vni-is «n t; ^Y®8, , vo issuintineta tam dą. Pavyzdžiui toks Nevv ninkas tuoj siųsdavo Mas-
yn» oau, &uru» su n.- tyčia labai mandagiai para- Yorkas tokia Chicatra-iuos kvon tokia Dadėka* “TėveStaTlZi^i^Mh Šyti?ki!?i’ kad tik da?* sunku ’ a^i„«T HuS štaUne dčkuTtaS’už teS!

ktą už priešdSiokratine k užtai upės ‘,akrantė pasipuošu- ką paišiuką ir ožii*ą!”
veikla. Jie nuteisti urieš tris !^aY !r „ t^s"®ya ?ve’ si moderniais namais; Mi- Panašią “išradėją” tun ir:metu£ bet da? vis naudoja- ^lūd?k C^igan- eŽV° P^!^’ ^Amerika. Viena Washing-
si šio krašto demokratinė-■ls*Įfiak' eel.esnes nasėkme, n°8SOJO ak™nPk™vos,ak- ono fon™^2?1<Snkad?u*

Jis sutinka kad dėl Sta- mis teisėmis ir laisvėmis •• *7 - •g P?6?* menV. nuo 12 iki 63 gatvių tų sudaryta 100,000 moterų
ji. .uunaa, xaa aet sta-, mis teisėmis n laisvėmis. gT£Žiu parfeu armija Egįptailt

Ii* mūsų būklė taip patį* Sueco kanalą.Ji sa-
ivvko ir ten įau dalvvavo Y1”3 pakitėjusi. Turim unijas ., ka^ k“ armijai birtų ne- 

dien kenčia Lietuvos žmo- Bet iš visa ko atrodo, kad Į^prie garbės3 svečiu'staio eu milionais narių. ^k,e g,nkla*
nes> tas visas dalykas eina prie labai stambi žuvis _ Jojas ir jo pastatytas bose- llz“Ka

“Bet ar Lietuvą komunistai; galo — apeliacijos teismas junfltin;u Valstvbiu šio di- lis-uzveizda jau netun tei- . y*oai. pu,n,a- twi*uw» 
ir respublikos vadai tą numatė;greit, jvyte ir komunistai prokurorasUEdward eės elgtis su darbininku ptfctfe lafci-
ir nesipriešino vien dėl to. kad gaus galutini nuosprendy ,G Sylva Jam tie komu. kaip jam tinka. Yra kolek- ®gP™«s >
Stalino bijojo? Reikia labai' ""Aiškiai lvo* ant sienos už-n fotu nietūs labai braneiai tyvinės sutartys, yra nusta- .. nu.n«uiuntų, oet im lai paabejoti. Ar me, čia Kanado- i tei-į j^ darbai ir. taip k™į ^™Xi Ifak

^pSr^i^S vįiera ir ugnimi ’ spiau-

ni, tam nepritarėme ir ar tai Han sėbrais gaus $12.000 metinės algos, tai- apdraudę ir senatvės pen- uvį*,. . .
darėme kieno nors (sakymu Dėdės Šamo lėšomis ilgokas gi šiltokos vietos. Dabar vie- }90«-1910 metais apie “u'™ P“
“oaT™, ęV” toskomunisUi ir LVt 3̂eeraslSitaPS3’Otl lr kiauIei ir ,1Žkal' Moteriškas
buvo ar \ra klaida, tai mes visi atostogų jle labai spardosi. prokurorą padarvti savo iauKU geresnių lamų . oiinna« h,-ibi tikini monka
klaidinga supratimą aurėjome. Dėlto dabar iie mobilizuo- kankiniu norėtu kelti nro- * sijonas nutų tiKrai menw
Prisipažinkime nrie to “ : - mooinzuo- KanKimu, noietų Keiu pi o ___ užveja puolamam žydui,
rriMpazinkime pne to. Ja visuomenes nuotaikas testus, nnkti pinigus ir da- Numackuoti budeliai anglui ir prancūzui.

J Lesevičius, matomai, !"?“ valdžią, kam juos nu-ryti gerą gešeftę Bet koi Įvykiai Vengrijoje galu- •
yra vienas iš tų komunistų, f?“4 Ir Tt*1K£n!: kas prokuroras Sylva krato- tinai numaskavo Maskvos Mukvo* pkėtabumb
kurie turi šiek tiek širdingu? pastumdėli Jack Hali si nuo kankinio vardo ir gengsterius. Iki šiol jie gy-
mo ir labai mažai ištnanv- P*^. kankl.m“- ^.>-!vąigu Kremhaus dykaduo-,&! atstovaują darbininkų 
mo. Jam visai tebėra neaiš- **■ repP^banketus, saukia mai gaus pasipinigauti. bet Vengrijos darbi-
ku kail) Stalinizmas nrakti- maslnlus ••nitingus, kelia ... • ninkai įrodė, kad bolševiku atz™etl- ."“M k,?m“I!!st,i

iko'ievmkė ite Si kodėl P™*®8*“5 reikatauja pa-Kri. revoimoM diktatūra jra pikčiausiai™^ Nikita ChnMcioy
‘Lietuvos komunistu ' vadai n^k'nH ^elsmo sprendimą. Honolulu bankete daly-darbininkų klasės išnaudo- vJ,dka. pasistiprinęs., vėl 
•(Sniečkus Gedvilą’) ir re- Tiems jomarkams jie visur vavo ir Harry Bridges. Jis tojas ir pavergėjas. Per ke- plU(k>si- Jo ^^a pasipikti-
sDublikos’ vadai (tur būt nau(i°Ja iai'M krovikų uni- ten pasakė išpustą kai bą. lias savaites Vengrijos dar- ,Vak3n|. diplomatai ap-
Paleckis?) nesipriešino ma- (ILWU), kas aiškiausiai joje jis pasmerkė viso pa-bininkai vedė generalinį leido pokylio salę.
kiniam valstiečiu varvmui Par?d0». ka^ u.niJa yra šaulio demokratiją, kaipo streiką. Nepaisant Janos _ Nikita pasigedo Dievo.
; pilniausioje komunistų kon- bui*žuaziios oadara. labiau- Kadai- vvriausvbės saldlie- Jel butų Dievas, jis ti-

Mirhail Suslov. Sovietą ko
munistą vadas, paval Va
karą spėliojimus, yra vie
nas ii stalinieėią, kuris su 
Molotovu priedinasi Niki
tos Chruščiovo politikai- 
Rietienoms ir pjautynėms 
iremliuje dar uito nesi
mato, bet vengrus skersti 
visi rusą komunistą va
dai sutaria vieningai.

bet taip nėra.

panasiems P«™usioje komunistų 
užsimojimams. tro*eJe*
u

Apžvalga
oficialiai—ne Stalino, bet tuo 
laiku veikusio Komunistų In 
formacijos Biuro. Bucharente, 
Rumunijoj, kurio nariais buvo,

. apart Tarybų Sąjungos ir kitu stalinizmo prasižengimus wj •
paskiretyti lyęai tarp visųl jr , komunistu p,, 
komunistų, kūne senuiu ijo!, jr K,B antn) Konlj 
Staliną garbino, o dabar į| jrnlinjn|lu k01n„.
jį jau kariais ir viešai nusi-, ni<tu v>(ta
spiauna. Tas bolševikas .vra^į.,,,. Ar ir iiu dviej<|

MES VISI KALTI 
PRISIPAŽINKIM!

Atsirado 
kas, kuris

vienas bolševi- 
nori Stalino ir

J. Lesevičius. Jis manoj tijų atstovai bijojo Stalino ma<jog nėra ko visko versti ant; žjujl<( „
vieno žmogaus, jei visi bol- . . ...
sevikai, tiek Riuujoj tiek ir (p^,,lk„ m0 Red ) 
užsieniuose Stalino politikai
ir Stalino klaidoms pritarė. Toliau J. Lesevičius rašo, 

Lesevičius primena Tito kad mums visiems rūpi Lie- 
pašalinimą iš Kominfoimo tuvoje gyvenančių tautiečių
ir sako, jog tas nebuvo pa- likimas. Jis sako; 
daiyta vien Stalino kietos 
rankos pirščiuko mostelėji
mu. Esą:

“Visi žinome, kad Jugoalavi-Į socialistinę, Lietuvos žmonių

“Mes džiaugiamės ir tikėjo
me, kad ten pakeitus socialinę 
santvarką.—iš buržuazinės į

ja su Tito priešakyje, buvo pa-'gerbūvis 
smerkta ir pašalinta—bent jau myn",

šuoliais žengs pir-

į kolchozus 
stalinizmo
Tokie naivūs klausimai ro- Generalinis 

įdo, kad Lesevičius apie bol- gavo sagtį 
ševizmo praktiką neturi nė • _ . „ .
mažiausio supratimo, o P1168 tj
ypač apie bolševizmo “vei- mugM Kauai saloje ivyko 

, klą” Lietuvoje neturi jokio ” 
i supratimo.
į Lesevičius nesupranta nė 
užsienių komunistų priklau
somybės nuo Maskvos uka- k i < 
zų. Tik žmogus, nukritęs 
nuo mėnulio, arba visiškai 
nesusivokiąs b o 1 š e vizmo 

i praktikoje ir bolševizmo va- 
dų moralėje gali klausti, ko- į 

■dėl “mūsų spauda” (tai yrai 
Liaudies Balsas, Laisvė ir i 
Vilnis) pritarė Kominfor- 
mo nutarimui dėl Tito paša
linimo. J. Lesevičius bolše
vizmo pažinime tebėra, 
kaip tas kačiukas, kuriam 
dar akys neatsidarė. Iš to
kių žmonių ii* verbuojasi 
stipriausieji komunizmo ša
lininkai. Jei jie yra gudres
ni, jie pakyla į vadus ir są
moningai tokius Lesevičius 
už nosies vedžioja, arba 
pasitraukia iš tos morali
nės balos, kuri yra bolše
vizmas.

Galimas daiktas, kad Le
sevičius yra tik apsimetęs 
naivuoliu, o pats labai ge
rai žino, kaip bolševizmas 
operuoja. Tokiame atsitiki
me jo lyg ir širdingumas 
yra dar vienas įrodymas, 
kaip gudresnieji kvailesnius 
už nosies vedžioja.

Vienaip ar kitaip, pats 
faktas, kad lietuviški bol
ševikai jau siūlo mušti sau 
šupnią šujAZppio^ o.\«s f 
dėl stalinizmo baisenybių 
ir dėl savo daugiau ar ma
žiau sąmoningo aklumo, 
gali paskatinti vieną kitą 
maskvinę davatkėlę paju
dinti savo apsamanojusius

buržuazijos padarą, labiau 
. šiai išplūdo senato prieša-

Kadar vyriausybės saldlie- , ... .
___  ------ --- -------- žuvavimo ir piktų grumoji- kriaušiai eitų su bolševi-
menkinės veiklos tyrimo i mų, Vengrijos darbininkai kals- Chrusciovas jo ne- 
komisiją, kuri čia atvyksta i reikalavo ir reikalauja, kad surandąs ir pasinaudosiąs
tyrinėti komunistus. Galų 

(Nukelta į 7-ą psl.)
rusiški okupantai apleistų 
jų kraštą. , )um* •»

i Maskvos gengsteriai to """M P0**!*-
'nepadarė ir nemano daryti. Wle*
Jie gaudo vengrus, ypač . ..
C5™,*’ . B* kaŽin k«P bUS “ t“"
tundras, į \ergų daibo sto- v:v:ko -Voo’Jiro n«i«oSu

!
Taip, girtam ir jūra iki

vvklas ’ Ir kas būdinga* čiu Nikita‘ M®skva praneša, (^■nSiovai, ^Bulgtuiinai8^; jj?! ‘ ?^'ao. '®ra™5j?!?aa

. bet ^^^^įtrri valstybės kontrolierium. Ma-
iaisves ir teises, bet Vengn- -» . „ M,ix-iai iiP nenrinažista iokiuiskva vel ima Pultl Ju^osla* 
jai jie nepnpazjsia jokiu diktatorių Tito. Jo
laisvių ir teisių. Jie atsisa- 'J* ko leisti Vengrijon net į*“

! Jungtinių Tautų stebėtojus.
O tuo tarpu Egiptui jie

Įsiūlo rusiškus “savanorius”.
Tai begėdiškumas, netu

rįs ribų. Bet ką daro Jung
tinės Tautos?.

Jose kalbama apie taiką,
į priimamos rezoliucijos, kū
i

• • •

Ar MTA-
LOCALFARE įįC

ParUng apaces wiD be hard to find in 
aay ahopping center from now until

Taką tb» MTA — Save paritint 
a

» tam
<Saw į Sava

smegenis.

Ha MTA aatatamdft. Vie- 
TIK IS centą. Dti KaMą sunka k* 

vietą, taM NAVDOKITtS MTA 
PATARNAVIMU—Patasa Ir

tiab

gy jau rusų čekistų naguos. 
Po “rehabilitacijų” gali bū
ti naujų pakasynų ir nau
ja “linija”, kurią girtam Ni
kitai bus sunku išlaikyti. 
Dar matysime gal ir Nikitą 
einant Berijos keliu.

Sl

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

fKdeivieft Kdenierių 1957 Meiams
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.

«i

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

“KELEIVIS”
<M Enet Brandway 

So. Boston S7,

Į
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

• •• įdžinskienė, A. Lukošiūnas,
n iri oi lllAnnO, Kirtiklis, Kudilius, McNash, 

^iCALIJldikJO ,L. Aleksynas, P. Kubilius 
------------------- ir F. Barauskas po $1.

Retėja mūsų eilės mukšnis, ižd. J. Žemaitienė, La- ai gaila, kad buvo tc-
"... . nariai: V. Mačys, E. Kati- kiu. kurie susninkimo metu

.. Š1U° ?f/n’ as rasa? niauskienė ir Abramavi- sėdėjo klube ir girkšnodami 
siuos zocizius, V. OiCesteryje ^jen^ kortavo. Jie nesidomi, kam
yra pašarvoti tr s v etos Kalėdų egiutę nutarta krauju ginama laisvė ir ne
lietuviai. Vincas Jcn.s, rengtj Aušros vaitu parapi- sipiktina, kai laisves kovo
ju02?1? kedis n ieva Na- ;os salėj gruodžio 30 d. 4 tojai yra bolševikiškų tanku 
sukaitienė. vai nietu triuškinami. Gaila,, kad yraTaip nyksta mūsų eilės. UL !'° «”*"»• . įr tokių mūsų tarpe.
Kai apsidairai, pasigendi Sandaros suvažiavimas .

daug geru draugu, geru tau- „ ... _ . ... . Rltos’mJO* ,
riu lietuviu. Gruodžio 2 d. Lietuvių —Alto valdyta prašo vi-

Hubo salėje bus Sandaros sas draugijas pranešti, ką 
Mirė aesuo pirmos apskrities suvažia- jos yra paskyrusics atsto-

Lapkrieio 18 d. gavau lai- vimas, vakare pokylis, i ku- vais į skyrių.
šką, kuriame rašoma, kad r’ kviečiami \isi atsilankyti. —Alto * pirmininkė. A. 
trumpai sirgusi spalio mė- Lankėsi dr. M. Gimbutienė Skudzinskiene pasveikino 
nesi mirė mane sesuo Ade- ( prezicentą D. D. Bisenho-
lė Krasinskaitė-Nececkienė, Lapkričio 10 d. Maironio weri jo perrinkimo ir gimi- 
palikusi nuliūdusi vyrą Vin- paiks Bendruomenės reng- mo dienos progomis ir gavo 
cą Nececką, 2 dukteris, sū- toje vakarienėje atsilankė iš jo padėkos laiškus, 
nų, seseri Anele Sasnaus- & Bostono Lietuvių bend- Lietuvė Miamietė
ki’enę h du brolius. tuomenės centro tarybos Nov;dttit

Lai būna Tau, sesut, len- ^ckietoie di. M. Gimbutie- ,< A  ,, ,  , . ....
gva ilsėtis gimtojoj Lietu- įr Bostono apygardos
vos žeroėie.

Wcr
MAYFLOWER VtL PLAUKS

Moterų klubas, kurio pir- 
čaicivbos pirm” inTv. ii mininke yra J. Styles, su- 
bickis su žmona. Jis Įtasa- >enSe. P®11?1! . damininkei 
kė gražias kalbas. An,ta! Novickaitei - Karus

pagerbti. Po labai gardžios 
Kitos naujienos vakarienės pirmininkė pa-

—Darlie sunkiai susižei- prašė žodi kelis daly‘
d nuo 1 iki G vai rak ir <lė Vytautas' Bliumfeldas. J™8’ J™™ ®vo kalbose lin- 
įdSžio ii d šuo fiti 8 -B Vokietijos laukia-
vai. vak.-

Kandidatais yra
lyti šie asmenys.

* Pirmininko vietai: G. Bai- vak. Maironio parke bus 
ccm-Balčiūnas ir W. Dai- Lietuvos kariuomenės šven- 
lida.

Vicepirm irAnko
A. Salasevieius-Savage. se- dali atliks Hartfordo 
kretoriaus—J. šalaviejus. muzikinis sambūris, J. ret

ini. sekr.—A. Kriaučialis ir kaičio vadovaujamas. Pel-

J. Krasinskas

Rinks naują valdybą
Lietuvių klubas rinks 

naują valdyba giuodžio 10

Prieš 333 metus pirmieji angly kolonistai Maylloivsr 
laivu pasiekė N. Anglijos krantus. Ateinantį pavasari 
tokiu pat laivu atplauks ’š Anglijos į N. Angliją gru
pė keliauninkų, kurie nori pakartoti Mayflcvver i kelo- 
nę tokiu pat būriniu laivu. Bet šį karią Mayflower lai
ve moterų nebus- Mayflower II kapitonas Alan Viliiers 
rodo laivo modelį vaikų klubo nariui. Vaikų klubai po 
visų Angliju darė rinkliaivų Mayflower II pastatyti- Tų 
klubų vienas atstovas plauks laivu į Ameriką.

Kas girdėt Chicagoj
CHICAGO, IP-- nerado ir išėjo, pasiimdami

» .. : . . Ambroze brolio 2 dėžutesV. Demeredc) primaunu I •
Jau tuoj bus 2 mėnesiai, *

kai su mumis amžinai atsi-._____________________
sveikino a. a. Viktoras De- URUGVAJUS
mereckis. j ______

Velionis gimė Lietuvoj, • Vengrijos įvykiu atgarsiai 
Raseinių aps., Girkalnio pa- * 8 "
rapijoi, Ražaičių kaime,1 engiu žudynių, kurias 

Į Ameriką atvyko 1904 me- vykdo. rusa\ bolševikai, ai
tais, apsigyveno pradžioje garsiai pasiekė ir Pietų
Fhiladelphijoj ir ten 1906, AlJieidĮc^_ .... 

metais vedė Petronėlę Pik-; Lapkričio ^3 d. Argenti- 
čiūnaitę. 1913 metais persi- nos sostinėj gyvenantieji 
kėlė gyventi į Chicagą,, kur vengrai, studentų padeda- 
ir gyveno visą laiką. Užau- m1’ surengė eiseną, kuno- 
gino sūnų ir dvi dukteris. ' > ^alyvavo Į°»°t?y žmonių.

Dar š. m. liepos 21 J. ve-’ . bėjusi pne Sovietų Są- 
lionis atšventė savo vedvbi-’ •)««£<«. atstovybės rūmų, 
•lio gyvenimo 50 metu‘su-į l™"?3 [sriauzė Lvld^ n',su- 
Lakti Ta proga buvo atsi-'lauzė b?Id^’ išdaužė lan- 
lankę daug giminių ir pa- S113? padegė gatvėje stoye- 
žistamų. Kas galėjo many- }^1US atstovybes automobi-
ti, kad po poros mėnesių
teks ilsėtis Tautinėse kapi-' Argentiniečių pavyzdžiu 
„Aonv Montevideo studentai ak-nėse?

žaliais kiauši-

—rs voKieuios laiuua- . - - * »• .* •
mas atvykstant mokytojas "V™ ? tol»u f ™ <te> pasiū- Venclauskas su žeima^ "

—Giuodžio 1 d. 6 vai
J. SwoUcin pasivaišinti.

Mirė spalio 4 d. staiga penimis ir 
nuo širdies smūgio. Iki to nl.!“s subombardavo Ku-

...-----------------------------------------------------------laiko beveik visai nesirgo, .®ĮstovyIies rumus. o
Velionis buvo senas “Kelti. bolševikų revoliucijos J’J 

toKių skanių, valgių paga- romo 20 metų sukakti. Po- ,,in.. akaih,-„iaa „ io a ’ metų sukakties išvakarėse, 
minimą. Dabar laukiame kyly dalyvavo 40 asmenų. ’trjd,, i«;v kada miesto valdybos rū-
pp. Pabarškių namo pabai- - v . r .. ' mų aikštėje vyko komum-
gimo ir atidarymo; tai gal TphnriP T m Vik- st,J skystas susirinkimas,
vėl teks visiems susieiti ir Lankučio 14 d. mirė Jo- tQ|.a^ jengva ši’og že. atej£ studentai ir kiti nore-

nas Venskūnas 69 me-

TAMPA, FLA.
Lietuviškas kaimelis

Už dviejų mylių į rytus
M. Tamošiūnas, iždininko nas skiriamas Sibire varg- uT^j^ir^^^^Rd  ̂
—T. Mattus-Matjošaitis. iž-stantiems buvusiems Lietu- p vįėnatinis m vnai lietu- 
do glob.—J. Kasper ir A. vos kariams ir kūlėjams sa-,^!?^ kaimeij^^ioridoje. 

Direktorių vietoms1 J. ------------ '■------------------

tės minėjimas. Paskaitą 
vieta:: skaitys V. Nenortas, meni-:

Grigaitis, J. Pupka, J. Zin- 
kus, V. Tankevičius, A. 
Morkūnas, J. Zaleskas, M. 
Pajaujis, -J. Mar.asas, J.

MIAMI, FLA.

Bruožis,
Saikus.

Šeinrn’ttko - 
nas, tvarkdario 
ir J. Emkus. 
Ea’fo vajus

A. Tumas ir

K.

jo susirinkimą išvaikyti, bet
Per vaišes mūsų šeiminin-tų amžiaus. Velionis buvo II,V1C* jį saugojo stiprūs raitosios

kas ir pirmasis kaimelio vienišas, neturėjo jokių gi- oenas draugas ir pįseM>slos policijos bū-
gyventojas A. Ėlinauskas minių, bet jo draugai gra- Apiplėšė Dėdę Pasakorių riai ir to dėl pašvilpavę ir 
prisiminė, kad kaimely jau žiai ji palaidojo. Prieš porą savaičių 2 jau- išvadinę komunistus žmog-

lurime net 12 lietuvių šei- I iptn- n* vyrai apiplėšė Dėdę Pa- žudžiais, pasitraukė,
mų, tai jau laikas kaimeli - b^ndro-ei ii- T ietnvin sakoriu—V. M. Ambrozą? Bei keli šimtai mande= 
pakrikštyti, atseit, duoti klabui/ Vakare apie 8:30 vai. jis stantų nužygiavo prie So-
jam vardą. Tam visi prita- ’ žiūrėjo televizijos. Paskam- vietų konsulato puošiuos
rė. Buvo sumanymų duoti m™51 ^an\r J“ue tino skambutis.. Ambroze vilos, kur turėjo Įvykti <u-

vardą Griniaus, buvusio vaSU’ nuvažiavo <Jis dė! nupiau- delis Sovietų atstovybės

Lietuvos prezidento, bet pa- ™ T-v njtos koJos važinėjasi kėdėj) rengiamas pokylis. Nieko

galiau didžiuma *nutarė va- ^n„mT.t iZSS KvS atidaryti durų, manydamas nelaukdami manifestantai

dinti Tampos Lietuvių Kai- sūnų Ten n palaidotas, bu- -t . „ įsi|aužė j vidų iv bt, asi.
me,iU- ! palikot duii^SS:^. .. . . P . gaUijimo visk, sunarni,n,

Daugelis lietuvių yra lan- Įsiveržė du jauni vyrai. lv padegė,
kėši rytinėj Floridoj—did- Renkasi Lietuviu klubas Jie pogalvio impilu apsuko Pokylis įvyko pasiuntmy- 
miesčio Miami rajone. Aš Gruodžio 5 d. 7 vai. vak J Ambro,zui ^alvf sūri- bės rūmuose, kuriuos siu. 
gi tiems ir dar Floridoj ne- pus Lietuviu niliečiu klubo rankas. Ambroze bandė jop^hcija.
buvusiems patariu aplanky- narįŲ metinis susirinkime banditams aiškinti, kad jis , plačiai mvo p.a
ti mūsų kraštą — vakar 
Floridą, Tampos-St. Peters
fcurg rajoną, prie Tampos krečiami liauji nariai įstoti K-a‘ ne"^a° 
įlankos (Bav) ir Meksikos j klubą. jiems sakyta, kad jis skęs-
įlankos. Čia yra apie 200 1

mele!

Tą kaimelį sudaro ne ba
kūžės samanotos, bet 12 ga
na puošnių namų, beveik vi
si lietuvių, daugiausiai į 
pensiją išėjusių, ar šiaip jau 
gerai prasigyvenusių. Kai
melis labai gražus, o jame 
dvasia tikrai lietuviška: lie
tuviška įkalba, dainos, val
giai ir svetingumas.

T•y •

Ir mes protestavome

Amerikos lietuvių tary
bos skyriaus pastangomis 

Missu- lapkričio 17 d. Lietuvių klu- 
Logan bo salėj buvo sukviestas 

protesto mitingas ryšium su
Vengrijos skerdvnėmis. Ja-! Pirmutinis lietuvis čia up
ine kalbas pasakė skyriaus sigyveno ir kaimeliui pra- 

Balfo skyrius pradeda pi-pirmininkė A. Skudžinskie-i džią davė 1950 metais— 
niginių aukų ir drabužių nė ir Balfo skyriaus pirmi- Aleksas Ėlinauskas, geras, 
bei avalynės vajų. Aukų ninkas A. Jankūnas, o Alto gabus ir darbštus vyras, nu
lupai išdalinti rinkikams, sekr. L. Jankūnienė per- sipirkės namą su geru skly- 
tc dėl visi, i ką su tokiais skaitė rezoliuciją, kuri buvo pu žemės. KadangL jis fla- 
lapais bus kreiptasi, prašo- pasiųsta prezidentui ir kon- šlys, tai, nenorėdamas nu- 
mi neatsisakyti paaukoti Si- gresui..
bire ir Vokietijoje vargs- Tylos minute buvo pa
tartiems tautiečiams sušefp- gerbti visi Vengrijoje kritę 
ti. ' už laisvę. Aukų Vengrijos

Skyriaus pirmininku šiuo sukilėliams surinkta $50. 
metu yra A. Vagelis. Tam reikalui aukojo: Bal-
K, . fo skvrius ir Lietuvių cho-Nauja, levų komitetą. po s,000 A

Lituanistikos mokyklos D. Kaulakis po $5.00; A. 
tėvu susirinkimas išrinko Jankūnas, P. Druziliauskas, 
naują komitetą: pirm. J. B. Bukauskas ir F. Radžius 
Palubeckas, vicepirm. M. po $2; J. Trasas, A. Sku- 
Vidunienė, sekr. A. Ser- l). Jakomas. J. Swolkin. A.

DOMINK' MAŽEIKOS KIRPYKLA WORCESTERYJE

ko Mažeikos kirpykla. Dirba joje (iš kairės į dešinę) F. M«»-
rtnrski, savininkas D. Mažeika ir L. Vaisa..........................................................

Kirpykloje galima nusikirpti pifian kaip kitur. Mandagus pa 

tarnavimas ir yra patogi vieta mašinoms parkinti.

bodžiauti, prisisodino 50 
vaisinių medžių; dabar tie 
medžiai taip vaisingi, kad 
orenčiais ir greipfrutais 
Aleksas visus kaimynus ir 
iš toliau pažįstamus malo
niausiai pavaišina.

Po poros .netų mūsų vai
šingas pionierius susilau
kė dar vieno gyventojo— 
Wm. Ališausko su žmona 
Emilija.' Dabar visi kaime
lio gyventojai daugiausia 
susieina pas širdingus Ali
šauskus, o darbščioji Emili
ja yra visų gerbiama ir va
dinama kaimelio motina, 
nors amžiumi ji yra jau
niausia.

Š.m. rugsėjo mėnesį mū
sų kaimelis susilaukė jau 
dvyliktojo gyventojo. Tai 
Jonas ir Teofilė Pabarš- 
kiai iš Kenosba, Wis. Jie 
jau ir namą statosi.

Ta proga mūsų kaimelio 
pirmasis gyventojas—Alek
sas Ėlinauskas sukvietė pas 
save visus kaimelio lietu
vius, ir visus skaniais val
giais ir gėrimais pavaišino. 
Kadangi, kaip minėta, 
Aleksas savo šeimininkės 
neturi ir pas jį laikinai gyve
na Pabarškiai, tai darbščio
ji Emilija ir tuos skanius 
pietus pagamino. Visi susi
rinkę mūsų “kaimiečiai” 
širdingai dėkojo Elinauskui 

j už vaišes, o p. Emilijai už

O-

nariu metinis SUSU inKimaS J RkUUti lanolinirti klubo natalnoso Viri klubo nesemal is ligonines akleisu lape lai su ^k ai?.

kiuoo patalpose, v įsi Klubo inigu netur; plėši- “Sovietų taika yra budelio 
y mariai prašomi dalyvauti, , nvati Girdi taika”. ”Komunistu taikos

Gardneristis ta piniguose. Viską išvertę 
ir sujaukę plėšikai pinigų

taika”, “Komunistų taikos 
balandis virto plėšriu, mir
tį nešančiu paukščiu’' ir kt.

M. Krasinsk&sapsigyvenusių lietuvių, apy
linkės labai gražius, -miestai 
mažesni, pragyvenimas 
gesnis, saulutė šviečia kas
dien. Kasmet čia nusiperka 
namus apie pustuzinis lie
tuvių pastoviam apsigyve- ***^«*1 v<*"’
nimui, o žiemą turime daug kvitą’ k,d n‘uiUs apm<**ta8 ir F^sUtymo garantiją,
svečiu. " pnvaziuoda\o mašinų,į Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra:

-- - - kad joms nebebuvo vietos 4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 
kur pastatyti. To dėl vai- 42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špelikės siūlų 
džia paėmė didelius žemės ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, 
plotus ir įrengė netoli Black spalva pilka, ruda ar mėlyna.
Rock automobiliams sustoti Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil- 
aikštę, pastatė namus žmo- noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa-

SALISBURY, MASS.
“Sausas” pajūris

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija
Mūsą vaistinė tari įgaliojomų siųsti drapanas į Lietuvą su 

Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai
Čia yra labai gražios van- nuejs jr pasielk tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš

Malela

GARDNER, MASS.

Mini vedybines sukaktis
Juozas ii Konstancija Da

nėms persirengti ir t. t. muša lais ir kitais priedais.
Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės SI vi.

nevėžiai lapkričio 17 d. mi- ^uvaziavę maudytis rnėg- platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 
nėjo vedybinio gyvenimo ta ir troškulį nuraminti, o 4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; t 
35 metų sukaktį. Jų vaikai. Hampton paplūdimy gėri- jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli- 
iiems ta proga Simplex mu nepardavinėjo, to dėl kės siūlų ir adatų pakelis.
klube surengė pokylį, kuria-j“ištroškusieji atvažiuoda-į Siųskite pakieto numerį. ė«kį ir aiškų adresų mums: 
me dalyvavo apie 75 asme-:\o į Salisbury stipresnių gė- IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER. MASS.
nis. į nmų paragauti.

Svotas buvo Vincas Vi-1 Šiemet nutarta svaigių-
i'niauskas, o svočia Panevė- JU gėrimų nebeleisti par- 
žio sesuo Emilija Padalevi-J davinėti, smuklės turas už- 
čienė. sidaryti, o maloniai šlapias

Fane vėžiai yra kilę iš pajūris išdžius.
Meiliūnų kaimo, Vabalnin- S.
kų parapijos, ten ir vedę.
Jie ilgai gyveno Newfoun- 
dlande, o dabar Gardnety 
turi giažius namus, išaugi- 7"7“7\-
no 5 vaikus. Jie yra seni! P’kietavo lauviečtus 
“Keleivios” skaitytojai. | New Yorko prieškomuni-i 

Linkiu Panevėžiams darbinis frontas pikietavo 
daug gražių dienų. 1 “Laisvės” rengtą lapkričio

Toj pačioj puotoj buvo 18 d. koncertą. Tarp įvairių 
pasveikmU vedybinio gyye- plakatų buvo ir Stalino iš- 
nimo 35 metų sukakties kamša, kuri atkreipė dau- 
proga ir Panevėžio įaesuo gelio pravažiuojančių ir 
ir svainis Padalevičiai. praeinančių dėmesį į pikio- 

Charles ir Julė Gruns- tininkus.

NEW YORK, N. Y.

kiai minėjo vedybinio gyve- M. Ruzgaitis

Skrinska, Savininkas

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Resnkitn Modernišką Lietaviiką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Knlly Sąvare, Worce«ter, Mas*.

; Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui 
I tu į Lietuvą ir į visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 
I visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon, streptomycin, vaiidolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie* 
kia I ietuvų į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu- ‘ 
mis gauna garantijų iš rusų valdžios 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKA
Pbarmacy vabAMe savininkas 

Ir Netary Public
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Rinkimus vertinant
K* parode rinkimai

Žurnalistas W. E. Muilins

Nr. 48, Lapkričio 28, 1956

didesnio, 
keturius metus.

bent neparodė
kaip prieš ket____ ________,
Mat, darbai eina gerai ir 
uždarbiai yra neblogi, to-

kitose pramoningose valsti-į dėl tik “reguliariniai” de- 
New Jersey, Kalifor- mokratų balsuotojai rėmė

ėję rinkimai aiškiai parodė ^repubUkonat“ Nors de- konų kandidatus, 
tradicini Amenkos balsuo- £ . jG1,
tojų savarankumą. Tai neiš- • . kongrese bet Neprastas reiškinys
kia. kad vidutinis pilietis g. nedau^ reiškifoalvginus Praėjusiuose rinkimuose bu-! 
visai nepaiso ką jam triubi- v,„ P hn< , a vo didelis prezidento D. D.
ja partijų agitatoriai; jis £ £±ntU’ kmbs bU" ie‘ Eisenhowerio laimėjimas ir
balsuoja taip, kaip jam iš- P vieta vra be kartu jo vedamos partijos
rodo genau o ne taip, kaip alo reikšminga, nes jo ran. pralaimėjimas Tas rodo di-, 
ji spina politikieriai. vAbūs

Geriausias tam pavyzdys aparatas. Jisai skiria visus “ įj^dentas ^.a<
buvo paties prezidento rin- departamentų vadus; jis J P??{f v „J?
kimai. Demokratų kandida- kontroliuoja užsienio politi- }*!£“ a’^ilka 
tas Stevensonas nėrėsi iš ką; jo vadovybėj yra visos ''J™’ kalP° Pavyzdingo*

SVEČIAS IS GRAIKUOS

—Jakšiemaš, vaike! 
—O ką tai reiškia? 
—Ar tai tu, Maiki, 

panskiemu nesupranti? 
—Ne.
—Nu, vot tebe

pypkės buvo du.
—Ar tėvas juos matei?

Prezidentas D. D. Eisenhower priima svečią i£ Graiki
jos, tos šalies ministeriu pirmininką K. Karamanli*.

* Liberalizmo jėga
kurie su- to’ balsų skaičių už pre- (Tęsinys) viešpataujančios religijos.

mus, kalbėdamas Bostone, i prantama, negali būti prie- kiiz^užsieniu^cdL Liberalizmo pagrindinę spresž^uri^il^bu yra* tei-
jis nuėjo taip toli, kad žmtĄ j «ngi prezidento partijai. ŽoZuT^k galima suimti ,» S^Lia“fr Ss^išX
nes pradėjo baubti. Jis Įet- Beve k £■>]>«£>* repubh- > 'nakri^paraku. Vį. daug visiems supranta- ninfįausia. valstybė priva.

S iŠ. suomenė tavo liūliuojama P0?3^: palaiminti yra 16 tikybas lygiai res-
“taikos ir gerbūvio” šq. ištikimi atsiskleidusiai jiems pektuoti. Nes ten, kur viena

f •v.” - /t. iic mo T.im' <rai- kiais ir staiga kanuoliu tiesai 11 sąžines balsui. Ne ga^nyėia igauna nekiaidin-
pasipiktino, nes daugelis mę demokratai. Taigi, gau- trpnksmasf p-fp ko 5allktu vergauti gi atėjo i pasauli J nrinažinima ir kartu žino, kad pats Stevensonas ’ darni savo prezidentą, repu- Lt^^Sdėtv^ PaeaT^ena žmo^us’ bet kad-iškeltų sa- ^lstvbmės bažnyčios teises 
yra turėjęs operaciją ir vaik- blikonai daug laimėjo. Bent J P . > • g . * vo ir kitų asmens vertę, kad t j kįtU tikvbu ar pasaulė-
ščioja tik su vienu inkstu. į ketunus metus jie turės už- kūrentų savyje dvasios ug- t‘ .L-Vį- oLįdn.ia
Ir per vi^ rinkinmka^ ^as šiitas vietas vai-nel?. Li kviestų ke.fą - J
nija ps atakavo Eisenhowe- dzioje. “ ® i » būties dausose. j •..................... ........ S- MidieUona. fcTaok“o-buvr^ Ištikimybe apreikštai tie.

piršdamas pats 
kutini vakarą prieš rinki-; stančių žmonių,

dosi tiesiog j čigonišką bū
rimą, kad Eisenhoweris 
tuoj mirsiąs. Žmonės tuo

ri dėl vidaus ir užsienių po
litikos. Ar visuomenė pa
klausė Stevensono atakų?

sai buvo ginklas, kuriuo pir- Netiesa sako vienuolis
Vienašališkas vertinimas žmonių reagavimas i uzsie- mjejį krikščionys nugalėjo Mikalauskas* kad Bažny-

po -Olrait, Maiki, jeigu tu Ne! Kai atėjo rinkimų die-; Aukšžiau dedalnas g. Mi. "Sja “ne’beLėjo laiko°‘^ ?al! Ro!nos.im|>era’ I'?"' apkyrimas nuo vaisty
tam netiki, tai spora de to na žmones balsavo uz Ei-helsono strai is -K ^Linei irodrti, kad dė! tol?.u?: ^"mybe taip pat bes virto Bažnyčios
nekelsime. Ale tu nesakyk senhotverj urmu. rinkimai” vra reika- Eeinto krizės ateakomimra palmei tiesai sttpnno h- klojimu, atseit, libe

O man, kad velnio nėra, ba Kai kas dabar
žmonės mislina, kad tu esi ant to tai jau aš nsutiksiu. jog Eisenhovv
regli paliokas, tik lietuvis- . Stevensoną savo a. a___
kai pramokęs. ~APie velnią mudu dar iumu. Jeigu ir taip būtų. tai

valsty- 
perse- 

liberalistai
raz.

—Bet kodėl tėvas užsi- nekalbėjom, tėve 
manei lenkiškai kalbėti? —Jei nekalbėjome,
Juk visada buvai lenkams galėsime dar pakalbėti

visgi tas parodo, kad žino
tai nės turi savo nusistatymą ir 
to- agitatorių neklauso. Tas

~ . . . , . , • t* • i - - ir vėlesniu laiku valdovus Pijaus IX vienu posakiu iš
Paprastai po rinkimų tem- senhovveno. Po rinkimų vi- bei vadov„s. ‘ i866 metŲ. « .F panašiai

peiatuia atslūgsta ir apie si be skirtumų pnpazi-. j^ag vajdo teroru ir gra- atsitinka ir šiandien, kada
rinkimus galima saitai ka.- sta, kad Dulles o užsienių sinjmu nužudyti valdovams irne giljotinomis ir laužais, 
fceti, nev ai lojant įssneiski- politika Viduriniuose Rytuo- neklusniuosius. tas neišven- bet kitu žiauriu kankinimudėl reikia iš kalno padary- aiškiai matosi dar ir iš to, neklusniuosius, tas neišven- bet kitu žiauriu kankinimu

T mno- \ioik’ a« tik- 11 agri™ėntą, Kaa pasKui tu kad jie nevisuf balsavoj j~a. '''ienos Paitųos se ouvo aisastrous lauure gjamaĮ turi žūti. 18 šimtme- persekiojamas 
mi, nnį nešoktum man i akis- Aš, taip, kaip Eisenhoweris no-!ka«dldatol.blivo /sumušti (katastrofalims nepasiseki-tyj tolerancijos dvasia pa. kaip štįi neapykanta
maskolių neimliu, o pnes mat< atstražnas žmogus, rėjo, nors už jį patį baisa-!1.1 ’ ? kltos Part!‘ . atsakomybe* kirto pasaulietinių ir bažny- šmeižtu. . .”

>. r jos kandidatai, kur jie ir klausimas pnes rinkimus tįnjų valdovų galią peise- a,. , , . ...

Štai keletas pavyzdžių, i pralaimėjo tokio “šluojamo mažai tebuvo aptartas ir kiot'f kitatikius. Demokrati- «. ^įa tenka tiumoai pnmin-
------------------ hkimo nesusi dar maziau suprastas. Be ja sužlugdė absoliutines mo- ka(? ne kas Aitas kaip

to. Amenkos snauda mil- ____j: __ i_ i.„ l’rerahzmas sustabdė here-

presingas. i___a____ i__ : i._ kad vienos nartiios se buvo “disastrous failure’ i ’žmnmisl-----
ir

... - . , - ■ , 4 . mai, aisu uolias zmuuus. rei 
paliokus, nieko nesakau, ba T^gį sakau, kad velnias vo* 
jie tokie pat katalikai, kaip yra®
ir mes. Juk visos mūsų mai- * _Lvnr9 
daknygės iki šiol buvo dru- Eisenhoweris labai norė-: T mutamo

taip padarė Jagėla taip pa- kad jj vra?

nesklandumus spaudos pus-i

" 'koSnCkokR- kad kitatikių pc-sekiojimas 
nėra Bažnyčios laikomas

šiomis suglaustomis pas-nooli. 11 šmeižtas katalikų, popie-

' Panašiai buvo ir Dreo-on kos neklauso buvo paliekamas nuošaliai, juos ir
”a M^rasakoS11’ kai • —^a m,a" l,asako nuiau‘ valstijoj. Eisenhowerisbu- “politikierių” ir balsuoja o ateakomybę uz tusokius tivizmą 
JLS Kau.it!mas’ va,ke- '-o ęnLngąs jos senato- sa™

... . .uu: \Vavnp Morse ir norė-! t>ei to galima pasakyti, lepiuose nešė tei Bensonas, ^bomįg ^eko truputi paaiš- Vnas buvo ‘‘^ -'upaltokeję-s. auumu o kL’riU^nkimuJre kad jeiguLalsuotojai ne- tai McKay, tai Dulles, bet kinti ir parvškjnt? .(įLliz- " t
kad musų tautininkai jau nrtete. Hitlens nuėjo nujau- a»a -ltuose nnKimu^,^^ (femokl_l ,įIitikie. niekada prezidentas. Ame- mo jė^ apie kuria vienuo- kank 
-“^.^ttiaL’ S?i^ ’ ° Va^inast ir šūįb^!«8 M"as btivo užsi-

zians nuomone yra žiaurus 
kankinimas ir persekioji- 

kurie prilygsta giljoti-• • • W '•nai i
trepsėdavo.

—Bet tie laikai,
jau priklauso istorijai 
eitis nebesugrįš.

—O ką gali žinoti.

bus aiškus.
palioku flagė. Taigi priėjau i žemyn, tuoj plaukai atsisto- • kuro, o, jie vėl atsisuko nuo darbininkų prie ši ninku, 

‘ lJ__ ant tralvra Tv kam t,i i , < • --• - i. . ____ K™:.,*”ie to vyro, ką prie jos Jo ant galvos. Ir, kaip tu demokratų ir išrinko repu- 
ovėjo. ir užkalbinau. Sa- ?pąne gJ’v3 matai, aš nega- Mikoną Fingoldą. Jie nepai-

P»
stovėjo
kau. kodėl jūs ant savo tau
tiškos flagės turite baltą 
vištą uždėję? O jis sako, 
kad tai ne višta, ale vana
gas, ką vištas gaudo. Toliau 
iš jo kalbos sužinojau, kad 
jis yra buvęs paliokų vaisko 
apycierius ir kad dabar jie 
turi slaptą armiją, kūri 
rengiasi išlupti ruskiams 
kaili
tuviai prie jų prisidėtų 
da. sako, vieni iš vienos pu
sės. kiti iš kitos., ir kai duo
sim. tai maskolį kaip blyną 
ruplosim. Taigi, matai, 
Maiki. kad su paliokais ir 
vėl galėsime susivienyti,

Įėjau tų agurkų paimti. Nu, 
tai pasakyk, kodėl mane 
apėmė tokia baimė?

ve.

tijos, liko gaji mintis išlai- šiame krašte. Bet štai Sovie- 
kyti Bažnyčios turėtą įtaką tų Sąjungoj dialektinis ma- 
valstybių valdžioms. 19 terializmas laikomas valsty- 
šimtmetyj katalikai pašau- bine religija. Ten gausu 
liečiai atėjo Bažnyčiai pa- yra katalikų persekiojimo 
gal bon: įsikūrė įvairiose pavyzdžiu. Režimai, kurie
valstybėse politinės parti- naudoja kitaip manančiųjų 
jos, susidarl europinio ma- persekiojimą, yra seniai at- 

jis būtų'sto sąjūdis ginti Bažnyčios, gyvenę. Jie buvo liberaliz-

apie “unijų bosus”
Padėjus į salį laimėtojų Baigiant tenka atitaisyti 

so nei politikierių agitaci-1 pasitenkinimą, apie praėju- pasakymą, kad prezidento 
jos, nei partijų linijos. sius rinkimus galima paša- žinioje yra keli šimtai tūk- 

Kyt1, kad jie buvo kai ku- gtančių tarnautojų, kurie 
nais žvilgsniais nepaprasti, “negali bQti priešingi prezi- 
Pnes 100 metų Amerikos den^o partijai” jp kad prie

- ^uvo. k’ek panašus 'Stevensono, jei jis būtų „ _ , - , . . a
fordo apylinkėj, kur yra atsitikimas, kad preziden- laimėjęs, “visi jie būtų iš-j turimas teises valstybėje, ir,mo nušluoti ir, kur toki ne
stiprios darbininkų unijos, tas, laimėdamas rinkimus, giuoti”. Taip nėra. Faktai'atstatyti Bažnyčios pašau-; žimai naujai atsiranda, jie 
Ta apylinkė visada buvo lai- nepajėgė su savim pravesti y,a kitokie, negu sakoma. Mietinę galią bei autoritetą, i taip pat bus nušluoti. 
.................................. ............ J------------------' 1 Prieš rinkimus vien ci kada nora liberalia-

Net unijistai ignoruoja 
savo vadų nutarimus remti 
demokratus. Štai kas atsiti- 

—Ar jis irgi su ragais? -ko Conn., valstijoj, Hart- 

—Instinktas, tėve,

—Tai yra instinktas, tė

yra
paveldėta iš protėvių atmin
tis. Tavo bočiai gal gyveno 

<aiii. Jis norėtų, kad ir lie- didelėj girioj, kur patamsy 
uviai prie ju prisidėtų. Ta- buvo pavojinga vaikščioti.

Juk patamsy galima atsi
mušti į medį, galima įkristi 
į vandenį arba susitikti pa
vojingą žvėrį, žodžiu, tam
sa jiems buvo pilna pavojų. 
Per ilgus laikus šita baimė

gal ir vieną karalystę pa-! virto instinktu, kuli pavel 
darysim. dėjo ir jų aniai. Todėl da-

—Reiškia, tėvas prana-’bar daugelis žmonių bijosi 
fauji, kad tarp lenkų ir lie-!tamsos.

—Tai tu sakai, kad vel
nio nėra?

—Nėra, tėve.
—Na, tai gudbai.

tuvių galės įvykti antroji 
Liublino unija, ar ne?

—Ne, Maiki. aš nieko ne- 
pranašauju, ba aš ne prana
šą.-. Ot. šventas Jokūbas tai---------------------
galėdavo pranašauti. Paša- Pakalbinkime 
kė. kad Abraomo ožka at- kaimynus užsisakyti 
sives du ožiuku, ir kaip iš vj’\ Kaina metams $4

koma demokratų tvirtove, daugumos nei į senatą, nei 
Norėdami tą tvirtovę dar i atstovų rūmus. Čia tradici- 
daugiau sustiprinti, demo- ja tikrai sulaužyta. Balsuo-; vilių tarnautojų federalinės 
kratai pastatė savo kandi- tojai prezidentą myli, bet jo valdžios įvairiose įstaigose 
datų CIO unijos lyderį Pa- į neklauso. Kodėl? 'buvo ne “keli šimtai tūk-
trick J. Ward, karingą agi-i Balsavimo rezultatai ro- stančių”, bet 2 milionai 400 
tatorių. Republikonai nesiti- do, kad demokratai dau- tūkstančių ir 570. Tie tar- 
kėjo čia laimėti ir nomina- giausiai laimėjo ten, kur nautojai betgi nėra mėto* 
vo nežymų draudimo kom-prieš balsuotojus stovėjo mi. Milžiniška jų dauguma 
panijos tarnautoją Ir, tikė- skaudus “farmų klausimas” yra civilės tarnybos žmo- 
sit ar ne, jis nušlavė CIO i ir viešoji elektros gamyba, nės, kurių negalima pašaliu

klerui žemiškųjų reikalų mas imtŲ naudot- prievar. 
kontrolę, bu\o pa\ artintas-r persekiojimą kad ir
klerikalizmu. . . i pavidalu popiežiaus Pijaus

Besukai laikydamasis ti- IX nurod^ neapykantos 
kybų atžvilgiu liberalizmas iaucmo ir šmeižto tai iis 
skelbė reikalą atskirti baž- ’• ‘ nebebūtu liberalizmis 
nytinius reikalus nuo vai- SS
stybinių taip, kad nebūtų « — I)a^n^s . neun Karnas i / u-* • ~ režimas , kun reikėtų is-valstybėje vienos tem tikros mesti sunaikinimui. •

J. Liūdžiu*demokratą ir laimėjo rin- Žemės ūkio srityse ir vaka- ti dėl jų politinių įsitikini- stančių. Tie buvo pakeisti 
kimus didele balsų daugu- rinėse valstijose, kur elek- bų, bet tiktai už tarnybinius 1953 metais, paėmus vai- 

“ ‘ gamybos klausimas gy- prasižengimus arba dėl da-Jdžią republikonams, tuos 
ojams turi didelės svar- bar pagarsėjusio “ištikimy-' keistų ir išrinktas demokra-

(Galas)

ma. tros
Illinojaus valstijoj, kur ventojams turi didelės svar- bar pagarsėjusio “ištikimy- j keistų ir išrinktas demokra- Pakalbinkime draugu* ir 

yra stiprios darbininkų uni-'bos, demokratai ėmė viršų, bės” reikalo. Pašalinamų tas prezidentas. Kiti dirbo kaimynu* užsisakyti “Kdei-
----- ki:u—: ------ i* «—, ~...... <---------i—~ *>rie Trumano, dirba prie vį”. Kaina metams JŪ.

!isenhowerio ir, žinoma, —:—
jos, republikonai sumušė nors prezidentas ir ten pra- tarnautojų, kurie nustato pi 
demokratus. Vadinasi, ir ėjo nemaža dauguma. Dar- daugiau ai' mažiau valdžios E

draugu* ir čia organizuoti darbininkai bininkai balsuotojai šiais politiką, o todėl ir keičiasi dirbtų ir prie kitos partijos Dabar pat* laika* užsiša
uti “Kelei-nepaklausė savo unijų bosų. rinkimais neparodė didelio valdžiai pasikeitus, yra šiek prezidento. _ r kyti “Keleivio” kalendorių

I eik tas pats buvo ir prielankumo demokratams, tiek daugiau dešimties tūk- J. Januškis 1957 metam*. 50
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dojimą.
' 2. Paneigti Sovietų Są

jungos, taip pat pavergtųjų 
tautų vadinamųjų “liaudies

Buvę Lietuvos seimo na- parlamentarines institucijas.' parlamentų” d e 1 e g atams 
riai kreipėsi i Laisvųjų tau- Nors jau daugiau kaip 11 i teisę būti Tarpparlamenta- 
tų parlamentų atstovus, su- metų praėjo nuo antrojo ' rinės unijos nariais ir da

Pasmerkite užpuolikus
Sužalo bulvė* grįždavo visokių gėrybių

B Telšių rajono gautame P'^rov^ioa

čionykštį termometrą kai, o čia kolūkio pirminin- kimu zurpuoja lietuvių tautos su- tos, o tėra komunistų dikta-loincnin irii-č nulini n Kal» ° Vla *WIU1UU pirminiu- . .i* laipsnių vns nunoj, o . renkamas Na aišku Mes, žemiau pasirašę, pa- verenines teises. tūros ir okupanto įrankiai
laukuose dar daug nenukas- kolįkįe^ų gyvenimas ge- skutinio Lietuvos respubli- Sovietų agresija prieš! 3 primvėlinai ’eikalau-i 
tų bulvių ir kitų daržovių. Visi pauškinti.” * kos demokratinio seimo na- Lietuvą ir kitas Centro bei ti, kacI S pavertai: 

Tame pačiame laiške ra-, riai, kreipiamės į jus, lais- Rytų Europos valstvbes,j Lietuvai ir kitoms paverg-

rugių 170 rublių, kviečių—' Moka mergaite rašyti!. f Iki antrojo pasaulinio si sovietizacija, yra vienas SKiėi n7^rifnnip“kv'kdv?
200 rub., miežių—150 rub.l “Mama jums rašė laiš- karo mes irgi buvome tar}> didžiausių Stalino ir jo ben- laisvais ir nesuklasto-*
teSėf3 kTc a;dS'kt,irrŠi & be,t.,l>a.rašė P®*“*- tautinės. l»rlan*ntanj šei- drininkų padarytų ir iki šiol tei, rinkimais būtų atstatyl 
Krautuves. Kol gausi duo- <iel galite ir negauti . mos nanai ir aktyviai pro- neatstatytų tarptautinių nu- tos Sovietu naveretuiu vai 

gel'aii Ir tikrai 138 laiškas ”e PaSavom® rėmėme tikros sikaltimų stybių inZ
eileje pastovėti . ‘gautas. tautos atstovybes idėją ir Mes, tebesą gyvi laisva-įgtitucijos. !

Įjos vaidmenį valstybėje. jame pasaulyje buvę Lie-!" *L.’ R. ,. . 
išau ašaromis i Pasinaudodama slantais tuvos seimo ir Tarpparla- - Sociald^mokT^u* frak-
Iš Argentinos į Lietuvą! 1939 metų rugpiučio 23 d. mentannes unijos . nariai
• - *• a __ QQ ri smnriamp tna nnnnfi knn. mv i «i«i • *Kai »__ *- J-1__  _ x-i .kihruinrmnn cncitainmoic i viešiu savo iironsKus svpi.i iviagaaiena VzaifliKiene

lai
į“n^idųrtiU5« birželio“ i?d Įsibriovė j jo kilniems ūkimams ^ieč^Sinkų nespėjo tos medžiagos nei 

rašo savo seseriai: “Rašau Lietuvos tentonja, sunai- Mes maloniai prašome £rakc;ja. 
ne rašalu, bet ašaromis, kino jos nepriklausomybę Kongresą: į*’ _
Man stebėtina iš kur tiekei laisve ir atėmė lietuvių 1. Pasmerkti Sovietų Są- Kapoia* Skipitis

PAKILO 76,000 PĖDŲ

1 * A#*" V -•< ’V& 1 .T \
Du karo laivyno karininkai, kom. M. L. 

komn. M- D. Ross (kairėj) su balionu iškilo i aukšty

bes 76,000 pėdų. Jie sumušė aukštumo rekordą. Dėt nu* 

sileisdami jie nebegalėjo sukontroliuoti savo balioną ir 

nukrito prie Brownlee, Nebraskoje.

Taip yra Žemaitijos kai
me. Ir ten, matote, norėda
mas nusipirkti duonelės ke
palėlį, turi ilgai eilėje sto
vėti. O stovima dėl to, kad 
paskutiniesiems nebelieka.
Už kelnaites dirba 
ištisą mėnesį

Iš Kauno 19 metų mer
gaitė, baigusi gimnaziją, 
dabar dirbanti fabrike

. . . Suvažiavimas kreipia lie-
peržiūrėti, kai pirmininkas tuviu visuomenės dėmesį ir 
jau pradėjo šaukti: “Die- j tai, kad paaštrėjusi tarp-

peja, rašo:
“Uždirbu ne taip jau ma

žai. Pragyventi galiu. Iš jū
sų krašto šilkini apatinuką 
ir kelnaites galiu nusipirkti 
už mėnesinę algą, arba ge
nis vasarinius batukus, jei
gu pragyvenimui nereikia. 
Tai štai kaip gyvenu.

vei’- **7™? ?S-T -,U^utai ealimvbe laisvai i? iun^os Zresiios aktus prtešiuž ūkininkų partijos frak- notvarkė pasibaigė, duokit tautinė krizė gali paskatin-
S1 Ž,vZX° rinkti'S2RTK X!cijų; | ** (i didžiu Valūnų.valsty-

apie gyvenimą Lietuvoje.
Viskas yra taip, kaip jų---------------------------------------
spauda Argentinoje rašo . Lietuviai olimpiadoj

Tas pats laikraštis rašo, §juo metu Austrai jos, 
ir apie kitą sugrįžėlį, kuris, mieste Melbourne vyksta 
Buenos Aires gyvendamas, sporto olimpiada. Iš Lėtu-Į
mėgdavęs vien apetito su 
žadinimui suvalgyti svarą 

‘Namo parvažiuoju ga-,svogūnų su literiu smeto-

vos joje dalyvauja 7 sporti-; 
ninkai lietuviai, kurie žais 
Sovietų Sąjungos komando-

puotas4 Europos valstybes, Petru Jočys [Cijos dar nebuvo sureda-bes daryti kompromisus su
taip pat pasmerkti Sovietų už Darbo federacijos frak-Stotos ir jas teko pave&ti Sovietų Sąjunga mažųjų 
koloniSinj tų kraštų išnau- cijų._______________________ u-arkyt?3^"1 k°mltetU1 Sa' taut,J ^skal,a" TodėI rag”

Tai taip atrodė ALT su
važiavimas.

DelegatasAlto suvažiavimas
na retai, nes neturiu laiko,:nos. Lietuvoje tiek smeto- se. g jų yfa; lengvaatliečiai Kew Yorke buvo meti- 
kelionė kaštuoja, o maisto, nos visas kolchozas nesu- a. Mikėnas, kuris Kijevo i njs" Amerikos lietuvių tarv- 

to dėl jis negalėjo , ungtvnėse 10 kilometrų įos *suvažiavmias, kuris iš- 
komite-

Lapkričio 16 ir 17 dieno- ruošęs ir aiškių informacijų 
negalėjo patiekti. Knygų

vistiek nėra ką pasiimti”.
O nepriklausomoj Lietu- pakelti didelio nusivylimo i nubėgo per 42 min. ir 45.8 klausė Vykdomojo 

r-oj miestietės, nuvažiavu- ir atsidūrė bepročių ligoni- sek., ?r j. pįpynė, krepšiniu- t0 pranešimus ir

' valgo.

voj
sios pas gimines i kaimą, nėję.

SKAITYKITE

Vertingas Knygas

„ pranešimus ir perrinko 
kai: Stonkus, Launtėnas, valdvha. Vykdomasis komi- 
Petkevičius; boksininkas t~tag pasiliko tas pats: L. 
Murauskas ir fechtuotojas šimutis, dr. P. Grigaitis, M. 
Umbras. į Vaidyla ir A. Olis.

SENAS
paraše

KAREIVIS MATUTUTIS, \ODCL 
Jurgis Jankus.

Aš NETIKIU I DIEVĄ, 
argumentų, kune visiem- 
Kaina ••• ••••••••••••• 20cI

Abelkio ro-Į

Pasakoji-
mas apie nepaprastą žemaitį, kuris Į 'Jj’J PAVftSY P
daugnuostabiu dalyku padarė, tik^LAl. V ESY, 
nepadarė vieno, kur) tikrai turėjo i eities. — ‘ ".................

psl. Kaina $3.: niai.
Kietais viršeliais, 467 pusla- 

kaina ........................................ >4
Į PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū- 

I.ENGVAS BCDAS IŠMOKTI ANG-! įj,s> novelių rinkinys, 155 psl. 
LIŠKAI. Goriausias vadovėlis pra- ... e,

dedantiems angliškai mokytis; duoda; Kalna ........................................
ištarimą, angliškus pasikalbėjimas.j VAVO KELIAS ( SOCIALIZMĄ. 
Kama .••••••75c ! Parašė Leonas Biumas. Trumpas

sceializmo aiškinimas. Kaina
NAUJA VALGIŲ KNVGa. M. Mi- 

clielsonienės parašyta; 250 įvairiu 
receptų, 132 pusi. Kaina ____ $1.25
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis
Mažrimas 1^12 metais iš Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina .$2.50
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, 

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

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

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

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

MILŽINO PAUNKSMtk Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pusi., d:delis formatas, gera 
popiera. Kaina ............................. $2.50

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

nės plaustu iš l’ietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

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

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
249 pusi. Kaina............................. $2JM
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25 
roi’iLzKAl IR LIETUVA. Kunigo 

M. v«iadkos parašyta knyga, 250 
pus;. aainr ............. .$2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojoj paveikslu. 128 puslapiai,
kaina ................................................... 50c
NEPRI KLAUSOMOS LILTUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 169 pa
veikslų, 225 pusk, gerame jiopieryje.
Kaina .................................................$5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jasmi- 

% no anglų kalba sodrūs vaizdeiia:. 
ISO pusi. Kama kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais .................... $1.09
Lietuvi v kalbos gramatika.

P*mšč Or. 1). Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams.
Kaina

revizijos komisija liudijo, 
kad Tarybos iždininko kny
gos yra vedamos tvarkingai

Amerikos Lietuvių 
Visuomenei

ragi
na lietuvių visuomenę kelti 
balsą tais atvejais, jeigu 
tokios pavojingas Lietuvos 
reikalui tendencijos pasi
reikštų.

Visas jėgas aukokime ko
vai prieš barbarišką, brol
žudišką ir priespaudą ne-

Ara ir daugau lietuvių,! Suvažiavimą sveikino ge- daro.
dalyvaujančių kitų kraštų' neralinis konsulas J. Bud- 
komandose. Atidarymo .iš-į iys< yiiko pirmininkas J. 
kilmėse su Lietuvos tnspal-; Matulionis, dr. A. Trimakas 
ve dalyvavo ir,Australijos ir kjtk Labai gražų sveiki- 
lietuviai, pasipuošę tauti- nimą jteįkė raštų Amerikos
niais drabužiais.
Minėjo 39 metų sukaktį

Bolševikų revoliucijos 39

_____  šanti komunizmą !
Amerikos lietuvių tary- Lai gyvuoja nepriklauso- 

ir ji neradusi jokių trūkumų, bos metinis suvažiavimas, m a, demokratiška Lietuvos 
Bet Nemickas vistiek gin- įvykęs 1956 m. lapkričio Respubliką!
čijosi ir reikalavo aiškių 16-17 dienomis New Yorke, Amerikos lietuvių 
įrodymų, ką Vlikas su gau- Sheraton McAlpin viešbu- 
namais iš Tarybos pinigais ty, besireiškiančiu laisvės

sąjūdžių Centro ir Rytu

suvažiavimas
uuyoos

UŽSAKĖ “KELEIVĮ3 
DOVANŲReikia pasakyti, kad bu- Europos akivaizdoje, krei

vo ir daugiau delegatų, ne- piasi į Amerikos lietuvių vi- 
pasitenkinusių iždininko ra- suomenę, ragindamas ją 
portu. Esą, toks raportas m i t ingais, rezoliucijomis 
turėtų būti atspausdintas ir»bei aukomis remti vengiu 
nors po vieną jo kopiją tu- ir kitų Centro bei Rytų Eu- 
rėtų būti padalinta visiems ropos išsilaisvinimo pastan- 
delegatams. Skaitlinėse ga- gas ir smerkti brotalią Ma
limą susivokti tiktai turint skvos priespaudą paverg- tage, Pa., atnaujino prenu- 
iac i—jčfi, natiaVta« n np tnnsp kraštuose. merata Mrs. Mary Stauc-

kienei, Lilly, Pa.
Mrs. Angelą Travis iš

Mr. J. Grabauskas iš Fair- 
vie\v. N. -J., užsakė laikraš
ti ir kalendorių Mrs. A1. 
Petri iienei, Bayonne, N. J.

Joe Ambrazaitis iš Por-

lietuvių socialdemokratų są
jungos vykdomasis komite
tas.

Valdybos pranešimai, 
kaip ir visada, buvo ilgi, 
sausi ir nuobodūs, išskyrus 
tik Olį, kuris rašyto rapor
to neturėjo, tik trumpai žo
džiu paaiškino dirbęs ką

jas raštu patiektas, o ne tuose kraštuose, 
klausantis kaip iždininkas Suvažiavimas kreipia lie
jas skaito iš savo knygos, tuvių visuomenės dėmesį i

M. Kižytė skaitė ilgoka tai. kad Rytų ir Centro Ėu- Johnson City, N. Y., atnau- 
pranešimą apie tai, kiek ropoję prasidėjusi atvira iš- Jjno prenumeratą metams 
žinių apie Lietuvą vra pa- silaisvinimo kova gali ne-'Eiank Pranaičiui, Biock- 
skleidęs anglu kalbas spau- trakus pasiekti ir Lietuvą, ton Mass 
doje jos vedamas Informa- Todėl kviečia visus lietu- Mrs. -J .J. Stanley iš Gar- 
cijų centras.. vius budėti, kad atėjus kn- dner, Mass., užsakė laik-

Dėl to centro irgi buvo tiškam momentui, būtume rasi; Petroniui, Buenos Ai- 
traputis ginčų. Mat, jo iš- pasiruošę vieningai ir viso^ ics, Argentinoje. . 
laikymas Taiybai kainuoja
apie $9,000 per metus, to-S ruroi žirMnc makth pakirtai i if.TIJVON S 
dėl Vykdomojo

metų sukaktį turėjo minėti 
ir Lietuvoje. Maskvai parsi- 
davusieji stengėsi įrodyti, 
kokia laiminga dabar yra 
lietuvių tauta, gyvendama
po “nemirtingojo Lenino Į ir palinkėjo toliau
vėHava”. I visiems darbuotis vienybėj.

Pasak Eltą, Vilniuje fil-j Nuobodžiausias raportas
armonijos salėje kalbėjęs buvo pirmininko L. Šimu-
komunistų partijos centro čio jis kalba iabai iėtaj,
sekretorius Sniečkus. Jis dažnai pamikčiodamas ir
uai’eiškęs. kad lietuvių tau- paų žodį pakartodamas.
ta griežtai smerkianti vaka- Baigdamas jis pagyrė sa-

s-IIHl ...................................... .... kapitalistus, kad ‘’uz^vuosius katalikus veikėjus,
ar romos popiežius YRA!®’emo. unjenahstai teike kurie ltolonijose daug dirbę

KRISTAUS VIETININKAS? P»-1 VenffniOS reakcinėms jė-lT»rvbn« -skvrimis**• nairvrė 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu įaiyoOS ^Kyliuose, pagyre

ūekvtenam pemkaityti. Kaina 1 gorus dideles pinigų sumas, az “gerą pasidarbavimą 
s<^^EJįo,u^IHAIrIRrB?Vipeim?tė per V®11*"jos sie- net ir tuos, kurie nieko ne- 
naujaulfomt\ini2S papiidyu^ i ginkluotas fašistų ban- dirbo ir per visus metus nei 
klausimu knygutė. Kaina ...........25c' das. kurios gnovė įmones karto neatsilankė į savo sky-
“bSoSenovSe.“^^":'1' Pta»-W- žu<tė riaus susirinkimą
-okių įvairiuose kraštuose ir jvėiriuo- i kus ii vsuonienes \fcikeju;> Vadinasi katalikai gavo

kąū tik laudouoji arn.ija )K, 1Iledalj. Bet kitų srovių 
...................................su,, tsgelbejiui Venet-ų tautų is viršininkai, darydami savo

žemaičių krikštas. P. AoeikiO| to mirtino pavojaus Dpanešimus sxvo sroviuparašytas istorinis romanas iš Žc-' r J pranešimus, s«VU STOVIU
Su Sniečkus pripažinęs, kacfveikejų visai nepaminėjo,

VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo i Lietuvoje buvę padalyta 11 dl‘b«. nemazuu,
toks tvanas bati ir k* apie tai klaidu. “Daug žalos pada- Kartais ir daugiau, negu ki-

DEL laisvos Lietuvos. Lietu jre apais laikais įsitvirtinę U* . . .
vos socialdemokratų raštai dėl boi-' atskirose sauguiuO oiga n ų oeKretorius (ir. B. Grigai-

X*T^ST^..*.^..,^i«rand.vw> Berijos patikėti-'tb savo rašytąjį pranešimų 
barabas. Paer Lagerkvist’o isto- niai, kurie grubiai pazeidi- atpasakojo. žodžiu, nes, sa- 

nėjo tary binius Įstatymus' .' kė, skaityti ištisai jis būtų 
Bet tas bliudlaižis tada tų ^uvęs perilgas. Pilnas jo 
klaidų nematė ir viską gy- tekstas tilpsiąs protokole, 
rė taip, kaip kad šiandien , Ižd. M. Vaidylos prane- 
giria. Šimas buvo daugiau skai-
*2. . „ čiai. Apyskaitiniais metais
Sienos apsauga sustiprinta pajamų turėta $39,439.04.

Eltos žiniomis, siena tarp Altas savo veiklai išleido 
Lietuvos ir Lenkijos, po pa- $23,799.18 ir davė Vilkui 
skutiniųjų įvykių Lenkijoj, $18,460.37.
iš Lietuvos pusės dar labiau j° pranešimo tuoj
sustiprinta, atitverta nau- prikibo dr. Nemickas, tauti

OE.UOKRAT1N1O SOCIALIZMO 
PRADAI. Populiari ir naudinga 

knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ........................................ 50c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa 

rašė E. Vandervelde, vertė Vardu 
iias. Kaina • — .... ..•••••••.••. 10c
LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA 

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausiniu veikalas. Kai
na .....................................................$3 w
L1KRA TEISYBE APIE SOVIETU 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatu
-a faktų šviesoje. Trumpa bolšeViz- 
no istorija ir valdymo praktika. La- 
>ai daug medžiagos. 96 puslapiai 
Kaina ...................................................5<k

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
nylrės laikų Romoje, Palestinoje it 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobclk. 
premijų. Kaina ••«••«• «•«••«.$2^5 
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pui- 

jis Andriušis, trumpos lyrinėj- 
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50. 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina .............. $3
PER KLAUSUČIŲ ULYTfiLę, pa 

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
144 puslapiui^apseka, 176 psl Kaina .... $220 

$l.<*v* SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai

GERI ŽIEMOS MAISTO PAKIETAI LIETUVON

Čia vra mūsu tinkamiausi maisto pakietai siusti Lietuvon £

šaltu žiemos metu- Ypač riebalu padauginta. Pristatymas 5

trunka tarp 8 ir 10 savaičių. Muitas ir siuntinio išlaidos jei- x

na j kainą- Atsiųskit tik čeki ir aiškų adresą ir mes viską «

atliksime. ' . ___ S
BALTIC PAKIETAC Nr. 1, Kair.a $12.00. Jame yra:"" x 

x

6 svarai kumpio. 8 svarai taukų. 4 svarai cukraus.

BALTIC PAKIETAS Nr. 2. Kaina <15.00- Jame yra: į

5 svarai taukų. 1 sv. kavos, 1 sv- kakao, 6 sv. kumpio, g

2 svarai pieno. 3 svarai cukraus. g
IDEAL PHARMACY. 29 KELLY Sti WOR< ESTER, Mass. jį 

nes beveik niekas jose ne- 3: -. - ..
sėdi, kambariai apleisti ir —--------- - ■ —^==
t. t. Tačiau yra ir tokių,
kurie mano, kad informac!- Siunčiam Maista Lietuvon su Garantija 
jų centras atlieka dideli
darbą, kad jis turi pasilikti mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- 
New Yorke ir kad jį reikėtų kietu siuntimo j Lietuvą ir j visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
dar padidinti. Kaip iŠ tikrų- H «"ksto muitu ir so garantija, kad paklotas bus prisUtytas 
ju bus dar neaišku. (am, kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

A Trečiokas tvirtino Pakietas Nr. L Kaina $26.00. Jam'' yra l’i sv. bekono V4 sv. 

kad jam nepatinka Taiybos jautiena"- 1 sv- tauku- 3 kenai pieno. 5 sv. miltų. 2 sv. ryžių, 

sekretoriaus rašomi proto- 3 ir’2 Jv.’ so^į,!°' ,
kolai. Pavradžiui, greita- . Nr. 2u karna Jan-.e yra 2 sv. kumpio. 2 sv.
me protokole jis radęs pa- J*“1'""”- 2 b'k<’"<*- 2 sv- 2 k^'kai ’ ”•
sakytą šitokį dalyką: “Ne
žiūrint, kad tautininkai Ta-

komiteto
buvo manoma, kad jį reikė- A 
tų perkelti iš New Yorko 
į Chicagą ir prijungti prie 
Taiybos raštinės. Kiti gi, 
ypač nevvyorkiečiai, siūlė 3 
visai jį uždaryti, nes prak- 
tiškos naudos iš jo nešima- 
to, o jo išlaikymas bran- 3 
giai kainuoja: sakoma, kad 
patalpas mokama $150 x 
mėnesiui, bet nesimato, x 
kam jos būtų reikalingos, §

JUOZAS STALINAS, arba kaipĮ ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 
Kaukazo razbaininkas buvo pasida- suomenės santvarka ir kodėl ji

tųa Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina .............................

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adrčsu: .
KELEIVIS

•36 East Broadvvay So. Boston 27, Maas

2 sv. bekono. 2 sv. tau/ :. 3 kertik 

miltų. 2 sv. cukraus ir’? sv. kakao.

Pakietas Nr. S-l kaina $49 8^. .br "' r: 5 sv. r. i miltų, svaras 

, . .... sviesto. 2 svar. kumpio, 3 sv. taukų. 2 sv. jautienos. 2 sv. euk-
lybai yra pnesingi, aukos raus. 2 sv. bekono. 1:.- sv. pieno m:!l li.:. 1 : v. kavos. 1 sv. ka- 

Tarybos veiklai vistiek kao. išvaro arbatos.

plaukia. Viskas gerai supakuota. Tik atsi: skite čeki ir nurodykite.

Pagaliau reikia pasakyti. koki paketą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
entojai, o apariamas plo- kokiais tikslais Taiyba iš-j kad suvažiavimui nebuvo adresą. Muilai Į paminėtas kainas irokuoti. r .svkit:

I tas prie sienos dar daugiau moka pinigus Vilkui? M.ifc ankrto parūpintų rezoliu H>EAL PHARMACY 29 KF.i.IA SQ. VvoRi ESTER. MASS. 
j padidintas. , * (Vaidyla nebuvo tam pasi*| jų projektų JRrzoliuciiu \ytaut:.-. Skrinską, Savininkas
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Puslapis Šešias KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 4S, Lapkričio 28, 1956

Birutės pirmasis darbas

kos, kol darbininkės valgo, 
mes turime greit užkąsti, 
pašalinti medžiagų lieka
nas. išvėdinti kambarius.

—Palauk, palauk—sakau 
aš,—o kur tavo pietų per- 
trauka?

; —Mano?—nusijuokė Bi-
1 rutė.—mes neturime jo-• Vi

ANDMUS VALUCKAS

ikios j»eitraukos, šeimininkė { 
sako, kad mes ir taip galim: 

ba.gė moti- suspėti pavalgyti. Tuoj po!
pertraukos būna šiek tiek' 
ramesnis laikas, šeiminin- J

Gyvenu Vokietijoje, pa- gų užsidirbti 
žįstu jos darbininkių gyve- r.a.
nimą, to dėl ir šiam straip- Greit po to vieną sekma 
sneliui pavyzdį imu is jų dieni Bnutė užėjo pas ma- kė išeina valandai ar dviem 
gyvenimo. ne. Ji per tą laiką, kai aš ir skyriaus vedėja duoda j

Birutė buvo vyriausia jos nemačiau, buvo gana tada mums ką nore pasiuvi- ' 
duktė šeimoje, ji buvo 1<> pasikeitusi: rodos kiek išau- nėti. Aš visuomet 21 eičiau J 
metų amžiaus. Jos dvi jau- go. bet buvo labai išblyš- ir geriau už kitus dirbu, tai! 
nesnės seseiys dar lankė kusi, suliesėjusi ir tik jos ne tik aš sakau, bet pati į 
mokyklą. Tėvas žuvo karo gražios žibančios akys pa- šeimininkė,—pridūrė ji.—Oi

tiek pataisė savo sveikatą, aš pamačiau, kad Birutė te- labai skubėti dienos darbą Į

•ištisas dienas be savo prie- . L.*4ua\ 11 rūpe- pargabenti.
Stingai padarei. Birute,—pa- kės išeina, mes greit, greit

nore taoriKe, .bet 
stengėsi uždirbti pinigų 
skalbdama baltinius arba 
atlikdama kitus

JIE ČIA Sl’SITL’OKĖ

Henry Jackst-n ir Inez Dean pasirinko šitą mažutę baz 
nyiėlę Hndscn. Mass. savo jungtuvėms. Sakoma, kad 
šita bažnyčia esanti mažiausia pasaulyje.

Stalino nužudymas

—Labai gražiai ir rūpe- pargabenti. Kai darbinin-; 
žiūros, tai ji neieškojo dar- i'Lin?a^ padai ei. Birute,—-pa- kės išeina, m _ 
bo kur nors fabrike, .bet ?ak:au ^-a! tu smvyk.o-tunm dar viską sutvarkyti, 

išvalyti kambarius ir taip 
toliau—baigė Birutė. '

------------- ------ prie puola- —Siuvykloj’.. . ne, aš tą . tylėjau ? . .ji dar pe*’-!.. ---------- ..-----
mus darbus. Žinoma, iš to tik sekmadieniais namuo- .Įauna pioies^nę są-. — --
uždarbio visa šeima labai'se galiu padaryti, siuvykloj ?k nOi?i Ir aš džiaugiausi su ja, o Garsas geležiu greičiau
vargingai tegalėjo pragy- jokiom paišvbom neturiu 1^lkeJcJ caryti. Juk mergai- mįn[Vje dėkojau už visa tai perduodamas negu oru ar

daiko. ten tiek darbo yra. “ <ahJ>el'SKl!rp‘ su8K- jmonių inspekcijai, kuri, vandeniu.
mėgdavo puoštis, kad vos spėju viską pada- o eikatą.

' ■’ • seimininkė' reika- Vieną dieną nuėjau i pro-

;e nupaišei.
Birutė pradėjo juoktis:

venti.
Bimtė

turėjo serą skoni ir mokėjo; ryti. ko 
iš “nieko” sukombinuoti sau Iauja. 
ar seserims sukneles. Todėl, 
pasitarusi su motina, ji nu
sprendė neiti į gimnaziją, 
nors buvo gana gabi, bet i 
pradėti dirbti kur nore ir 
tuo tarpu mokytis siuvimo.
Ji buvo priimta i vieną ne

J--- — -- J- - - - ,
kaip pasirodė, gali daug ge-

vieną uieną nuėjau f p i u- pa(|arvti SSVO srityje. kllUMK
fesmę sąjungą pasitarti bet Af tai if An\įHko. AfldfaM.JOS KMjgOS
man ten pasakė, kad sis; aš Re|įnau --------

Valerija Grinkaitė
— O ko ji reikalauja’ .»------- :- "“7- i J0Papasakok, man tai iaba; Mausimas jau pradėtos tiru.,J

idomu. kafl . “ tun,u
’ Bitutė piadėjo: jmomų *"?.pekcijoję. Nuėjus

—Jau septinta valandą .tana!: -pinojau, kad kaip;
turiu tenai būti.‘aš ir dar tlK s! m?nes! «adeta vlsl! 
viena mokinė. Turime išvė- !rnon,« kontrole, kur tik;

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei- 
VI Kaina metams $4.

NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. Įdomus roma
nas iš 1935 metu Suvalkijos 

Iūkininku sukilimo. Įdomiai at- 
1 vaizduotas tas Įvykis, apie kuri
į dabar mažai

perdidelę privatinę siuvy-i dįnti kambarius, nuimti dilba jaunuoliai. Ižrasė ir. 
klą. Su jaunu užsidegimu, užvalkalus nuo siuvamu $ Į>, lvat!ny kur r,g> vena daugiau ne vie-
pradėjo Birutė tenai dirbti!maĮ,j„„ paruošti ir pažifi-dvie,u *»- ««•“<>»»•
ir buvo labai laiminga, kai: reti dar svki ar visur šva- tizejau
parsinešė pirmąjį uždarbį. 1,^ svarbiausiai stalai. Apie man Pasakė stai k?:

tenai ir1

Aš ileai jos nemačiau ir.17 30 vai. jau ateina kitos Per mėnesį buvo patikrin- - ~

! (Tęsinys)

Susėdus prie stalo Mikojanas atsistojo, pasidėjo 
švai ką ir įsakė muzikantui griežti kazoką. Įsigėręs jis 
panoro pats šokti ir tuo labiau šokti be Stalino įsakymo,

•; vien savo malonumui. Nota jis buvo daug senesnis už 
! Chruščovą, bet šoko už jį daug geriau ir mikliau, su to
kiais įmantriais pritūpimais ir sukučiais, kad net Stali
nas neiškentė garsiai pasigėrėjęs:

—Žiūrėkite, kaip šoka*gerai tas kalės vaikas, tas 
; didžiausias Sovietų Sąjungos vagis, kuris apvagia visus 
Į piliečius pačiame vidurdienyje! . . . Malodee, Anastasy!

Pabaigus jam šokti sugrįžo, kaip šunelis su pabruk- 
į ta uodega, Chruščiovas ir tyliai atsisėdo savo vieton. Nie- 
■ kas nekreipė į jį dėmeso, nes jo dienos, kaip partijos 
i genseko, buvo suskaitytos: toks nepasisekimas! . . .

Po Mikojano šoko Vorošilovas, kiek daugiau ka
riškai, daugiau tiesiai laikydamas liemenį, aštriau pa
brėždamas taktą. Po jo pūškavo, sunkiai alsuodamas, 
Malenkovas, bet muzikantas jo pasigailėjęs, kiek sulė- 

į tino tempą.
Lauke jau senai prašvito. Dienos darbas prasidėjo 

valstybinio išnaudojimo fabrikuose, kur žmonės sunkiai 
pliekėsi už menkavertį rublį, o tie raudonieji ponai dar 
vis baliavojo. Paskambinęs Berija pranešė Stalinui, kad 
atvyko Kaukazo kerėtojas bei šundaktaris, kuris laukia 
tolimesnių įsakymų. Stalinas linksmai atsakė, kad šiuo 
metu jam jokios pagalbos nereikia, jis jaučiasi puikiai. 
Padėjęs telefono ragelį Stalinas kreipėsi į svečius:

—Aš liepiau Berijai atgabenti kerėtoją iš Gruzijos, 
jis jau atvyko, ir jeigu man reikės gydytojo, tai aš kreip
siuos į jį, tokia mano šventa valia. Žinote, tie mokyti 
gydytojai yra kaip durneliai, jie neišmano to, ką liau
dis senai žino. Kiek šimtamečių žmonių yra Kaukaze? 
Kodėl? Todėl, kad jie niekad nesikreipė į gydytojus, ku
rie nuodina juos vaistais, o naudojasi pačios gamtos pa
gamintomis žolelėmis. Taip, taip gydytojai nieko verti, 
aš jų daugiau nenoriu matyti! . . .

Vorošilovas buvo j>erdaug išgėręs, todėl pasidarė
vLcišlcai r»*»at*ai-opiic •

—Gerai, Stalinas nenori gydytojo, bet gal aš noriu, 
aš netikiu toms pasakoms apie gydytojus, tai gąsdinimas 
mažiems vaikams . . . Gerai, gerai, Josifai, nesiraukyk, 
bet tu ir aš gerai žinome kaip išgaunami patys fantastiš
kiausi prisipažinimai ... Aš nesistebėsiu, jeigu vieną 
rytą nubudęs rasiu “Nepravdoje” parašyta, kad aš esu 
Anglijos šnipas . . . Chruščiovas Turkijos šnipas, jis la
bai panašus, Geoi-gi Malenkovas amerikiečių šnipas, 
kaip mūsų riebiausias, Molotovas Hitlerio agentas, Mi
kojanas ... hm, kuo galėtų būti Mikojanas? Aha, žinau: 
sąmokslo vadas prieš Staliną . . .

Niekas nesijuokė iš to sąmojaus, nes matė kaip Sta
lino veidas keitėsi kas kartą piktyn ir baisyn, akys svaidė 
žaibus, piretai gruobuoniškai susilenkė ir jis pasidavė 
priekin:

—Pabaigei?! . . . Caro nususėlis seržantas užsima
nė pasityčioti iš socialistinio teisingumo, iš mano neša
liškumo, iš viso mano darbo! . . . —Stalinas atsistojo ir 
priėjo artyn prie Vorošilovo—Aš nesu aiškiaregis, bet 
galiu pasakyti, kad tu greit neteksi maršalo antpečių*it 
Jgojo kalės liežuvio! . . . Tu nevertas mano pasitikėji
mo, tu buvai ir liksi caro šnipą!!!

Fo šių žodžių Stalinas nusigandęs apsidairė, nes 
jiems aidu sugrįžus į jo ausis jis pagalvojo, kad kas nore 
taip pasakė apie jį patį, apie Staliną. Stalinas visada bi
jojo, kad jo giliausia paslaptis, paslaptis, jog jisai šni
pinėjo caro policijai, neiškiltų aikštėn. Jis pasižiūrėjo į

Lalbama. Pirma
Pasauly yra. 51 miestas, ku-Į dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

NEMUNO SŪNŪS antroj* da
lis, 420 psl.’. . . . . . .$4.00.

i DANTYS. J u Priežiūra. Svėi- 
j kata ir Groži.-. Parašė dr. An
tanas Gassen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
ta. 190 p.d., kieti viršeliai,

i, kaina ..... $4.00

ĮBROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
įvertė St. Vainoras ir V. Civin-j 
jskas. 15 Įdomiausių pasakų iš 
•visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai- 

i kams............................... $3.00.
■ŽEMĖ DEGA. parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-19-15 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io prie Italijos sie-

ir.os. i-a dalis 453 psl. . . .$4.50.

Į PAVASARIŲ AUDROJ, parašė 
neva Simonaitytė- Įdomus ro
manas iš Mažosios Lietuvos gy
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 223 psl., kaina............ 32.50.

Lieluviška knyga ir laikraš-' 
tis — mūsų geriausi kelrodžiai.

įose iš
na, paklausiau, kaip jai ei-i šeimininke. seim-ninKe ir viso auna apie 1,600 jau
nasis jvedėja pradeda imti iš di- nuolių. Kai kuriems įmonių

“Birutė jauna, tai dar ga-dėlės spintos siuvimo dar-vedėjams buvo uždėta pa
li viską išlaikyti, bet ar ii-'bus. o mes dvi turime juos bauda, o kiti perspėti, kad 
gai? Aš ją dabar mažai ma-1 išnešioti ir išdėstyti ant sta- jaunuoliams neleistina dirb- 
tau. Kai ateina iš darbo, lų ... tik spėjom išnešioti, ti viršvalandžių. Didžiausią 
tai pavalgius krenta i lova, o‘jau kam nore reikia siūlų pabaudą gavo vieno ręsto-;

sutikus viena svki jos moti-* darbininkės, vedėja ii pati tos 53b įmones, kuri 
"na. naklausiau? kain iai ei-! šeimininkė. Šeimfninkė ir viso dirba apie l,6Cl

PONOMAREVA BE SKRYBĖLĖS

Vduryje be skrybėlės matome Sovietu Sąjungos skri- 
tinio (disko) mėtymo čempionę Ponomarevą. kuri pa
garsėjo Londone skrybėlaičių biznyje- Ji nutraukta Au
stralijoj. Melbourne mieste, kur prasidėjo olimpinės 
sportininku varžybos. Varžybose dalyvauja sportinin
kai iš dau« saliu.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
A.1C.M VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šiin’o įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus jr ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgią. 
“Nauja Valgiu 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
08 E. Broadway So. Boston 27, M

per savaitę, be to laisvos 
dienos savaitėje jie negau
davo. kaip tai numato Įsta
tymas. Pas vieną mėsininką 
jaunuoliai turėjo dirbti po 
66 valandas per savaitę ir 
net sekmadieniais būdavo 
užimti. Trys kepėjai gavo, 
taip pat pabaudas už tai,'

; kad pas juos jaunuoliai tu-j 
įėjo dirbti nuo 53 iri 60 va-! 
landų per savaitę, vienas iš Į 

i jų turėjo pradėti darbą net Į 
3:15 vai. iš ryto. Dar vienas 

į krautuvės savininkas turėjo 
atsakyti už tai, kad savo 7 j 
jaunuolius veredavo dirbti 
56 valandas per savaitę ir 
buvo dienų, kada jie buvo 
užimti iki 9:30 vai. vakaro. 
O daug kitų įmonių savinin
kų gavo griežtą įspėjimą 

(laikytis įstatyme numatytų 
• darbo sąlygų nepilname
čiams.

Man tai buvo labai įdomu 
į ir as laukiau, ką dabar pa
sakys Birutė. Ji vėl atėjo 
pas mane vieną sekmadienį 
ir laimingai šypsodama ta
rė:

—Žiūrėkite, ar negraži 
šita suknelė? Tai aš pati 
sau pasiuvau. Dabar mūsų 
siuvykloj daug kas pasikei
tė. Nežinau, kas su šeimi
ninke pasidalė, bet mūsų 
darbas staiga palengvėjo, 
mes net pietums turime per
trauką kaip tikros darbinin
kės ir kartu su visomis ki
tomis darbininkėmis grįž
tame iš darbo. Tai aš dabar 
turiu daugiau laiko ir galė
jau šitą suknelę sau pasi
siūti. Dabar pradėsiu siūti 
Nijolei, nore mama ir sakoj 
kad aš nepersidirbčiau, bet 
to tikrai nebus. Man siūti 
vienas malonumas.

JJ VADINA ANGELU

Tai buvęs parašiutininkas 
John Richardson iš Bron.v 
vii’. N. Y., kuris veik viens 
pats nugabeno į Vengriją 
šimtų .tūkstančių .vertės 
vaistų ir kitų gydymo 
priemonių bei maisto.

JŪRININKO SINDBAD NUO- 
ĮTYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
Nurašyti knygoje ‘Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108,
k»in».......................... 32.00. nukleiptas jo pusėn visų akis, į klausiančius žvilgsnius,

! lyg jie žinotų visą teisybę apie jo provokatorišką praeitį. 
Šį kartą Stalinas buvo teisus, jo žvėriškas instinktas jo 
neapgavo, jie žinojo pilną teisybę apie jo išdavikišką 
darbą tarnaujant carui, pašnibždomis, ypač jam sergant, 
ta žinia greit paplito po Rusiją, bet apie tai nežinojo tik 
vienas, viską matantis ir visažinantis, Stalinas, nes nie
kas nedrįso jam tokios žinios pranešti . . .

Stalino žodžiai mirtinai užgavo Vorošilovą, jo vei
das nubalo, jis jautė, jog Stalinas višvien savo širdyje tu
ri padaręs jo mirties sprendimą ir patį šlykščiausią ap
kaltinimą, todėl atsistojo ir pirštu rodydamas į Staliną, 
visų pasi baise jimia, suriko giliu caro seržanto komandos 
halsu: .

—Jeigu jau kalbėti apie caro šnipus, tai geriau Jo
sifai, pasižiūrėk veidrodin į savo karpuotą snukį! . . . 
Visa Rusija tavo paslaptį žino!. . .

Tartum perkūnas būtų trenkęs šiais žodžiais į Sta
liną. Jis nesitikėjo, kad kas gyvas būtų išdrįsęs tokią pa- 
claptį žinoti, o dar labiau ją drėbti jam tiesiai į akis. Jis 
bandė išsižioti, bet negalėjo. Jis bandė pasiekti ir pa
spausti sargybos aliarmo skambutį, bet kojos neklausė, 
jo akys aptemo, nuo aukščiausio pykčio bangos išsiliejęs 
kraujas perpildė jo smegenis ir tarsi suparaližavo Stali
ną. Jis griebėsi už kėdės, norėdamas atsilaikyti, bet tu
rėjo subėgę svečiai jį prilaikyti. Visi tie Stalino tariami 
gyvi lavonai, šnipai, sabotažninkai ir spardomi šuneliai 

(Bus danglaa)

t iitv: i » • <

, Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

€36 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

Mamyte labai dėkinga

Mamytes gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.'
Ji labai dėkinga ir sako:

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

Sesės-dukrelės, kodėl jums taip nedaryti? Ui 
•1 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

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

Keltie it
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ža& skaičius bedievių arba šviesų pavyzdi Katalikų 
dėl palaidos moralės, arba Akcijai, kaip reikia apaš- 
dėl išlepimo, arba dėl pa- talauti tarpe nutolusių nuo 
taikavimo . . . Tokių kovo- Dievo, kaip aiškintis ir siek- 

Amerikos lietuvių kuni-būti. Ši nesuprantamų pro- j tojų prieš DieVų buvo visais ti tiesos, teisingo kelio ir 
gų jėzuitų kuopa Chicagoje to šuoli jis vadina ontolo-' laikais, bet ypač jie pasi- taikaus gyvenimo, 
kelinti metei leidžia mene- gija. ireiske. pirmais trimis simt-; Dr p Celiešiaus pavyz
di žurnalų “Laiškai Lietu- Padaręs tokia išvadų, dr. m dys moko: skelbk kitaiP
viams”. Spalio mėn. nume- Celiešius tvirtina, kad taip ?J?S. metu> .."T*"1** “ mananti ar kitaip tikinti 
ryje yra isspausdintes kuni- vadinami ateistai, (tai yra;"^k^ . nenormaliu žmogum ir tavo

CeJ“ straiP- tie, kurių nėra) yra dvivei-,. L šlitinėse ^valstybėse tiesa (šiuo atveJu» Dievo 
sms “Ar gali būti norma- džiai žmonės, kurie vienaip JO> satelitmese valstybėse buvimas) bus 
lūs žmogus visai be tikėji- iaučia, kitaip sako. Atseit,1; * * ateistas galėtų būti tik priešininJ 
mo”. Jis supranta žodi ti- žmonės religiniu požiūriu tuo ,atveJu’ ZIJ°-
kėjimų, kaip tikėjimų i veidmainiai, apgaudinėto--us.be sąmones- praradęs
Dievų. Jis skina ateistus Į jai> melagiai. Jie tik prisi- Protą’ yPa’Į ----------------
dvi grupes: 1) nieko neką!- meta esu ateistais, jie tv-'?ngom h?on?:
bančius nei už Dievų, nei šiomis sako. kad nėra Die-:zmoglįs. nuJau«a savo mtu-,LAWRENCE, 
prieš Dievų ir 2) kovojan- vo. Jie įsikalba sau ateiz- lcl^ DieY? esant’ norma1^, “
čius su Dievu. i mą, kad galėtų nedorai, pa? į“,,prasme negali; *"—»«««*•

Dr. Celiešius apsimeta laidai ar dėl savo naudos
nieko nesuprantančiu apie gyventi. Bažnyčios mokslo

Jėzuitas apie ateistas

įrodyta, o 
iešininkas bus sumuštas.

J. Liūdžiu*

MASS.

Mirė K.. Gumauskienė kojame visiems velionies jos komunistai skerdžia ne
draugams ir pažįstamiems, kaltus žmones. Norėdami
kurie pareiškė mums užuo- nukreipti visuomenės dėme- ^iT<2? jautų, dalyvavo velionies si nuo tų komunistinių sker- 

skienė, lotasi is Leipalingto,'įe^nyse ir laidotuvėse ar Anio Kruopoje, komunistai 
La»rence išgyvenusi »P>o įuo nore kitu padėjo mums bando kų nors išprovokuati
46 metus. tokiomis 

vyrą My-neVelionė paliko 
kolų, sūnų Petrų, Ameri
kos kariuomenės pulkinin
kų leitenantų, dukteris Ma
ry Winters ir Aldona Mar- 

i rell ir 4 brolius Lietuvoje.
— S.

sunkiomis dieno- Havajuose.
Ar komunistams pasiseks 

čia tas biaurus tikslas at
siekti, greit matysime. Bet 
kad visais garais jie ren
giasi prie generalinio strei
ko, tai jau visiems taipgi 
aišku: laikraščiai apie tei 
daug rašo, radijas nuolatos 
skelbia, krautuvininkai ir 
visi pramonininkai dėlto la- 

Lapkričio 11 d. buvo Vy- bai susirūpinę, saugumo or-

Ona
sūnus Alberta* 

duktė Philomen* ir 
anūkai.

LOVVELL, MASS.
Mūsų padėka

Lapkričio 5 d. mirė mūsų 
brangus vyras, tėvas ir se- _
nelis Antenas Lapinskas, tauto klubo narių susirinki- ganai ir tvarkos dabotojai_  _ S* TT _a n a 1 vo ♦‘ninA'l MAtVMA/VA

Vytauto klubo susirinkimas

i Jis buvo kilęs iš Vokiškių mas, kuriame dalyvavo apie taipgi nemiega.
No. Andover esanti Stev- kaimo, Vilkavškio parapi-75 nariai. Jame išrinkta Taigi, mes jau 

Jau pats dr. P. Celiešiaus ens Mill, sena tekstilės dirb- ilgus metus dirbo Mer- šios sudėties valdyba: pir- “komunistinės revoliucijos 
kova, su Dievui Jis nats žodžiais tariant, išeitų ta-straipsnio užvardinimas “Ar tuvė dirba neblogiausiai.; nmąc popieriaus fabrike, mnunkas S . Baumilas, vi- išvakarėse. Kiek iš to dide-
galvoj“ kad ateistai kovo- da, kad ateistai yra toki gali būti normalus žmogus Jos darbininkai priklauso seniau turėjo duonos kėpy. cepirm. X Ramanauskas, ho debesio bus lietaus, apie

esame
99

jums pranešime.
A. Jenkins

_ ---------- ------- z ---------------------, Pakalbinkime draugus ir
Tautinėse c. Bandzevičius, A. Voras- kaimynus užsisakytižmones, nes jie kovoja su|itas yra be nuodėmės, ku ris „e pavyzdy* " tuob nesutiko

tokia būtybe, kurios nepn-i ju neina išpažinties. Juk , .. , „ .. .. . . sutlko-
pažjsta ir niekur neranda! rats popiežius, ir visi šven- ? sį dlj c?hesiaus straip- stteikiu
pasaulyje. Iš tikiųjų, ateis-!tieji gyvendami žemėje ei- T į d° nės bažnyčios Klebonas knygų peržiūrėtojais: J.
tai nekovoja su tuo, ko nėra! na ir ėjo išpažinties, buvo’ P° 5 kun; A; ^ūnas. I ^s Rus£ A\ AirošiJ ir' KleJ
pasaulyje. Ateistai kovoja nuodėmingi, daugiau ar ' “A n-J!a^*er: Unijos duoklių neberinks susako gausus velionies ments, maršalka—J.

mažiau, nuodėmingi kaip bendrovės raštinė, tuo tu-draugų ir biaulių būtys.. donas, klubo
Tvewh;Sina,’^adn^S»r Paruli k paUkriS^ kad ,ės rūPintis Pati uniJa- Mes> skausmo kupini, dė- Pąudeliflnas.
SJd«. i£dang"^> kūrinys gerai padarytas,- Tame sus.nnk.me ,stojo

esutiko. Prasidėjo  ̂ ‘ Y?.1**' kaimynus t
s, bet audėjai grįžo - f •’ Pan?a“Į^ Iai*e “ ki, įzd. globėjais:.J. Miką- vį- Kaina
’ . j kapines palydėjo tauti- iODas jr st Malinauskas! -------------
Ljau an-rą dl^* ° nės bažnyčios klebonas knvon npržiiirėtoiais : j’l ~

metams
“Kelei-
$4.

PAIEŠKOJIMAI

su klaidingomis mintimis, 
vaizdais, kuine yra žmonių 
galvose. Ateistai ginčija
•kad tai, kas yra kieno nors - _.
mintyje, jau turi būti laiko- dr. Celiešiaus painius ir vi- ,septmtą_ dienų nenuėjo pa 
ma Dievu. Kova su klaidin- Į siškai nesuprantamus
gaiš kieno nors įsitikinimais
nėra kova su Dievu.

Toliau dr. Celiešius sako.

lšve_ silsėti. Juk pats Dievas per 
džiojimus ateistų nėra pa. ^v. Rastų parewkė žmonijai,! 
šaulyje, tai skirtumas tarp kad J1S P° sukaiamo
Sateistų ir katalikų yra tas, bo ilsisi.

kad- Dievas 1) sukūrė i)a-ikad ateistai neina, o kata- Aun,.^įie?ll^.tvirt}?a Ka uievas.ij suKUle pa- ižnažinties Ta i msmgai, kad Visagalis kiek-,
Viri, ™ -ieną sekundę užimtas

ŽODYNAS

Bag-' Prašau atsiliepti Stasį ir Pranų
vedėiu—A Žukauskus. Petrus? tauciene

J ; ir Vladą ŽELVI. Rašyti:
Rap. Valodka 
934 E. Broa»iway 
So. Boston 27, Mass. (48

žmogaus kūno ir sielos gy
vybę. Jei Dievas liautųsi pa
laikęs pasauli, tei tuoj Įvyk
tų pasaulio pabaiga. Jis dė
sto, kad viskas, kas yra pa- 
sauiyje, PumSusg nuo Lne- 
vo» valios, nori žmogus ar 
nenori, tiki jis ai* netiki i 
Dievų. Kadangi ateistai yra 
Dievo valdžioje, jo .veikia
mi ir globojami, tai dr. Če

kas neina išpažinties, se*UIl«v u™nu»» pa
turi būti pavadinti tais ne-^aik^!?.u ^°’ slA?l,e’

samais ateistais, visi pago-jkad Dievas, teitum, dar te- 
nys, žydai, magometonaij ^kpH3 P?8®^.* slelas 
budistai ir kiti. Dr. P. Celie-:’intiems ^onems ir,
šiiIR. Išvaręs ateistiis iš šio, _ _ _ _ . „
pasaulio pro “ontologijos”! U V* atsike,^a
duris, grųžina juos atgal ^ak7d?mas<; ka<? 
pro .z. , Celiešiaus “ontologijų” Die-kitas ,jo pavadintas Geii^aus “ontologijų^ 
“psichologines” duris. i v?s’ Raikydamas pikteda- 

i V j- • • nus’ Juos globoj* lr ly& bo-
V ĮSU laiku oecliev iai Via mi

liešius daro išvadų, kad ate- psichologiniai bedieviai. . .; pavyzdžiui su Ieva ir Žal- 
ištų iš viso nėra ir negali Gyvenime susidaro nema-^iu.velniu/Su Adomo vaiku

108000000000088000000006088680006606388080000080* Kainu, su Kristaus ir krikš- 
M;čionių kankintojais iki šių 

j dienų. ,
1 Iš antros pusės, tie krik- 
Iščionybės ir Bažnyčios va
ldai, būdami Dievo išlaiko
mi, vis tik nekėlė balso 

| prieš baudžiavų, prieš so
cialinę ir ūkinę nelygybę, 
išnaudojimų, prieš krikščio
nių savitarpinius karus ir 

{panašius dalykus.
I “Naujienų” straipsnio au-1 
j torius teisingai nurodo, kad 
i milijonų pagonių dievai 
(Zeusas, Jupiteris, Odinas/ 
Perkūnas ir kt) nėra bu
vę tikrovėje, kad jie buvę 
tik senovės žmonių išmislas,! 
prasimanymas, fikcija, nie-j 
kis. Tada, pagal kun. Ce-. 
Nešiaus protavimo dėsnius 
išeitų, kad apaštalai ir visų 
tikybų misionieriai visų lai
ka kovojo su niekiu, t y 
su tuo, ko iš viso nėra buvę. 
Fagal jo pavartotų ir ateis
tams taikytų palyginimų 
apaštalai Petras ir Povylas 
ir kiti buvo panašūs j Don- 
-Kichotų, kovojanti su vėjo 
malūnais.

Tikrovėje gi nei a 
nei nauj'ų religijų 
nei pasauliečiai išminčiai ar 
filosofai niekad nekovojo 
su jokiais Dievais. Jie tik 
Įrodinėjo kitų žmonių įsiti
kinimų klaidingumų ir tu
rėjimų apgaulingų įrodymų 
tiems Įsitikinimams, ir kartu 
savo tiesų. Panašiai ir atei-

B štai reikšdami savo pasau
lėžiūrų nelaiko kitatikių ne- 
noi-maliais žmonėmis.

Kristus nepavadino ne
normaliu nei vieno pagonio, 
nei velnio apsėsto žydo, nei 
atsitraukusio nuo mokyti
nio. Atrodo, ,Kristus nėra 
kunigui dr. Celiešiui sekti
nas pavyzdys. Galimas da
lykas jis pasinešė eiti su 
Didžiuoju I n k v i zitorium. 
Aukštai išmokslinti dvasi
ninkai jėzuitai turėtų rodyti

Mokslus - Literatūra - Švietimas

Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo ŠLIUPTARNIAI—652-jų didelio formato puslapių knyga, kurioj daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos 
dalykų ir daug Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių dr. šliupo darbų dėl lietuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. 
Puikiose kietuose viršeliuose, o kaina tik . . . .$300
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, kurioje 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 nuoširdžiai pasako: vasarą juk vaikščiojate tarp žalių medžių bei žydinčių gėlių ir džiaugiatės jų grožiu, o rudenį, žiemą ir pavasarį vaikščiokite širdies rūmuose ir džiaukitės žodžio, meilės ir kraujo šiluma. Iliustruota. 449 psl. kaina $-1.00 SAULĖS RūSTYBĖ-^romanas, kuris kiekvienam, -nai sakyte 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, «r 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik $4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 S. Halsted St„ Chicago $,

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ
AMERIKOJE
KOKČIA vnrs | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBA 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuviu Amerkoje, tai 

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės iilaikymo darbui ir kovai už gražių Lietu

vai ateitį.
LIETUVYBtS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tų, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
{stojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Ąmenkoje yvu 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su

* jueų
SLA VEIKLA Ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar

bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi- 
niuoee, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
migsite SLA Sekretoriui:

DU M. J. VINIKAS 
West SOtb Street, Now York 1, N. Y.

I

>-S

A. LALIO
Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

Kain* $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviž- 
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškint* lietuvtt- 
kaL

Kaina 7ft Centai 

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

3 nauji nariai: J. Vilkišius,
B. Grauzdė ir J. Tarnas.

Prieš Kalėdas nutarta..
; rengti vaikams eglutę, o jai; įr. Girtėjaaa'tod
liesoms surinkti gruodžio• gyvena apie Chicaga- Turiu 
:jl5 d. surengti pokylj. Į tų svarbių žinių iš Lietuvos. Jis 

esate maloniai' pats ar jj žinantieji atsiliepkite adresu:

Aš, Morta Alminienė, po tėvais Resgalė, iš Zubielų km., Plateliu par., paieškau savo giminės

į pokyli visi 
kviečiami.

L. Paulauskas

Iš Haicajų

Mrs. M. Alminas 2 Spring St., Matawan, N- J. (52

(Atkelta iš 2 pusi.)
gale grąsino skelbti gene
ralini streikų, kol ta senato

j komisija bus Hawajuose,__
!tol visi teritorijos darbinin-1 Paieškau
• kai nedirbs ir pikietuos se-?
natorius. Aišku, toks strei- 

! kas jau bus ne ekonominis, 
bet politinis, tikriausiai dar
gi provokacijos tikslu ke- paieškai, 
liamas, kad privestų prie k v <Ka 
kmvinų riaušių. Komunistai i to šiandien labiausia trok-P ų
šta.

Jie to labai trokšta ir vi
somis išgalėmis siekia to
dėl, kad visur ir visi žmonės 
dabar daugiau nieko nekal
ba, kaip vien tik apie Len- 

i, kijos ir ypač Vengrijos bai-
• siuosius Įvykius, kur Rusi-

Paieškau Simano Burneikos, kilusio 
nuo Balbieriškio. Buvo vedęs Kurkau- 
skiutę iš Kižių kaimo. Balbieriškio 
vals. Turiu žinių iš Lietuvos. Jis 

j pats ar jj žinantieji, atsiliepkite ad
resu:

Vincent Liuiza
103 Pleasant St. (49
Tr>rrinirton, Conn.

Kazio Liverio, Viktorijos 
Kiverier.ės ir Adolfo Merkevičiaus. 
Jie patys ar juos žinantieji, atsi
liepkite adresu:

Danguolė Želvytė 
Gražiškiai, Kybartų rajonas 
Lietuvos T. S. K.

Aidos ir Jurgio KARIKJ- 
d». Anksčiau gyveno 235 

Elizabeth. N. J. Tu- 
žtnių iš Lietuvos.

Miss Česaitytė
349 Keary St..

Xew Westminster, B. C., Canada

NEW ERA

LYTIES GARBINIMAS 

Parašė T. J. Kučinskas

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kryžius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip Romos kunigai i>ardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istorijų. P. 144. Kaina tiktai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: 
T. J. Kučinskas 740 W. 34tk St^ Chicago 16, Ilk

Patikimiausia įstaigų siųsti siaatinias { SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ. LIETUVON. LATVIJON. ESTIJON, UKRAINON 
ir | kįtos kraštas, apmokant čia muitų ir kari garaataoja 
pristatymą, tai daugelį metų žinoaia firma PARCELS TO 
RUSSIA. Ine. (tariati SSSR leMimų)į įgaliaota INTURIST, 
Maskvoje, rinkti muitas čia, vietoje.

Praktiškai galina siųsti visk*:—nauji ir dėvėti drabužiai, valgo
mieji p.-odukia;, įvairūs vairtai:—Streptomicin, Penicilin, Rimnfon ir 
ki,i, oro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų.
NAUJIENA: Dabar galiam* siunti MANTLPOLIO SERUM“

Mes garantuojame pristatymų, o taip pat gavimą adresato parašu 
pr.tvirtinto pakvitavimo.

Siunčiame siuvamas mašinas, akordijonus, rašomas mašinėles įvai
riomis kalbomis. MUSŲ DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA. Ine.
1530 BEDFORD AVt, BROOKLYN 1«, N. Y. 

(Už kampo buvusios vietos). Telefonai:
INgersol 7-6465, INgersol 7-7272.

įstaiga yra pirmame aukšte. Apylinkėje pakankamai vieton pasta
tyti automobilius. |ats*ga atidaryta kasdien ir sekmadiiniaia nuo

y ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN

Iš DIRBĖJAS SKELBIA
kad vanduo jrali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stų muilą atba deterjrent Sbam- 
poo. Vanduo patenka filiai j pa
kaušį. kas labai džiovina odų. Jūs 
visi girdėjot ta “(Jh! mano pal
va toki sunki šį rytų, vakar tik 
mazgojau palvų”. NEW ERA mi
šinys padarytas su periančiu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau- 
kų, nepraleidžia vandens į pakau
šį, o moterims užlaiko parlmnas 
teurls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siuskite 12.00 nž 8 aa. Liq. bu
lelį. Kanadoje $2.25.

KR.' BITAUTAS 
3S2 So. Pearl I len ver Cola

PLAŠĖ ŽOLĖPlašė ara Asuklis- Ožkabarzdis žolė nuo inkstų, pūslės silpnumų, kraujais vėmimo, vandeninės ligos, betvar- kingo šlapinimosi,
lytiškų ligų. šita žolė yra turtinga mineralais, kaip tai: Cal- cium, Silicon. Suiphur, ir yra žmonių, kurie negeria kavos ar arbatos, tik geria šitos žolės arbatą. Svaras $3.00. Medleva Žievės yra geriausia gyduolė nuo vidurių užkietėjimo, geriant daug ar mažai ji nepakenkia sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vidurius, stabdo galvos skaudėjimus ir priduoda kūnui gyvumo ir skaistumo. Svaras $2.00

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mass.

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei temstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS♦ RET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms visk* 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nora 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šico adresu:

“KELEIVIS”
S36 East Bvoadaray, South Boston 27, Maso

f



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 48, Lapkričio 28, 1956

Vietinės Žinios
Enciklopedijos devintąjį Važiuos j kalaus 
tomą pavarčius ;

Jau spėjau pavartyti Lie- dentai santariečiai gruodžio 
tuvių enciklopedijos devin- 29*31 dienomis ir sausio 1 
tąji tomą. Malonu ji i ran- d. rengia stovyklą puikiuose

national Institute, 190 Bea- dentų draugijos angly kal- 
con St.) dr. B. Mickevičius ba leidžiamo žurnalo spalio' 

Bostono-Brocktono stu-Valbės tema: “Latvių kul- mėn. numeris. Jame K?
—*—i-si-i------ tūrini jr visuomeninis gy- Drunga rašo apie nacių pa-

venimas emigracijoje”, po- vergtą Lietuvą, dr. P. Joni- 
etas Faustas Jtirša skaitys kas apie vieną seniausių gy- 

kalbą,

Dr. B. Batalionu
_  tau. Priims tat km*am ii taiku.
Tflhc. n.

STASYS IR MARGARETA MICHELSONAI
kas paimti, jis gražus ir di- New Hampshire kalnuose, iš latvių kalbos verstus eilė- vųjų kalbų—lietuvių 

įdėlis Įvairių žinių šaltinis, prie Winipesake ežero, raščius, latvių dainininkė dr. J. Grinius apie lietuvių 
Buvau ir tebesu nuomo- Bell Knap kalno papėdėj. Daila Kaucis-Gosts dainuos, kryžius, Pr. Čepėnas apie 

nes, kad mūsoji enciklope- J stovyklą kviečiamas vi- latvių pianistė Mara Eferts Lietuvių sukilimą 1831 me
diją mums vertinga joje sas studijuojantis jaunimas, jai akomponuos ir pati at- tais ir kt. Kaina 25 cnt

IkM, mm

L.
14

spausdinama mus pačius lie- " Programoje numatyta žie-Jskirai paskambins, 
čiančia medžiaga. Nėra di- mos sportas, paskaitos, dis- i
dėlė nelaimė, jei ta ar kita kusijos, paroda ir iškilmin-
matematikos formulė joje gas Naujųjų Metų sutiki- 
bus trumpesnė arba jos ir mas.
visai nebus, bet jei i ją žvil- Kaina visam savaitgaliui 
gterėjęs nerasi kokio nors (maistas, nakvynė) su vi- 
“lietuvisko dalyko ’, nusi- gaiš viešbučio patogumais 
minsi, nes kurgi jo beieš- $ig. Norintieji stovyklauti 
koti? . ‘registruojasi pas Vladą Ei-

SVEIKINAME STASĮ MRHELSONĄ
r

DR. D. PILKA
Ofho Vahndoo: mm t M 4 

ir mm 1 fta «
548 BROADWAY 
8a BOSTON, KASA. 
Telefonas AN 8-1320

Po programos įprastinė , P1'*
kava. Klubo valdyba kvie- *yti ‘Keleivio” kalendorių 
čia dalyvauti ir nenarius. ; 1657 metame. Kaina 50 e. 

------- ------------------------ > Parduodu QVAKER PEČIŲ ;
į Parduodamas pigia kaina 

_______ naujas aliejum šildomas Quaker
LIETU VĮČ3SJOS. 1956 £££ Į * “

m. lapkričio men. nr, jame D ,, tz • o x . Boston, antrame aukšte, tel.dr. Kazio Smogos straips- ,K-
nis “Lietuvos savanoriai ir____ >____ .
meš”, J. Norkaus “Social
demokratai pasisako

Nauji leidiniai

TcL AT 2-4M4 *

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 44
Nedėliotais ir šventadieniais:

pagal susitarimų

495 Columbia Road 
Arti Ugh^a’s Ceraer 

DORCHESTEB, MASS.

Todėl nieko nesakau, jei kiną (35 Clarence Street, 
joje randu suminėtus ir to- Brockton, Mass.).
kius asmenis, kurie kol kas _____________________

i tepasižvmėio tik tuo, kad . . .’ar
jie baigė kurią nors mokyk- Susipažinkime su latviai*

1 la, kur nors tarnavo ir kle- _ - , , ■ —___—
bonavo. I,, Bostono lietuvių kultūros; Kaina 55 cnt

Bet jei jau paminima kai kl“b° susirinkime gruodžio:

IŠMO.MLOJA.MI KAMBARIAI Į 
BIS- Išnuomuojanti atskirai du kambariai, 

kiai”, Jono Aisčio ‘‘Pašto- Vienas antrame aukšte, tinka ir ofi- 
,, • v, sui, antras trečiame aukšlė. Kreip- 

U Kl. tis i Lithuanian Eurniture Co., 366 
Į IV. Broadv/ay, So. Bostone. Telefo-' 
nas: AN 8-4618. (—) Į

vios taikos sąlygos’

d. drg. S.asys Mkheisonas užvers savo gyvenimo kurie jĮ. toįiųJtai nedovano- 2 d- 3 vai. P° PietQ (Inter- LITU ANUS, Lietuvių S^U’i GREE.\-EREEDMAX BAKING CO.! 

“.'-siu- melus- “Keleivio“ skaitytojams drg. St. Michekono var-1 tina, kad iŠ Šiame tome pa
das gerai žinomas, to dėl nėra reikalo jo čia pristatyti. Lieka miršti tokie, apie kuriuos

Į » • 11ZIO t

apie
• būtų reikalinga daug dau- 
1 giau parašyti.

Majoras Mynes dalyvaus mo vaišės Įvyks L. Piliečiui Tik pora pavyzdžių. Kaip
adv. Grigaliaus pagerbime draugijos auditorijoj. 363: galėjo redakcija pamiršti

----------  W. Broadway. Pradžia 5 į šiaulieti Vincentą Janavi-
Ši sekmadieni, gruodžio vai. vakaro. irių, kuri dr. Kazys Grinius

(December) 2 d. So. Bos-

palinkėti sukaktuvininkui dar ilgu, gražiu ir darbingu mei u.

i savo atsiminimuose sulygi
no su mariampoliečiu Petru 
Kriaučiūnu.

Neturėjo pamiršti ir Si
mo Januškio, dar caro lai-

LAISVES VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa

WBMS. 1M0 kiloeycles 
BOSTON 13, MASS.

Sekmadieniais

12:30 iki 1:00 vai. po pietų
VEDĖJAS—P VIŠČINIS 

31 BUNKER AVĖ.
BROCKTON 4, MASS. 

TeL Brockton 8.1139-R

“For That Oid—Country Flavor'
Po 50 metų ant Harrison ir Dover ! 
greit atidaro savo naujų, modernia-j 
kų kepyklų rankom paruoštai pečiuje 
kepamai ruginei duonai ir pyragai

čiams (rolis) kepti ,
73 Old Colonr Avė., South Boston 

(Netoli Dorchester Ae.) Į
(Netoli Dorchester Avė.) (51

IŠNL'O.MLOJAMI 2 BUTAI
4 kambarių butas So. Bostone ir 

3 kambarių butas Dorchesteryj. Ap
šildomi. šiltas vanduo, $60 per mė
nesį. Kreiptis dėl abiejų butų į

Mrs. Štonewhite 
44 Aspenwall Road,
Dorchester, Mass.

Tel. AN 8-2712 irba BI4-9012

Dr. J. C. Seymour
(LANKIOS)

Uotevte Gydytojas fr Ofrareas 
Vartoja vėliausios konatrukeijiM

X-RAY Apvtti 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

t-ono lietuvių piliečių drau- Nominuos vaidybą

gija rengia šaunų banketą ----------
savo buvusiam pirmininkui Cambridge Lietuvos sūnų 
ir dabartiniam direktoriui ir dukterų draugijos susi-
advokatui Jonui J. Grigą- rinkimas ir valdybos nomi- kais veiklų lietuvi va;isti- 
llui pagerbti. Pokylis ren- nacija bus gruodžio (De-Įninką, ilgameti gausų “Lie-
giarr.as adv. Grigaliaus pa- cember) 4 d. Cambridge! tuvos Žinių” bendradarbį, 
skyrimo i Bostono miesto lietuvių klubo salėj (823; Jei paminėtas mūsų mė- 
‘’Board oi Appeai” proga. Main St.). Visi nariai pra-gėjų teatro darbuotojas J. 
Vaišėse dalyvauja ir mūsų šomi dalyvauti. iJacėla. tai minėtina ir mo-
miesto majoras John B. Hy- Sekretorius K. Zabitis

nes. ----------------------
i.t, t t Sveikina iš Floridos

i-Jagėla, tai minėtina ir mo- 
■ Rytoją Jarienė-Ancevičiūtė,
: Šiaulių mėgėjų teatro žymi 
: vaidintoja, kuri ir Kęno- 

~ 777 . shoj, Wis., atsidūrusi orga-
tos (miesto ir valstijos) po- k- fcv«ŽiniIpnd5k^inizavo mėgėjus vaidintojus,
litikoje demokratų partijos ® į. jnami?FlL buvo! drįso net Chicagoj pa-
eilese. bet jis yra aktingas „,.,.,.1.^ sirodyti.

rro______
VJ i l^CAlikA

kliai dalvvauia ne tik vie

ir lietuviškoj visuomenėj. nuvJ^ Jei nepamirštas J. Jučas,
Jis jau eilę metų atstovauja 1^ xalkus ? E^tis,F.a., toi netuIįj„ pamirštas 
RKSLA Amerikos Lietuvių
Taryboje, dirba vietos ALT

daug yra dirbęs Tamošaičių sodelyje So. i šiaulietis, 
liliečiu draugijoj Bostone antrą kartą prino- Bendrai, sakyčiau, reikė-

Antras aviečių derlius

skyriuje.
Lietuviu

; ir ,savivaldybininkas koo- 
i peratorius St. Jaloveckis,

ir yra narys Įvairių kitų lie- ko avietės. Jų būtų prinokę tų daugiau iškelti tų, Vaiž- 
tuvb'kų -’ganizacijų. gana daug. bet praeitos sa- ganto žodžiais tariant, dei-

Adv. Grigaliaus pagerbi- vaitės šaltis uogas sušaldė, mančiukų, tai yra pilkųjų 
, savanorių veikėjų, kurių

A 4- A
Nuoširdžiam Bostono Lietuvių Vyru Choro Rėmėjui 

Plt.'.M'i RaZVADAUSKUI mirus, liūdinčiai šeimai ir 
artilgiems reiškiame gilią užuojautą.

Bostono Lietuviu Vyru Croras

į baigtųjų mokyklų sąrasas 
iiyra gana trumpas, bet kuinų 
pasiaukojimas buvo didelis 
ir kurių visuomeninėj dirvoj 

jį išvaikytoji vaga yra gili ir, 
plati. Tokių buvo Lietuvo
je, o dar daugiau čia, Ame* 

2 rikoje.
J. V-ga»

MAISTO PAKIETŲ EKSPRESAS 
Pristatymas iš Švedijos trunka 3—4 savaites

LIETUVIAI,

' Gyvenantieji Roslindale, West 
į Roxbury, Norwood, Dorchester,

“g ar kitose vietovėse, visais na-

Įjf ; y

x ; mu pardavimo ar pirkimo rei- 
»■! kalais prašomi skambinti Vyt.

į kainas įeina viskas. Jūsiškiai neturės Lietuvoje nieko £ į STELMOKUI, REALTOR- Bus J 

--------------------- gi patarnauta mandagiai ir sumokėti. UŽSAKYK DABAR!
SPEUIAL.IMS 23U.U0

5 svarai tauku kenuose

u. vižiitin^iu. Lcicfonat. L A 3—2010aiisnvs rAiuniAo »5 aroa 8-O6O0. (—)
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.............. t Harvardo universitetas
; z SI — 1)\ I KMGOs (anksčiau buvo S 1.00)
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VAIVOS ‘JUOKTIS SVEIKA”
i ir II. 300 juokų—senam ir jaunam

rmato. geras popierius, daug paveikslų, tikra 

■.i na tau. Juokas sveikatai, kaip mašinai alyva. 

. ' u tuoj (dabar) turėti- Pagalvok gerai (dabar,

ar i i- k;, •linksmi žmonės ilgiau gyvena.

Siusk 1 doleri (galima su laišku):
N. JOM SKA 15 COTTON ST. BOSTON 31. MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pašokamu 
Dr. Amdia K. RaiM 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 lyto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisug;

Įį5 svarai cukraus 
5 svarai ryžių 
3 svarai kavos 
5 svarai taukų kenuose 
20 svarų cukraus—819.50 
20 svarų miltų—$19.00 
20 svarų ryžių—$21.50 
18 svarų taukų—$32.50

Mes taip pat siunčiame iš Švedijos vaistas oro paštu ir iš gjMagdutės Pasaka.

5 svarai miltų 
5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado 
1 svaras saldainių 
1 svaras razinku

RAuiO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lilociklų, veikia sekmadie- 
1 niais nuo 12 iki 12:30 vai.

&
se

g

i iiena. Perduodamos lietu-
> viškos dainos, muzika ir
K ’Anglijos siunčiame: angliškas vilnones medžiagas, čevery- g' Biznio reikalais kreiptis į 

kus, lietaus apsiaustus, šalikus, megstinius, apatinius dra- į ptnr;ętQ o-slin ir dn.
bužius, kojines, antklodes, amžinas plunksnas, laikrodžius, g DaitlC MO ISIS gelių IT ao- 
akinius, dirbtinius dantis ir siuvamas mašinas. B »anų krautuvę, 502 Lašt

TAZAB OF LONDON | 3roadway, So. Bostone.
. 51 Reservoir St. Cambridge, Mass. | Tel. SO 8-0489. Ten gBU-

Telefonas: Kirkiami 7-9705 | iamas įr “Keleivis.”
Steponas Minkąs.

Siuntiniai į Lietuvą su Garantija

£ pas lietuvius

► -----

Mūsų populiarūs žiemos ar pavasario pakietai pasiekia Lietuvą 
per 10 savaičių. Muitas ir siuntimo išlaidos įskaityti į kainą. Pa
rašyk tik aiškų adresą į Lietuvą, nurodykit pakieto numeri ir;! 
pridėkit čekį u? money orderį. Mes p&kietą pasiųsim ir sutaupy-j! 
sim jums pirkimo ir siuntimo vargą. jį
Pakietas Nr. GT—1. Kaina $57.75. Pirmos rūšies vyr. batai (nu-(J 
rodykit dydį ir spalvą), darbiniai arba išeiginiai, rudi ar juodi;

Šeštadieni, gruodžio 1 d. 3^ jardo vilnonės medžiagos vyr- kostiumui su guzikais ir pa- 1 
* Harvardo universitetas at- mušalu. Ruda, mėlyna ir juoda spalva- !
► 'vyksta i So. Bostono lietu-' Pakietas GT—2. Kaina >78.50. Viena pora mot. batų (nurodykit JĮ 
£ .-iii niliAČin Hrainriin tarn? d.vdi)’ 1 P°ra guhinių kaliošių (overshoes) su šiltu pamušalu. 3 J
► ‘ ® v’ iardai medžiagos mot. žieminiam paltui, 4 jardai pritaikinto ra- 1 šaukit*!klubinėms šachmatų (Me- a s™,ts <m,t.. ir !

ywnui4t(xuuza»a  ̂

Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 Upland Avė.

(Iš 98 Melvillc Avė.)
GE 6-2887

nuo 9 r. iki 7 vak.

447 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
KBAL BSTATB A INSVKANCB

40B W. Broadw«y 
SOUTH BOSTON, MA88. 

Office Tel. AN 8-0948
27 ORIOLE 8TBBBT 

W«4 B»xb«7.
TeL FA 3-5515

r KETVIRTIS A CO.

Laikrodžiai-DeiMMlai

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus 

379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 84049

rungtynėms su L. Piliečių 
X d-jos pirmąja šachmatų ko- 
* manda (komandos kapito

nas K. Merkis). Rungtynių 
pradžia 7:30 v. v. Tautie-

Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą? !“ėmipsasS‘

MES GALIME SIUSTI JŪSŲ PAČIU SUDARYTUS laisvas.
Lietuvių antroji koman

da (kapitonas Stasys Kaz
lauskas) penktadieni lai>- 
kričio 30 d. vyksta i Cam
bridge YMCA, kur turės 
tarpklubines rungtynes su 
Brattle komanda.

>!•*— ................—jeno pamušalo, 6 guzikai, didelė špulė siūlų ir pakelis adatų. |it
Jf tropolltan Chess League), Pakietas PR—1. Kaina $59.00. 3Vi jardų vilnonės pilkos medžia-j4«iiii>iiiJAii*iJJAiugn

gos vvr- žiem- paltui. 3 jardai rajono pamušalo, gražūs, balti 
vyr. marškiniai, 2 lininės nosinės, 2 poros vilnonių kojinių, 1 
pora vilnonių apatinių, 2 špūlės siūlų, guzikai ir pak. adatų. 
1DEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

TT . V" T •.VTTTTTTt'tt'TTT+TtT++^TftTTTT^T-'tf . ,

GALIME SIUSTI JŪSŲ PAČIU SUDARYTUS 
PAKILTUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU 

ČIA APMOKĖTU MUITU
r',- nereikė* primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau- 

: : 'b . - ž.i 1, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų. 

; ..e tiflelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų 

: ! kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge-

. ikos ir Anglijos audyklų.

• >' v:,rsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra- 

spalvos 3«į jardų ilgumo galima pirkti už $12. 

'» i z š2'. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu-

, -i: isto pirkiniu.

- - - medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla- 

/g amo.-. 3 jardai už 81 ir brangiau- Mes turime didelį

■ . 'ri; medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 

' i: s drabužiams.
c. ir trečd. iki 6:30. šiaip iki 5:30; adara ir šeštd

Ateikite ir Pažiūrėkite 
TENTILE OUTLET

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

\ v. busas sustoja prie pat krautuvės.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Trans • Atlantic Trading Co.
G;

P
IHlZ

UŽ

A

EUis Building, Room 10 
409 W. Broadway

Tel. AN 8-8764 
So. Boston 27. Mass.

NAMŲ SAVININKAMS 

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame Stoge
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiant bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:
John Petras

14 Gartland Street 
Jamaica Plato, Mass. 

Tel.: JA4457S

l

Telefonas AN8-4148 

Bmjamia Moore Mataras

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, 

gruodžio (December) 1 d. j 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 siuntinius.

Dorchesterio klubas 
rengia whist party

Dorchesterio lietuvių pi
liečiu klubas šj šeštadienj,

7:30 vai .vak. rengia kortų 
vakara savo kiubo patai po-J
se, 1810 Dorchester Avė.

Komitetas kviečia širdin
"ai visus atsilankyti. Bus' Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadie- 
gardžiai pagamintų užkan- n’®js nuo 9 2 vai. po pietų._____
džių ir vertingų dovanų lai- jTurim^ ^ynų MOR( ESTER. Mass>, priėmimo valui-

mėtoįams. ** l”K> 3 ,k’ 7 67 Vermm St. Worcester. Mass.
Komitetas į Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresų.

OHMOBOOaSBOBOBMBBBBBBM

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais Insurance reikalais 

kreiptis :

BRONIS KONTRIM 

Jaatice of the Paoeo—CanatoMt 
598 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8*1761 ir AN

VAISTAS "AZIVA”
1—Vaistas boo bhilgimu k


