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Rusija Grasina Sutriuškinti 
Lenkiją už Laisvės Norą

Lenkijos Komunistai Gina Savo Krašto Nepriklausomy* 
bę Nuo Maskvos; Sovietų Maršalas Rokosovskis 

Išmestas iš Politbiuro; Vadovybę Paėmė “Tiii-
niai” Komunistai; Susišaudymai su Rusais.

Praeitą penktadienį Var- riuomenės judėjimą sulai- 
šuvoje buvo sušauktas Len- kė. Iš pranešimų atrodo, 
kijos “Darbininkų partijos” kad tik prie Szczecino len- 
(komunistų) centro komi* kai šaudė į rusus, bet ar ru- 
teto posėdis. Dar prieš po- sai irgi šaudė, žinių nėra. 
sėdį Lenkijos komunistai Rusų delegacijai išvykus 
grąžino į partjos eiles žy- namo, lenkai tėsę savo cen- 
miuosius opozicijos veikė- tro komiteto posėdį ir išrin
kus, kurie už nacionalistinį ko naują politbiurą, į kurį 
“nukrypimą” buvo po kelis sovietu maršalas Rokosow- 
metus kalinami. Centro ko- aki neįėjo. W. Gomulka iš- 
miteto posėdyje buvo nio- rinktas ne tik į politbiurą, 
šiamasi buvusios opozicijos bet paskirtas Lenkijos ko- 
vadus išrinkti į centro ko- munistj partijos sekretorių.

NAUJAUSI ORO IR VANDENS KARO PAJfiGŲ GINKLAI Rinkimų Kovoj Demokratai
| Kelia Užsiėmę Politiką

: Demokratai Kelia Užsienių Politikos Nepasisekimus; 
Sako, Vyriausybė Klaidina Kraštų; Nurodo Sueco, 

Indokinijos Pralaimėjimus, NATO Sąjungos
Nusilpnėjimų; Republikonai Atsikerta.

mitetą ir net į politbiurą. 
Prasidėjus posėdžiui vy-

Pasitarime su lenkais 
Chruščiovas grubiai grasi-

nausias opozicijos vadas, no lenkams. Jis sakė: 
keturius metus kalintas W. “Mes jums parodysime, 
Gomulka ilgoje kalboje kri- koks yra kelias į sacializ- 
tikavo Lenkijos komunistų mą ir jeigu jūs neklausysi- 
valdymą ir iškėlė eilę pa- te, mes jumis sutriuikinsi- 
vyzdžių, kaip krašto ište- me. Mes pavartosime jėgų, 
kliai yra leidžiami vėjais, kad užmušti visokius sukili- 
kaip spaudžiami ir išnau-mus jūsų krašte. Rusų lca- 
dojami privatūs ūkininkai reiviai žuvo (laisvindami 
sugeba ūkininkauti 30% ' Lenkiją). Mes niekad ne- 
produktingiau, negu kol- prileisime, kad šita šalis 
chozai ir valstybuuai dva-:būtų
rai, kaip milionai * pinigų Iriem 
išleidžiami visokioms maši- Pasitarime Chruščiovas 
noms įsigyti, bet tos maši- išvadino Gomulkų “išdavi- 
nos rūdija nenaudojamos ir ku” ir bendrai tie “pasitari- 
daug kitų panašių pavyz- mai” turėjo būti labai kei- 
džių. Savo Raiboj Gomulka sti..
reikalavo, kad Lenkija ves- Lenkai sutarė su rusu 
tų nepriklausomą ūkišką vadais, kad vėliau lenkai 
politiką ir nepamėgdžiotų vyks į Maskvą tartis pla- 
aklai Sovietų Rusijos, su čiau dėl Lenkijos santy- 
kuria santykiai turi būti kių su Sovietų Sąjunga, 
tvarkomi lygybės pagrin- šiuo tarpu atrodo, kad fon
dais. * - - -

Kairėj matome karo laivyno lakūną komandierių leitenantą G. A. Tierney su la
kūno drabužiais, šalia jo naujausia vedama kom ha, kurią leidžiama iš lėktuvą į 
priešo lėktuvus. Dešinėj viršuj matome kaip ta pati vedama bomba yra pritaisyta 
greitojo lėktuvo apačioje. Dešinėj apačioje matosi du labai greiti lėktuvai, kurie da
bar naudojami taikiniams vilkti, bet reikalui esant galėtų būti naudojami ir kaip 
bomberiai. Nauji ginklai dabar be pertrūkio bandomi ir vis gerinami.

Amerikos rinkimų kam- 
. . . . . v, panija jau pasiekė aukš-
Atominj AntZllį i čiausio čiukuro. Preziden-

----- r- į tas D. D. Eisenhower grižo
Pereitą savaitę Anglijai iš savo propagandos kelio- 

pradėjo atominį amžių sapnės į vakarines valstijas ir 
vo ūkio gyvenime. Buvo į sakosi esąs labai patenkin- 
atidarvta pirmoji atominės‘tas rinkimų kovos eiga. Jis 
energijos varoma elektrai-įtakosi matęs žmonių vei- 
nė, kurios gaminama jėga duose laimės spinduliavimą 
i jungta į bendrąjį elektros! tiek žmonės esą patenkinti 
tinklą. Kol kas atominė iė-; republikonų valdžia, 
ga gamina tik 10,000 ki-Į Republikonų partija su

4n^ž(/a Pradėjo

lowatų elektros, bet elek 
trainė bus padidinta iki 92, 
000 kilowatų, o vėliaui ir 
daugiau.

Iš rišo Anglijoj jau yra

dideliu pasitikėjimu lau
kia rinkimų ir yra tikra lai
mėti prezidentūrą, o gal ir 
kongreso daugumą. . 

Demokratų partijos kan-
suplanuota ir statoma 12 didatas A. E. Stevenson 

-- - • ........... .............. .......................----------------------- - ------------------------------ -- ------------_= atominiu elektrainių. Perei- jau pereitą savaitę rinkimų
Jugoslavija Gaus Milionai Farmeriam Rusai ir Japonai 

Amerikos Pagalbą Prieš Rinkimus Sutarė Baigti Karą buiom?abaVišlSming?sJ<ir politiką ir šiąJ savaitę ų
----------  ----------- .. — . . anglai pabrėžia, kad tai ( klausimą aptars vienoj kai-

Amerikos vyriausybė nu- jkf snalio mėnesio 12 d Japonijos ministerių pir- vra pradžia naujos eros boj New Yorke.
Demokratai nurodo, kad

ikos vynausyue nu- ii,: snai;o 12 d .h.iiw*vuu yra piaazia naujos
tarė ir toliau duoti ekono- ^„^bė jau buvo išmo kas _’{nįS??5’3‘i An«i’j°s ekonominiame gy-
minę pagalbą Jugoslavijai, farmpriam« našai nu SovietM ministerių pirmi- vemme. Anglija yra pirmo-
kad ii galėtų išlaikyti savo Lį 6»2 Tfc ninLai S ninkas Bulganinas pereitą jį šalis, kuri atominę ener- sai įkėlė koią į Viduriu 
nepriklausomybę nuo gre- „Tvati ’nž kmJfo sutiki- Penktadienį Meškoje pasi- gįja jau įkinkė į praktišką j sius Rytus, kas Rusijos ca- 
siancio rusu imnerializmo sumažinti savo* an<%ėia ra8® suta1'^ apie karo sto- elektros gamybos darbą. 1 ’ams per 200 metų nepa-
pavojaus. Prezidentas Ei- X vio tarp * vatet-vbi« už’ --------—■----------- - ivvk? padaryti, o dabar bol-
senhovver toki nutarimą oa-' ?®mes Kmoneji baigimą. Taikos sutartis ševikams pavyko dėl Ame-
skelbė pereitą savaitę. Dėl ^Srttoant^ rinki- tar prusų ir J’aponų dar.n®" Spaudos DaUOUma I rikos užsienių politikos 
to nutarimo paskeibimo Ju- X, 2™ dl Už Republikonus uŠ

datas jau kėlė ir dar ap
tars, yra Sueco klausimas. 
Amerikos tvyriausybės svy
ravimai tame klausime Su
eco kanalo painiavą tik pa
didino ir jo sprendimą aj>- 
sunkino.

Amerikos santykiai su 
(mūsų sąjungininkais dabar 
yra sugadinti, didžioji lais- 

įvųjų tautų koalicija (NA
TO) yra pakrykusi.
Kaipo republikonų politi-

gosuvijos vvriausvbė reiš- Arijus S tebuvo _______
?mokŽta tik 18 milfon” d°- “ Tokio bus Apie 80-; visu Amerikos

Eisenhovveriui valdant ru- 
Viduriniuo-

dabar Jugoslavijai nebe- .......skvos ir lokio nūs uzmeg
gresia joks pavojus iš So- sti- . .... . ...
vietų Sąjungos pusės. i Pagal valstijas farmeriai Rusai pasižadėjo remti fenu* republikonus ir tik 

- i yo pašaipu iki spaHo 12 Japonijos isileidimą į JT, labai mažas nuošimtis pa- 
j --.- i ‘ ___  •__ ciealrn nž rlomnlrratiis Rp-kų užsispyrimas pasirodė' . .pa" d. šitiek:

Centro komitetui nebai- stipresnis, negu rusų grasi-i^^/JP^kvijai. .^aro
gus posėdžiauti iš Maskvos nimai. Bet kova nėra dar
į Varšuvą pribuvo keista baigta už Lenkijos nepri- 11 •• 1 • * 1 — ■ - - 1- _ •_ -

ne todėf, kad Amerikai pa
tinka Tito diktatoriškas re

laikraščių rinkiminėj kovoj

organizacija ir žadėjo grą- sisako už demokratus. Re- 
T .... - . . žinti dar likusius gyvus ja- publikonų pusę laiko ir,
IoWaeI?^\J%mfariSeriai ponu karo belaisvius iš vi- plačiai paplitę “magazi- 

gavo $20,714,000, Te\as 1100 if leig jaDO. nai”, kurie turi po kelis mi
nišų delegacija, kurioje klausomybę, nors pirmas; ^mas.’ norėdama, kad 8a\o nams žuvauti šiaurės jū- bonus skaitytojų.

$7,852,000, So. Dakotos—buvo Chruščiovas, Moloto- žingsnis jau ir padarytas JuSro8lavlJa galėtu vesti ne- 
vas, Kaganovičius, Mikoja- į krašto išsivadavimo iš ru- priklausomą politiką ir ne-
nas, maršalas Žukovas, eiškų satrapų komandos. priklausoma nuo Ru-. jos $4,218,000, Missouu yko sprest; ateičiai
maršalas Konevas, genero- Po LpnkHa sijos ukiskos pagalbos.--------$3,741l,0OCI. Oklahoma ga
las Antnnnv ir Vali ViH Lenkiją dabai ------------------------------- įvo—$3,088,000 ir kitos ma- o »v» •
a^kžti kariškia Ruski a£ €in? mas,niai darbininkų ir! D Rri M žiau kaip po 3 milionus do- Sueco KlausimasauKsn KansKiai. nusai at moksjo jaunuomenės mitui- ‘ _ — -
yeze lenkams Maskvos ui- gaj jr vĮgUr keliamas reika-

rose.
$4,518»(M)0, Illinois valsti- Ginčai dėl teritorijų pa Demokratai spaudos vie

našališkumą aiškina tuo,
kad kain <vioa« otamhirei?Kad, kaip visas stambusis, R pavyzdį demokratu
b]z,ms:.utalp_1Lspaud.au^.™! kandidatai ima Indokiniją,

timatumą, reikalaudami iš- iavįmas demokratizuoti ša- 
nnkti 1 partijos politbiurą ljes režim? atgautj nepri. 
tuos žmones, Į™”® Mas- giausomyb, ir rūpintis žmo
nai yra priimtini. Lenkai ni reikaiavjmų įtenkini- 
tuoj nutraukė posėdį ir nu-
vyko tartis su rusiškais bo- Rugijos spa<lda
sal8, 1 nieko nerašo apie Lenki-

Republikonai Moka 
Melžti Biznierius

Atstovų rūmų vienoj ko
misijoj liudijo Randall 
Cremer, Frederic Šnare 
korporacijos buvęs vice
pirmininkas. Jis pasakojo,

• Pasitarimai su rusais tę- joJ"vyksS» “nlprikla^ ka.d j® korporacija ilgai tu- 
sesi kelias valandas. Sesta- JmybėJ levoliuciją; tik So- rėjo įrodinėti savo gerą
dienio rytą rusai apleido kompartijos organas 
Varšuvą, lenkai juos tsly- ..prav^ piktai jsplado 
dėjo į aeiodromą ii man- jenkų spaudą už spausdini- 
dagiai atsisveikino. Bet ra- neleistinų raštų. Len- 
su ultimatumo lenkai ne- k’ komunistų organas taip’70 
pneme. Rusams atvykstant pat pigokai atsiliepė ir pa- 
į Varšuvą rusų kanuomene bolševikams he-
Lenkijoi ligi pakilo į žygi kalbėti Lenkijos liaudies 
Varšuvos Imk. Vienas rusų vajįiu. 
kariuomenės pulkas iš Vo- Varšuvos įvykiai nus- 
kretijos norėjo pereiti Odrą kambėjo po visą pasaulį ir 
(Oderi) ,r užimti Lenkijos ypa^ pavergtose tautose jie 
siaurini uostą ščecmą (vo- suk^iė nepaprastų vilčių iš- 
kiečių buvutį Stettiną), graduoti iš nekenčiamo ra- 
bet lenkų pasienio sargy- jungo>
bos rasų neleido žygiuoti į _________________
Lenkiją. Kitos rusų kariuo
menės dalys yra pačioj RUSAI STEBI MOŠŲ 
Lenkijoj ir traukė MnkVar- RINKIMŲ KAMPANIJĄ 
šuvos. Pirm pradedant de- —;—
rybas su rusais lenkai pa- Trys rasai bolševikai,,

republikoniškumą”, kol ji 
gavo iš valdžios kontraktą
Statyti nikelio fabriką 43 
milionų dolerių vertės. Sa- 

palankumą valdančiai 
partijai Cremer sakosi tu
rėjęs įrodyti įnašais į repu
blikonų partijos iždą. Jis ir 
kiti jo korporacijos direk
toriai davę $7,500 republi- 
konu iždui, nors jis ir jo 
bendradarbiai visada buvę 
republikonai ir rėmę parti
ją savo aukomis.
Pagal Cremer pasakojimą, 

tokiai.politikai pritarė visa 
vyriausybė ir pats prezi

lenų. Nuo spalio 12 iki rin- yįs Į)ar Haf,0 Ore
kimų dienos valdžia dar _______
gali išdalinti apie 200 mili- Po JT saUtfUmo ta|vhos 
ony dolerių, jei tiktai bus užvetuoto Įiasisakymo, Sue- 
suspėta. CQ kanalo klausimas dabar

Ar pinigų dalinimas kabo ore ir “laukia dery-
prieš rinkimus paveiks į Lų”. JT organizacijos se- 
farmerių balsavimą, paro- kretorius stengiasi suvesti 
dys rinkimų diena" Repu- prie derybų stalo kanalo 
blikonai sako, kad pinigu naudotoju atstovus su Egip- 
dalinimas fanneriams nė- to diktatūras atstovais, kad 
ra surištas su politika. De- būtų pradėta aiškinti, kaip 
mokratai mano kitaip. Įgyvendinti JT saugumo 

Prieš rinkimus valdžia ir tarybos patvirtintus “sešius 
farmerių įvairių produktų punktus”, 
kainas remia ir ypač para- Tuo tarpu Sueco kanalo 
mos gauna kiaulių auginto- naudotojų draugija išsirin- 
jai. ko sau reikalų vedėją ir

----------------------------------- “pradeda biznį”, bet kokio
iz* •• rz i* zh užsimojimo tas biznis bus,
Kinija Kelia Upiį dar nėra aišku. Amerika
Hong Kong Likimą dar "«ra s»de>™®i «>vo

politikos su Anglija ir Pran- 
Kiniia vi« cOziJa’ todėl Egiptas tikisi 

Sukanti VakarU valstybių nevienin- 
Hone- 8uma ^naud°ti savo inte- 

• __ resuose.

atstovybe mato republiko- 
nu partijoj, o spauda Ame
rikoje yra stambus biznis. 
Gindami savo interesus 
laikraščiai perša skaityto
jams rinkti republikonus, 
nors savo paramą vienai 
partijai spauda mėgsta pri
dengti visokiais pašaliniais 
samprotavimais.

ffinfcimiį Pranašai 
'Balsuoja9 Už 'Ike9

kur po grasinimų ir blofa- 
vimų pusė Indokinijos ati
teko bolševikams.

Nemažai ginčų dar ke
lia ir A. Stevensono iškel
tas sustabdymas vandenilio 
bombų sprodinimo. Į tą 
ginčą bando įsikišti Sovie
tų Rusija, kurios ministerių 
pirmininkas Bulganinas at
siuntė prezidentui laišką ir 
siūlo susitarti dėl vandeni
lio bombų sprogdinimų su
laikymo. Administraciją į 
šitą Sovietų premjero laiš
ką žiūri, kaip į rusų bandy
mą kišti savo nosį į Ame
rikos rinkiminius ginčus.

Demokratų kandidatas 
mano, kad reikia išnaudoti 
visas progas, kad pasaulį 

nuo baisiųjų 
bombų pavojaus. A. Ste
venson mano, kad ir perei-

Komunistinė 
garsiau pradeda 
apie “neišspi-ęstą

den^Re^blilkony k,ar^jPŠ,n: Afrikiečiai pilotei, ku-
jos pirmininkas LYiall.!kad .an«l.'( { " 'd® nuskubėjo į Egipų
pakviestas pasiaiškinti dėl Į^e kolonijoj tun ateiti pasitraukusiu sve-

įvairūs “pollsteriai”, ar 
rinkimų pranašai, šiais me
tais pranašauja republiko
nų kandidato laimėjimą, 
nors jie tą daro ne taip at
virai kaip 1948 metais, ka
da ‘‘polsteriai” buvo išrin-Į paliuosavus 
kę Dewey prezidentu dar “ 
tautai nebalsavus.

Rinkimų pranašystėmis tą savaitę gautą iš rasų pa- 
dabar verčiasi ne tik “vie-j siūlymą kalbėtis tuo klau- 
šosios nuomonės institutai”, simų nereikėtų mesti į gur- 
bet ir atskiri laikraščiai ir’bą. Prezidentas ruošia pla- 
net paskiri žmonės. Visi tesnį atsakymą į A. Steven- 
linksta išpranašauti “Ike”|Sono siūlymą eiti prie su-

to reikalo i atstovų rūmų timtaučių pilotų vietų, nusi 
Prieš porą savaičių Hong skundžia, kad streiklaužia- 

Konge įvyko kruvinos riau- vimas nesąs toks pelningas, 
menės judėjimą Lenkijoj, ti Amerikos rinkimus. At-'po rinkimų. Kiti liudinin- sės, kurios kilo kinų bolše- kaip jie tikėjosi. Kai kurie 
jies kitaįp lenkai negalėsią vyko ir poia rumunų. Len- kai daug Cremerio parody- vikų šalininkams susipešus!iš 17 amerikiečių pilotų 
su rusais tartis. Rusai ka- j kai ir čekai atsisakė atvykt mų patvirtino su kinų nacionalistais. |zada grįžti namo. Idalį.

reikalavo, kar rasai tuoj mūsų vyriausybės pakviesti j komisiją, atsisakė tą pada
lyt sulaikytu savo kariuo- šį pirmadienį atvyko stebė- ryti dabar ir sutiko liudyti
_ - _ • . T A vvtAi'il’nfl innbimna a

laimėjimą, bet abejoja ar laikymo vandenilio bombų 
republikonai pralves daugu- bandomojo sprogdinimo, 
mą į kongrasą, 1 Rinkimų kova prieš galą

Laikraščiai dabar vienas noi-s ir darosi piktesnė. l»et 
po kito “indorsuoja” kan- ji kartu darosi ir įdomesnė, 

pilotų | didatus. “Ike" gauna liūto nes paliečia svarbiuosius
šių dienų klausimus.
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i kaimiečio butą. suriję, kaip 
' alkani vilkai viską, ką rado. 
išeidami nušovė abu šeiminin
kus ir 6 savaičių kūdikį"*

o x .. , , i Taip tame romane J. Do-Sovietų Rusijos sat^^ ...mij^oiu.i ivm«ti ........................
taikios revoliucijos, kun vykstanti Stalino sukurtoj im*; džiuosius Įvykius, 
peri joj. Kiek toli pasikeitimai Lenkijoj, Vengrijoj ir kitur Į kas, pasiskaitęs tokios ma 
eis, šiandien niekas nežino* bet. kaip jau pereitą savaitę! kalienės, nuo savęs pride- 
šioje vietoje rašėme, pasikeitimai yra dideli ir labai reik- Į da:
šmingi. Pereitą penktadieni Lenkijos komunistų partijos) “Kiek tokiu pabaisų yra pa- 
centro komitetas nutarė grąžinti i savo tarpą W. G omui- bėgusių į ‘laisvąjį pasaulį?’., 
ką. ilgai kalintą ir piktai niekintą lenkų komunistų ”titi-
ninkų” vadą. Kartu su Gomuiką Į centro komitetą grą
žinti trys jo artimi bendradarbiai, irgi kalinti ir niekina
mi, generolas M. Spychalski, Z. Kliszko ir L. Sowinski.
Gen. M. Spychalski buvo'Lenkijos krašto apsaugos mini
steris ir buvo apkaltintas nukiypęs nuo “teisingosios lini
jos” ir uždaiytas Į kalėjimą, o Į jo vietą Stalinas atsiuntė 
Lenkijai naują karo ministeri. Sovietų maišalą K. Roko- 
sovvskį, kuri lenkai patylomis vadina “Varšuvos Juda”.
Mat, 1944 metais lenku kilmės Sovietu maišalas Roko- 
so\vski vadovado rusų aimijai prie Varšuvos ir ta armija 
per du mėnesiu nieko nedarė, kad pagelbėjus Varšuvos 
sukilėliams kautis prieš hitlerininkus. Rusai sąmoningai 
leido naciams išskersti Varšuvos sukilėlius ir sunaikinti 
pačią Varšuvą. kad paskui lengviau jiems būtų visą Len
kiją pavergti. Atsakomingas už tą politiką buvo Stalinas 
ir jo bendradarbiai, bet tos judošiškos politikos vykinto
jas prie Varšuvos buvo lenkas Rokosowski! Tas žmogus 
Maskvos pavestas 1949 metais perėmė Lenkijos krašto 
apsaugos ministeriją tvarkyti ir dabar dar yra toje vie
toje. Bet dabar, kai jo pakeistas gen. Spychalski grižo iš 
kalėjimo vėl arti valdžios, kalbama, jog Rokosowskio 
karjera Lenkijoj gali pasibaigti.

Iš Varšuvos praneša, kad Gomuiką ir jo ‘litiniai” . . .........................
draugai, prieš grįždamiį komunistų partijos centro komi- ^r“^SSLi^K 
tetą, reiškę nuomonę, jog rusų “mstrtiktonai lenkų ar- ‘
mijoj turi būti atleisti, o rasų kariuomenė turi būti vi
sai ištraukta iš Lenkijos teritorijos. Toks lenkų reikala
vimas atrodo savaime suprantamas, nes ką rasų armija 
veikia Lenkijoj 11 metų po karo galo? Bet Maskva jau 
iš anksto pasirūpino Į tą klausimą duoti “atsakymą”. Pa
gal Londone leidžiamą lenkų dienrašti “Dziennik Pol- 
ski” Sovietai savo kariuomenę Lenkijoj žymiai padidino 
po pereitos vasaros Poznanės riaušių. Dabartiniu laiku 
rasai turi Lenkijos teritorijoj 7 kariuomenės divizijas, 
o prieš metus laiko turėję tik 3 (kiti sako 2). Maskva, 
atrodo. Įvykių eigą numatė ir iš anksto pasiruošė Į lenkų 
argumentus atsakyti savo divizijomis, o ne tik “draugiš
kais” patarimais nesekti Jugoslavijos pavyzdžiu.

Lenkijoj judėjimas už krašto nepriklausomybę, jei 
neskaitvti Poznanės kruvinu riaušių, vvksta taikiai, bet 
tas judėjimas eina gilyn ir platyn. Jau ne tik drąsesnieji 
laikraštininkai, rašytojai, akademinis jaunimas, bet ir 
darbininkai pradeda kelti savo balsą už būtinas refor
mas, už piliečių laisvių atstatymą, už krašto ūkio decen
tralizaciją, už parūpinimą žmonėms būtinu kasdieninių 
raikmenų ir maisto. Visas bruzdėjimas eina diktatūrinio 
režimo sąlygose, komunistų spaudoje (kitokios ten ir nė
ra). reikalavimai keliami Įvairių komunistinių (bent iš

Taiki revoliucija?
Nepaprasti Įvykiai Lenkijoj ir kai kuriuose kituose

satelituose jau pradedama lyginu pne: vaduojasi di-
ijos, kuri vykstanti Stalino sukurtoj im-; džiuosius Įvykius. O Joni-

negalimu suprasti, kaip buvu
sieji socialistai, liaudininkai ir 
krikščionys demokratai galėjo 
taip žemai nupulti susidėdami 
su bestijomis”.

Atsirado vienas atsipra
šant “rašytojas’*, kuris su- 
peizojo “klasinius priešus”, 
o Amerikoje, Chicagos did-; 
miestyje, atsirado nedake- 
pęs Jonikas, kuris J. Dovy
daičio “kūrybą” priėmė už

PORTRETAS Iš MAKARONŲ

Adlai Stevenson, demokratę kandidatas, Chicagoje ga
vo ik Marie Tieraey savo portretų, padarytų iš nevirtų 
makaronų. M. Tieraey (kairėj) yra makaronų dirbtu
vės tarnautojų ir, žinoma, demokratė.

Kas Savaite

vardo tokių) organizacijų ir, atrodo, kad visas kraštas 
jaučiasi pabudęs ]>o sunkaus slogučio ir dairosi išeities 
iš staliniškų okupantų atneštų skuido, vergijos;ir parųe- 
kinimo.

Panašiai, kaip Lenkijoj, brazdėjimas eina ir Ven
grijoj už visišką apsivalymą nuo kruvino ir purvino stali- 
nizmo.Panašus judėjimas jaučiamas ir čechoslovakijoj. 
kuri lengviau gali atsikratyti rusiškos idėjinės globos ir 
rusiško ekonominio išnaudojmo todėl, kad tame krašte 
nėra rasų kariuomenės. Brazdėjimas dabar jiersimete 
ir i į-vtinę Vokietija, iš kur pranešama apie darbininkų 
streikus Įvairiuose miestuose. Visos
tautos pradeda bodėtis nepakenčiama
ne diktatūra ir išnaudojimu. Visos pradeda kelti balsą,;

gryną pinigą ir galvą at-tų neišmanėliui Jonikui už- $52,000, Nacionalinė Par
vertęs šaukia, kad “buvę'dėti akademiko kepurę, ne- merių sąjunga (Union)— 
socialistai” susidėjo su to-'gu “Smetonos dvarininkui, $49,800, Nacionalinis drau- 
kiais pabaisomis! į policijos viršininkui ir pre- dimo kompanijų mokesčių

Mums atrodo, kad iš J. i kybininkui” parašiutą. , komitetas—$48,800, Ame-
Dovydaičio toks teišeis Ii-j Be to, J.-Dovydaitis už-.rikos legionas-$42,000, Paš- 
teratas, kaip iš Joniko “Ii-!miršo parašyti, kad para- to tarnautojų federacija— 
teratūros kritikas” arba. šiutuota Smetonos traicė ne: $41,000, Valstijų prakybos 
pasakius paprasčiau, kaip į tik surijo visą ūkininko: rūmų taryba—$41,000. 
is_ ubago mergininkas. į maistą, bet, priešišžudant Įdomu, kad tarp tų dau-

... Dovydaitis yra rasis- įmones, išprievartavo .uki-!gjausia jaejdusįų oi^niza-
k’iokuRanLU_.sa^d°!n±^ia.' n,nk.°.. zTT.ą-- ? nėra tų oiganizacijų,

savaičių dukteij ir viemn- j^ric^ kovojo už federali*
telę ožką tvarte. Jei jau be- ---- - -
stijos, tai bestijos ir tegu
tokie Jonikai gėrisi bolše
vikiška “literatūra” . . .

O kas dėl “susidėjimo’*, 
tai patartina ne tik “buvu-

šytojas*. Bet ir samdoma 
plunksnos slidė galėtų su
prasti jog “Smetonos dva-

tikrai
buvo netikusi medžiaga 
leisti iš parašiutų užfron
tėje. Jei jis visvien taip ra
šo, tai tik todėl, kad jis ne-į visiems žmonėms saugotis 

fašistinių pabaisų,turi supratimo, kaip tokie;ne tik

nės valdžios kainų kontro
lės panaikinimą natūrali
niam gazui, kuriu veikimą

Rinkimų maratonas .turėtų būti vertinga pamo-

sidarė labai “karšta”. Besi- H* “
į varžančių partijų kalbėto- tlesos negali ^įvertinti.
į jai ir rašytojai jau ieško . M____
! aigumentų ne tik savo plat- •“ nisearmr
I formose. Jie ėmė raustis Viskas rodo, kad Egipto 
atomuose ir šauktis sveti- diktatorių Nesserį laukia 
mų žmonių pagalbos! Pa- Mossadegho likimas. Pasta- 
vyzdžiūi. republikonai su- rasis buvo nacionalizavęs 
rado buvusią Stevensono Irano aliejaus kasyklas, nu- 
žmoną ir ją padarė autori- bankrutavo šalį ir pats at- 
tetu jos vyro nenaudai. sidūrė kalėjime. Ką nors 

Aišku, demokratei neno- panašaus matysime Egipte, 
ri likti skolingi savo repu- Washingtono žurnalas “U. 
blikoniškiems oponentams. S. News & World Report” 
Eina savo rūšies maratonas praneša, kad —
—rodymas oponento apa- .‘‘Egipto diktatorius Nes- 
tiniu marškinių. ser turi pagrindo susirūpin-

Vis dėlto ši rinkimų kam- ti. Vakarų spaudimas pra- 
panija nėra dar toki arai, deda veikti. Užsidaro krau- 
kaip 1952 meteis. Vienas tu vės, nes joms stoka im- 
republikonų šulas tada de- portuotų išdirbinių; užsida- 
mokratų partija buvo ap- vo dirbtuvės, negaunančios 
šaukęs “party of treason”... reikiamų žaliavų; viešbu- 

Republikonai turi dau- pai tušti—nėra turistų. Ka- 
giau paramos spaudoje. Di- np gatvėse vis daugiau ne- 
džiuma šio krašto dienraš- dirbančių žmonių . . . Nilo 
čių stoja už republikonus. klonis pasigenda importuo- 
Jie daro visokiausius pra- tų trąšų, alyvos, kviečių, 
našavimus republikonų nau- arbatos. Kairo gatvėse dau- 
dai. Jei tikėti tiems dien- gėja bedarbių. Jie vienas 
raščiams, Ike jau dabar kito klausia, kuo baigsis 
yra laimėjęs. O kaip bus Nesserio žygis”, 
tikrovėje, parodys tik lap- Jis gali baigtis liūdnai, 
kričio šeštoji. Vienas da- Kurstomas Maskvos “stra- 
lykas jau dabar aiškus— tegu” Nasseris nacioanali-

ir • prezidentes pavadino
akiplėšišku ir priimtą Įsta-, .

. - .... „ , . . tymą vetavo. Ju veikimą ty-! demokratei yra stipresni, zavo Sueco kanalą, tikėdanet senato viena’ ko-!negu 1952 metais. mas riebiai pasipelnyti ir
—-----mjgZa ,r spaudoje buvo. • rasų paramos. Pasta-

lasyta, kad Įstatymo šąli- Kam ii to nauda? lieji dabar pilotiskai nusi-Smetonos ponai” bėgo nuo bet ir tokiu stalininiu idiotų . įsutcyuiu sau- • niovė rankas—Nasser nete-fronto ir, kad lengvai bū-I Jonikų. ‘ ‘ ninkai nevenge net kyšių,, j Švediją buvo atvykęs SE
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Po kelių savaičių rinksi- muoja Įstatymų leidėjus,

kad rinkikų vardu (bet onas ™Sų laivas “Pobe- rankoj. 1Ut°
jiems nežinant) buvo siųs- -i-*” -x—11— fcU lusclornis rajomis.da”, atvežęs būiį 

santų, jų tarpe ir Išturiu Kaip ilgai E^Pto dikta' 
_ _____ ________ __ ___ torius smarkaus, dar neaiš-

tymų ir tt. Senato komisb Vilniaus universiteto mo* ku' Ą,sk.u,t,?k: **ngu fa- 
jos tyrinėjimo išdavoje po- įytoia Biievičiūtė. Ji gavo ™omi šalyj* vis labiau 
;■» lohistu ir viena ,lieia.K'„^u.uJ g "vargas lapoja, vargas ke-

tos telegramos senatoriui,
i,„j iaf <

- - - - ra lobistų ir viena aliejaus' prieglauda Švedijoj. • . .. .me prezidentų, viceprezi- kaip Us ar*itas įstatymas kompanija traukiami tei-’P Ryšium su tuo vienas ko* margas varteliuose žy* 
dentą, Įstatymų leidėjus u-atsilieps Į lobisto atstovau- ^mo atsakomybėn, bet su’munistu “Laisvės*’ rašeiva 01 ’ •
t t. Dabar visi visuomenės jamos osganizacijos ar pra- kokiomis pasekmėmis ma-isaVo viemuosius šitaip ra- , 
sluogsniai nesigaili lesų nn-monės reikalus ir kiek jis tysime tik vėliau. Vienos’mina: letao demokratijos
kimų agitacijai, kurios tik- bus naudingas ar kenksmin- aliejaus ir gazo kompanijos, “Kodėl gi ji taip darė? Bostoniečiui Kalinauskui 
slas Įpiršti rinkėjams saugas visam kraštui, kaip lo- pirmininkas McCollum se-'Kuo ji buvo nusikaltusi, mirus, SLA prezidento,pa- 
palankius asmenis. bistas tą “krašto naudą” pato komisijai sakė, kad jo j kad nenoi-ėjo atgal į Ūetu- reigas eina buvęs viceprezi-

Lapkričio 6 d. jie bus iš- supranta................... oiganizacija išleido $1,753, vą grįžti? O gal iš viso to- dentas Povilas Dalgis, pas
linkti, bet ir išrinkus jie ne- Kadangi ivairių visuome- 513 kovai prieš federalinę' kios profesorės nebuvo . . . kiltas tai vietai SLA vykdo- 
bus palikti ramybėje. Įvai-ninių gi-upių reikalai nesu-, natūralinio gazo kainų kon- Kam iš to nauda?” mosios tarybos pagal SLA

grupę, stengsis įstatymų Įvairios kapitalistų orga- norėjo paveikti įstatymų dėl naudos, tai patiems ko-Eiliniam Nariui’* (ar pačios
leidėjus nuteikti palankiai nizacijos pirmosios susini- leidėjus. Jis sakė, kad tos munistams tikrai jos nėra. “L.” redakcijos nariui)
savo reikalams. pino turėti tokius savo ad- išlaidos padarytos plačiajai lš jų rojaus bėga visi, kurie pulti SLA vykdomąją ta

škam Įstatymu JeĮdėju ydkjatus ir tam reikalui skir- risūomenei “apšviesti”, Iro-; gauna progos pabėgti. Bė- iybą. Girdi,, kam reikėjo
palenkftfiuiĮsšVė'pusč’TP-ti dideles lėšas. Tas’pri ver-dant, kad federalinė kontro-ga dėl to, kad gyvenimas tį'vietą 'atiduoti Dalgiui, 
šų nesigailima, šiemet tam tė ir darbininkų unijas tą lė yra žalinga ir nereikalin-’ten yra nepakenčiamas. Tą juk buvo galima pašaukti 
į eikalui Įvairios organizaci- patį dalyti—todėl dabar ir ga. i tiesą Įrodo patys Amerikos; Laukaitį, kuris pereituose
jos išleido pustrečio milio-jos turi savo lobistus. ; Nevisi įstatymų leidėjai ■ lietuviai komunistei, kurie rinkimuose buvo gavęs 

o dolerių. - pagai įstatymą, lobistai vienodai pasiduoda lobistų • diena iš dienos tą rajų gi,'840 balsu.
Kaip žinoma, tuos asme- turi skelbti savo pajamas į “moksliškiems” aiš kini-Iria, bet patys ten nevažiuo- ”S L A E

11116 verčiasi Įstatymų jr išlaidas, bet ne visi tą mams ir kitu būdu dalomai! ja. Mat, jie geriausiai žino, sako, kad tai
ndėjų palenkimu tos ar ki- nariam V7ip&ai vra naalralhe «talrol AaI u* airlomi ati. knlcin likimo tpn sulaukė mos diktatūra

no dolerių.
Eilinis Narys’

ms. Kūne verčiasi įstatymų išlaidas, bet ne visi tą mams ir kitu būdu daromai! ja. Mat, jie geriausiai žino, sako, kad tai esanti mažu- 
leidėjų palenkimu tos ar ki- padaro. Viešai yra paskelb- Įtakai, to dėl ir eidami ati- kokio likimo ten sulaukė , mos diktatūra, 
tos visuomeninės grapės ta, kad šiemet per 6 mė- duoti savo balsą turime pir- jų Angariečiai, Šukiai ir: Aišku, ko tas žmogus no- 
reikalams, vadinama lobis- nesiūs 251 organizacija ma gerai pagalvoti, kad jis Žolpiai. ri — Džugašvilio ar gal

maskolių pavergtos tais, kitaip sakant, kūne įstatymų leidėjų palenki-netektų “vėjo botagui” ar
a rusiška totalitari-j kinas! parlamento pnes- muį gavo pusėn išleido nesąžiningam kandidatui.

kambariuose. $2,5455,432. Priėmus dėme-
kad plačiai išsiliejusi rusiško bolševizmo agresija trauk* įvaMal^būdaT’ju'k8ir’S ŠrimF^dm^y^kid Žemaitis

tusi i ten, iš kur ji atėjo. Prasideda begalinės reikšmės 
kova tarp paveiktųjų tautų ir rusiško milžino, kuris ir 
ginklais ir per savo pirktus pataikūnus pavergė Europoje 
visą šimtą milionų žmonių. Tos kovos reikšmė šiandien 
nusmelkia visus kitus pasaulio Įvvkius. Nuo jos eigos, 
nuo išsilaisvinimo pastangų pasisekimo priklausys labai 
daug musų visų gy venime.

==A p i v a I g a=
PAPLIAUŠKA RAŠO i raAo didžiuosius įvykius Lietu* 
PUSGALVIS DŽIAUGIAS <voje kai karas dar buvo nepa*

L. Jonikas “Vilnies” Nr.
245 įiasišovė būti ‘‘literatū
ros kritiku” ir džiaugiasi! _ . . . , ......
... . Tada hitlerininkai is lėk-
bllaip tuvų parašiutais numetę

“Skaitau J. Dovydaičio ro- Naujamiestyje tris ginkluo- 
maną ‘Dideli įvykiai Naujamie- tUB pabaisas: ” “

nnktieji kongresmonai ar į§ tikrųjų išlaidos minėtam GERAS DIEVO TARNAS 
senatoriai yra žmones su reikalui vra kur kas didės-
įvairiomis silpnybėmis. Lo- ’ i “Draugas” Nr. 246 rašo,
bistai t»s jų silpnybes ii*i B atekin, organizacijų. k*d advokatas Pietkiemcz 
naudoja pii-mon galvon trį kurio, daugiausiai išleido, P™ta1' patvirtinti
jų pagalba stengiasi palenk- paminėtinos šios. ^55 metais mirusio prela-

Amerikos geležinkelių' Antano Briškos testa- 
draugija išleido $94,500, Kun. A. Bizska bu*
Darbininkų unijų centAisJ vo vienos Chicągos lietuvių 
AFLrCIO išleido $69,500, klebonas. Prela-
o kol AFL ir CIO nebuvo viso labo paliko

ti savo pusėn.
Nereikia manyti, kad “lo

bistai” veikia kyšiais ir ki- 
tokiais neleistinais būdais. 
Jei tokių dalykų pasitaiko, 
tai iškėlus viešumon, lobi
stus imama už kalnieriaus, 
kaip kriminalinius prasi
kaltėlius (papirkinėti įste-į

susijungusios, tai jos išleis- ženiiįkU
davo žymiai daugiau, pa- ^°le,i!l vertės. Tą kapitalą
vyzdžiui, 1955 m. net $130, >1J15Sk,retė įvairioms ka

dbaigęs. bet kada Tarybinės l tymų leidėjus draudžiama). Amerikos
Armijos jau buvo toli Vokie
tijoje

Smetonos

telikiškoms organizacijoms 
sunkvežimių ir “vo giminėms.

Izibistai turi kitų ir y*8*!'savininkų draugija stovi tre- , Matyti, prel. Biiška ti- 
legališkų būdu veikti | (eta* «oj vietoji j| sĮei^ ggj,. krai buvo geras Dievo tai-- 
tymų leidėjus. Svarbiausias 700 nas, kad jis savo maldomis
lobistų ginklas yra infor
mavimas Įstatymų leidėjų 
apie leidžiamus ar reikalin-

Kitos daugiau išleidusios
organizacijos yra: Ameri-fnM,.‘,ek 8US“
kos fermerių stambiausia k1™1- ___________

■ * . * * . Rns išleisti įstatymus. Ame-J organizacija (Farm Bur-styje-. Knyto, antroji I.M. į«k«s buv^ dvaiimnl^ Hka yra plati ir jtriri ir re*^ Fedcretk>n)-$61,000,
iewu šiemet \ iimuje policijos viršininką ir pie tas kongresvnonas ar sena- Kubos cukraus gamintoju
--------- - kybimnkų, kūne toriua gali viaa kraštų ge-'atatovybt $61,0007 Pietiniųektempliorių.

kartą
palaikyti so- 

taip, kaip

Ir daugiau. Tai, kas da-į “antaninės demokatiejos”! 
bar darosi Lenkijoje, ne- Jei tai rašė smetoninis 
ginčijamai rodo, kad tas • “demokrates”, tai keista, 
rojus yra virtęs tikru pra- ko jis bėga pas stalininius 
garo! j “demokratus” skųstis, argi

Po “rehabilitacijos” W. j nėra jam vietos “Dirvoj”
Gomuiką vėl kelia maištą 
—“drauge” Mizara, sakyk 
kodėl?

Brangi Brinko byla
Brinko Įstaigos plėšikų 

byla jau baigta. Ji kainuos 
daugiau, negu plėšikai ga
vo. Jie išnešė 1,219,000 do
lerių. Iš to iki šiol atgauta 
tik apie 100,000 doleriu.

Plėšikams pagauti fede
ralinė vyriaiuybė išleido 2 
su puse milionų dolerių. 
Mass. valstija ir Bostonas 
tam pat reikalui išleido du 
milionu. Gi pati byla. ėjusi 
daugiau mėnesio laiko, kai
navo 150,000 dolerių.

Vadinasi, suradimas pik
tadarių kainavo netoli pen
kių milionų dolerių!

Piktadariai jau sėdi ka
lėjime. Jie neturi vilties f _ _ 
laisvę išeiti; o ji jokia auk-'gtoa

ir dar poroj to plauko lai
kraščių, o jei Stalino naš
laičiai susirūpino SLA de
mokratijos “čistatą”, tai jie 
gi turi savąjį susivieniji
mą, kuriame gali prakti
kuoti savąją “demokratiją 
tiek, kiek tik narių kantoy 
bė pakelia.

St.
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Redakcija atteka
T . Taikai, Anglijoje—

“Šefo” S. Lozoraičio "de
mokratija” jau seniai mū
sų skaitytojams žinoma. Jei 
Lozoraitis kur ir kalba apie 
demokratiją, tai jis ją su
pranta smetoniškai — jis 
mielu noru valdytų, o ei
liniams žmonėms būtų lei
sta jam pritarti. Šito mūsų 
skaitytojams nebėra reika
lo aiškinti. To dėl ir Tam-

Vaitdmrai. me>«tn*kai «p žiemos naktį įsiveržė rai pažinti. Lobistai infor- pramonės taiybaj virvė palaiko kariamąk^Į®o verte ne’nuperCuna. Tai šiuo tar^ nedėflSinof**
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KAS NIBKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Philadelphij os padangėje r
V. Botyriaus sukaktis veikusį prostitucijos lizdą.1

Spalio 26 d. sukanka «2L/^L^J?kį*,±j 
metai žymiajam Pennsyl- Pn^anK "*!
vanijos lietuvių veikėjui
Vladui Botyriui, (VVilliam 
B ui ton). Jis šiuo metu gy
vena Phiiadelphijoj ir te
bėra veiklus lietuviškųjų 
organizacių narys. į Ame
riką atvyko labai jaunas ir 
čia baigė konseibatoriją. 
1930-31 m. vadovavo “Dai
nos** chorui, su kuriuo važi
nėdamas )X) lietuvių kolo
nijas Pennsylvanijoj turėjo 
didelj pasisekimą. Yra pas
tatęs operetę “Papita”, be 
to, režisavęs dramas, kome
dijas. iš kurių labiausiai 
tuomet publikos buvo pa
mėgta komedija “Pavogtas 
kūdikis”.

Vladas Botyrius visuo
meninėje veikloje dar sti
priai reiškiasi. Daugelyje 
SLA seimų yra buvęs kuo
pos delegatas, priklauso 
Muzikos klubui, yra išrink
tas LB Philadelphijos apy
linkės valdybos nariu kan
didatu. Organizuojant lie
tuvišką įadijo valandėlę 
V. Botyrius yra prisidėjęs 
lėšomis. Jis yra ilgametis 
ir “Keleivio’

agentūros. To ‘ biznio*' ve-; 
dejas Bemard Jacobs į 
‘modelius” su Eiliodavo i 
merginas nuo 15 iki 20 me
tų amžiaus. Suimtas ir fo
tografas Michael Denning,1 
kuris darydavo nuogų ir iš
tvirkaujančių m e r gji n ų 
nuotraukas, kurias paskui 
agentai slaptai pa* davinė- ; 
davo ir vėl uždirbdavo pi-; 
nigų. Policija jau turi su-1 
rinkusi apie 300 merginų 
“modelių” pavardžių.

Tokio “modeliavimo“ bi
znio vedėjai, aišku, turės «

STEVENSONAS VANDENILIO BOMBOS

u«**tuMiauts |uex4u<ui-o vie«ju Adlai E. Stevenson tariasi <_ llf 
senatorių S. Symington (kairėj) ir sena toltų Clinton Anderaon (vidury) prieš 
kalbėdamas per televiziją apie reikalą sustabdyti vandenilio bombų kandamuosius 
sprogdinimus, nes tų bombų sprogdinimas užteršia orą ir gali net pakenkti dar ne
gimusioms kartoms. Stevens**no kalba verčia žmones rimtai pagalvoti.

Iš Pietų Amerikos
URUGVAJUS

Socialistas
vėliavos

nenuleido

atsakyti teisme, bet atrodo, stratforde ir žuvo gaisre, 
kad w tų “modelių koštu- policija ir ugniagesiai, at- 
mieuai gal turės atsakyti. Vy^ę gaisro gesinti, juos iš-
iau7%SuSw?ų ‘žmS SSnrSi m^mJ SLA sekretorius ir

Serga Žimantauskas

Jau kuris laikas serga Jo
nas Žimantauskas, buvęs 

dauge-

siai tenukentės.
Kipras Tautkus

CLEVELAND, OHIO

giausio turto—gyvybės, nie
ko daugiau neturėjo ii- vi
sa tą jis paaukojo dėl de
mokratijos, dėl savo tėvy
nės laisvės, f»y ko drama. 
Dvi mirtys, du žmonės nu
ėjo amžinybėn. Krito dik
tatorius, tam tikros lūšies 
asmenų saugojamas ir 
liaupsinamas, ir jaunuolis 
idealistas. Manau, kad ko
va už demokratiją, gerbia
mieji, taipogi reikalauja 
pasišventimo ir aukų. Del 
to kartais ir žmogžudžiams 
reikalinga pareikšti užuo
jautą”.

Taip kalbėjo atstovas VV. 
Beltram įnešdamas parla- 
mentan savo pasiūlymą, ku
riam pirmieji pritarė soci
alistai, o jx) jų katalikas li
beralai ir kiti. Atstovai at
sistojimu pagerbė nelygio
je kovoje kritusi dėl žmo
nijos laisvės jaunuolį ir tuo 
rodydami Nikaragvos ir ki
toms diktatūrų apsėstoms 
šalims reikalą nusikratyti 
diktatorių tironijos.

M. Krasinskas

Argentinos atstovas Uru
gvajuje yra plačiai visuose 
rietu Amerikos kraštuose 
a pasauliniame socialistų 
judėjime žinomas Dr. Al- 
iredo Palacios, Argentinos 
socialistų vadas. Jis gavo iš 
dabartinės Argentinos vy
riausybės įsakymą Nikara
gvos nušautojo diktato
riaus Somozos laidotuvių 
dieną nuleisti pusiau vėlia
vą virš Argentinos atstovy
bės rūmų. Tuo būdu Argen
tinos vyriausybė norėjo pa-

’ svetimiesiems-. reikšti užuojautą Nikarag-
| Šventės komitetas kvie- vos vyriausybei dėl dikta- 
čia ir ragina visus tautinių toriaus Somozos galo.
•šokių sambūrius, ju vado- „ . n .
ivus ir visą Amerikos ir Ka- ^et Pu- A*- p* aclos savo
n ado s lietuviškąjį jaunimą ? p iau£y^^ įsakymo nepa- 
iburtis į didelį būrį ir jungi klausė n vėliavos nenulei- 
įtinę jėga dalyvauti pirmo- do; ’PS nokina, kad
j joje tautiniu šokiu šventėj. . ?‘ab nof? , oai

Komitetas kviečia tuo- gilėčiau butų reikalavęs 
jaus registruotis visu* vei- Padalyti, as ne žodžio 
kiančius tautinių šokių sam- r*etaręs bučiau apleidęs at
burtus ir didinti jų šokėjų 8toV‘^ 11 lseJ£s 85470 kc-
eiles. Kur tokiu sambūrių .- - - - - Dr. A. Palacios yra se-

kingų elektros laidų. f!t3 )ra,elgtlnas
Suėmė socialistų kandidatą J. Žimantauskas yra su-

o - . i . laukęs senyvo amžiausSocialistų kandidatas - * . '
kongresmono vietai Ha-

i i old Saundei-s suimtas
■ -x- • j - i*, j- ‘Trumbull miestely už tai,• *L, .šeštadie- važiuodamas auto-

nl i^tą Clevelande, Lietu- mobiįju garsiakalbi

Darbas be politikos MIAMI BEACH, FLA.

Grįžta ii šiaurės
skaitytojas, ^ių salėje (6835 Superior ag^avo žmones už save. Šiaurėj visų mylima gra- 

Gerbiamam sukaktu vi- saukiamas Lietuvių ka(j tame mieste- žioji vasara pasibaigė,
ninkui linkime ilgiausių1bendruomenes siaurines sn- j ega draudžiama tokia gamta ten pasipuošė rudens 
metų. ities apylinkių narių šuva- ^nį reldama> ten nelei- spalvomis. Mes, floridie-

M . .... , ziav imas_ tikslu pasitarti vi- ūžiama net “aiskrimo” ve-čiai, beveik nematome to
sąjūdis siems rūpimais musų įsei- žirneliams skambinti. skirtumo ir daugelis pamir

Spalio 12 d. teis. V, My- U«derwood streikuoja ^*J“da
1. Clevelando ir kitų apy-kolaičio bute posėdžiavo 

būrelis Philadelphijos lie
tuvių, kurie, siekdami ūg

nera, skubėkime 
kurti.

Registracijos laikas

juos su- Rinkimės asmenisnas ir labai gerbiamas Ar- 
nu. gendnos darbininkų vadas.

statytas iki š. m. lapkričio Peroi}° .p^25.5’. ^a^a Vso’įžaduose bebūtu perdėjimu 
15 H Reoi«tnintiQ «inn ad kie kailiamaimai rasdavo ueouių pei uejnnu
io d.. Kegistruotis šiuo aa- ___ režime šiltas ar net nepatiketinu paza-

dr. Palacios bu-ijty vistiek būtinai reikia 
kali-1 talsuoti.

Kiek rinkiminiuose pa

desu: M r. Jonas Jasaitis, diktatūros 
4430 So. Campbell Avė- uzuoveJasj 
Chicago 32, III. į vo persekiojamas ir 

namas. Užtat jo vaidas da-! J^es stengiamės balsuoti 
bar yra plačiai žinomas ir uz mūsų pasirinktus są.ži- 
gerbiamas- kaipo nepalau-; nm&iauslus kandidatus, bet 
žiamo kovotojo už demo-.dažnai nepataikome. Kiti 

dik-1 balsuoja aklai ir trumpai

,ar ruduo.
.... -♦.->• Streikas tebesitęsia. Dar- Kaip bebūtų, bet mūsiš-
jinklll pi «L11€Š11TIH1 Cen- hininlrni icicVzilinrk Vraiifoi-. Irt o v ičvvVn i oio/im.

, . «j > •__ wr»»muuvu~ aa.oA) icvjny i oacavti v T w____ ______
;tro valdybos vėse, kiti nebegali ir nuo- gr’žta į savo nuolatinius

namus. Daugelis jau su-

ROCKFORD. ILL.
dyti tarpusavio vienybės pn vėse, kiti neoegali ir nuo-bei pasitikėjimo dvasią ir 3‘ J Jurgio Jankaus mų sumokėti. Unija šiek
______j________________ i~_paskaita. . r.nj^ovadovautis d e m okratijos

Buvo snražus
Rugsėjo 23 d. Kultūros ^vo

klubas surengė

koncertas

tatoriu® dr Palacios Dareiš- visus tos ar kitos parti- s'uZtu konZu.!kė fr »vo atsisakymuTškel-'^ kandidatus. Tai bio-
J&nceS, ariko ’.^dS' « liūdesio vėliavą dėl vieno 8— ba ™

n-.yte- tės: akordeonistė Eita Ma- diktatoriaus galo. hX V3 tuos1 k,
P. Novickiene 1777 Mer- kuskv Donna Blisk ir so- Mmn n»rl»mm»«« taisą ir uz tuos, kurie, ntu-

idian Avė tini o-ra^iii 1‘2 re- • - Musų parlamentas sų supratimu, nėra tinkami,
nuari Avė. tun graz ų 1Z jlste Maiy O Connor ir ei- pagerbė užmušėją ir iie kartu «u kitais išrenk
kambarių, kunuos įsnuo- kairetė*   Irena Protas . J . ? ? .. , en
muoja iš šiaurės atvyku- Kristina Austir* ir akorde- Spalio 2 d. Urugvajaus kami antrą ar trecią kartą.

Lnei a siaurines «ew lor- ™ — <• - — siTs ^e^s-. •• knistas A. Narbutas. Dar parlamentas. nepriklauso- Sutinku su cikagiečiu,
ko valstiic^dalies (Roche- rys, 1953 metais išleidęs Sugilusi is siaurės ji sa- buvo pažadėjęs dalyvauti nacionalistų atstovo dr. kad republikonai mažiau 
ster Bufalo). gražią knygą “Nepriklau- X° nan»u°se surengė poky- švedų oktetas, bet jis ka. VV ashington Beiti am pasui- negu <jemojęratai pildė pa-

Tos nat dienos vakare somos Lietuvos pinigai” į,ur;ani.e dalyv?“ žin kodėl neatvyko. ^gelbe Nikaragvoj ^adus ne tik Lietuvos vada-
numatvtas dalyviams ir kurioje aprašyti Lietuvoje Y° C. k. t raže su žmona ir Programa buvo atlikta diktatoriaus gen. Somozos vjmo, bet ir darbininkijos 
numatytas dalyviams ir(i----- . A Vniw^nųpntas ]abai gražiai ir todėl plo- užmušėją Rigoberto Lopez Učiau ir pasklJti.

i jimų buvo be galo. Ypač ”ei.eizl » i*. , - niųju tarpe vra asmenų, ku-
; visiems patiko čikagietės, „J?0??8 ?e!trar? 8?1>e: riais negalima pasitikėti.
! kurios užbūrė klausytojus Gerbiamieji, k o k i o s »po ^1 aš ir sakau, kad reik 

;• įgavo gražia daina ir šokiu.tra*s bebūtume nuomones „ųiais ne partiją, bet pa-
10 akordeonistas Narbutas aPie žmogžudystę, bet mes yjęnjyg asmenis iš vienos 

negalime ramiai praeiti •

lLa’ .. . tiek padeda tiems, kurie grįžo. Jų tarpe jr mūsų ii?
pranešimų ir paskai- pikįetu eilėse. Abi pu- ncma dainininkė Anita No-| 

/ks dalyvių paSl8aky- lailrnci lah-ji U7cieiivn:. \ri*>Lroito-Kmnc cn eovn m*iJ
principais politiniame dar- va iv ' nnrir-1?-. e—
be, siekiančiame Lietuvos;108. yyKS uaiyvių pasisaky- jaikosj labai užsispyru- vickaitė-Karns su savo ma< 
išlaisvinimo, nutarė įsteigti mai\. . ..... šiai.
Lietuvių politinės vienybės .. I siaurinę snt} l^ina apy- ( Žmogus su ūsais
eųjūdį. Sąjūdžio pirminin- >™k??: *• X,^i„O,h,o.;?r1 .. ,. ..
ku laikinai išrinktas teis. Michigano valstijų 2. siau- Lengva u narplioti.
Hera. Žukauskas. Į™“* ,unku P“1“11**

Iš pasitarime dalyvavu- Erie) 3. šiaurinės New Yor- *ia gyvena Jonas K. Ka- siems svečiams, 
šių asmenų pareikšta min
čių, kad Lietuvių politinės 
vienybės sąjūdis stengsis 
stiprinti Vyriausiąjį Lietu
vos išlaisvinimo komitetą, 
kurs išreiškia mūsų kovo
jančios tautos politinę va
lią.

Lietuvių politinės vieny
bės sąjūdis jau ėmėsi dar
bo ir lapkričio 18 d. 4 vai. 
popiet šv. Andriejaus salė
je ruošia VLIK’o pirminin
ko Matulionio paskaitą, ku
rioje kviečia dalyvauti vi
sus mūsų kolonijos lietu
vius.

sv^eSamr6 pobūvis^akarie-' tuvusieji * apyvaitoję pini- kores)»ondentas. 

nė. šį suvažiavimą rengia ^- Knygoji duotos ir pi-! J. mma
Bendruomenės Clevelando m&M nuotraukos. Knygos
apylinkė. Rąpgęjai taukia j kaina $5. 
kuogausesnio skaičiaus da- J- Karys turi paf$š£s Ki 
lyviu ne tik iš Clevelando,
bet ir iš kitų vietovių. 
Jiems būtų malonu, jei at
vyktų
tos

HOLLYWOCDi, FLA.
' w« .parasta ai- * . . , .

tą knvcą apie pinigus, bū-; Balfo susu:nkimas
tent “Senovės lietuvių pini-: Rugsėjo 30 d. buvo Balfo savo linksma ir gyva mu-;ne^a““!e ramiai praeiu jr kitos partijos Są,ašo. 
gai”. Joje yra bene šimtas 141 skyriaus nariu susirin-! ?iką taip visus išjudino, Pro sal^ ne^ja^inę jr ,_____

:r«ai no-

Baltųjų vergių pirkliai

Philadelphijos policija 
susekė plačiai išsišakojusį 
ir pačiame miesto vidury

BRIDGEPORT, CONN.
Vienas kapas penkiems
Spalio 13 d. palaidota 

motina, jos 3 sūnūs ir vie
na duktė. Jie visi gyveno 
Bridgeporto priemiestyje

gą paraše
_  ____ paza-

bet, sako jis,1 Detroite laptaičio mėnesi ninS J. Bubelis'pakvietė ma8 ?uti”ka dide,es, k,iū.tis*

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

'Kdeivio99 Kalendorių 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

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

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

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

“KELEIVIS”

So. Boston 27, Mass.

lengviau man buvo išnai- atstovo nesiusti ir nasiten- klubo pirmininką Makaus- sunkios padėties, vienas su- viliojančias pagundas, ku- 
plioti senovę, negu ją iš-;kinti pas.eikinimu. ką padėkoti programos kilo prieš žiauną tironiją rioms vieni lengviau, kiti
narpliojus paskelbti”. I Po susirinkimo skyriaus vykdytojams. Jis kalbėda-apsiginklavęs jvykde sunkiau tepasiduoda. Svar- 

Vadinasi, nėra lėšų jai pirmininkas Skupeika ir jo. mas pasakė, kad esą ge- žmogžudystę, nudėdamas bu trinkti asmens, kurie 
išleisti. Autorius būtų labai; žmona visus dalyvius pa-! nau kalbėti angliškai, nes 8a\ies diktatorių Somoza, is nepasiduoda pagundoms ir 
dėkingas, jei jam kas pa-vaišino skaniais užkan-taip jau visi moka ir kad anksto žinodamas, koks nebijo kovoti su kliūtimis, 

džiais ir žėrimais i jau lakas užmiršti lietuvių tragiškas likimas jo laukia, trukdančiomis duotus pa-Įteik p£el™, kad SkuJialbą ir tėvynę. . “Niekas neparašė, o gal žndns įvykdyti. Jei tų bai-
peika labai rūpinasi Balfo i Pirmininkas tuoj buvo u nepaiasys jaunojo Perez Fas ir bus kitų nustelbtas- 
skyriaus reikalais, jiems jisįsenųjų ir naujųjų ateivių biografijos. Mums yra zi- tai vis viena žinosime, kad 
nesigaili laiko ir darbo. Va-i užpultas už tokią kalbą, noma tik tas, kad jis buvo jų garbingai vykdyta, kas 
<»■»•■ jis su savo mašina nu- bet jis teisinosi, kad norė- metų amžiaus, kad jis pasižadėta, nors ir nelai- 

■■ ‘ “ — - - - jęS kajp (jk priešingai motinos, sužadėtinės ir mėta.
sakyti ir žadėjo kitame pa- kiekvienam žmogui bran- Pakruojietis

dėtų tą padaryti. Jo adre
sas yra: J. K. Karys, 408 
Park Avė., Bridgeport 4, 
Conn.

WATERBURY, CONN.

Mirė dr. Colney

Saplio 17 d. mirė gydy
tojas Motiejus Colney 
(Aukštikalnis), ėjęs 71-sius 
metus. Velionis gimė Plie
nu parapijoje, į Ameriką 
atvyko 16 metų amžiaus. 
Jaunystėje dirbo visokius 
darbuB, bet kibo ir į moks
lą. Medicinos mokslus bai
gė 1922 metais, pirma gy
dytojo darbu vertėsi Hart
forde, o nuo 1926 m. Wa- 
terbury.

Velionis buvo tautinin
kas, kurį laiką buvo net jų 
Sąjungos pirmininku. Jis 
iki mirties atstovavo juos 
Alte, buvo Balfo centro di
rektoriaus, padėjo net 63 
ieimoms po karo atvykti į 

Jšį kraštą. ,

vežė į New Yorką surink
tus drabužius.

V. ir O. Skupeikai 1309bengime savo žodžius at-
OJiL A A....Z lieN 24th Avė. turi gražų na

mą ir verčiasi gėlininkyste. 
Jie turėjo 2 sūnūs ir vieną 
dukrelę, o rugsėjo 7 d. su
silaukė ir antros dukrelės 
Biiutės-Franciškcs.

J.

šaukti. Bet tai padaryti jis 
galėjo ir tą pati vakarą, 
nes gaisiakalbiai buvo vi
suose kambariuose.

Perle ūns.

REDAKCIJAI ATSIUNTĖ ’
ELTOS BIULETENIS 

anglų kalba Nr. 5.
SANTRVe Nr. 4, rezis

tencinis visuomeninių ir 
reikalų žurnalas,

Bus tautinių 
ioldų šventė

Lietuvių bendruomenės! kultūros

nados lietuvių tautinių šo- 10, leidžiamas Montrealy, 
kiu šventę. Kanadoje.

Šventės tikslas parodyti LIETUVIŲ DIENOS, 
lietuviu tautos šokių grožį spalio numeris, leidžiamas 
ir savitumą saviesiems ir Los Angeles, Cal.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Rcmkits Modernišką Lietuvišką Vaistinę

MEAL PHARMACY
29 Kelly Sąuare, Wercester, Mass.

Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- 1 
tu į Lietuvą ir ) visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 

visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon, streptomyein, validolo ir nuo reumato 

ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie

kia Lietuvą j 10 dienų, o į Sibirą ima 22 

dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu

mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 

Rašykit mums sveikatos reikalais. 

VYTAUTAS SKRINSKA

Meal Pkanaacy vaistinis savininkas
ir Nstary Psblic ..............

aaaaaannnnnnannaaanaMba



pis Ketvirto KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 43, Spalio 24> 1956

—O kodėl tėvas neatne-

visur laimėjo, ba mūsų baž-, jom, tai ir nepajutau, kaip,prieš kariškas prieš Sovie-( 
nyčią kunigas buvo ūžia- apsiverkiau . . . Paskui pa- tus sąjungas. Būtų galima
šęs jam: ale vistiek tas pa- mislinau: jeigu jau mūsų priskaityti ir daugiau jo
rodo, Maiki, kaip mes gy- pačių prakaitu pastatyta “nuodėmių” prieš laisvąjį i
nėm savo kalbą ir už savo bažnyčia taip bedūšiškai pasaulį.

Šaudymas pro šalį
“Keleivio” 38-ame nu-, (Socialistų kandidatus

procę pastatytą .bažnyčią. mūsų kalbą gubija, tai tur- Pats Nehru ginasi puo- mery tilpo mano straipsnis. reikia įraąyti balsavimo 
Nors gavom mušti už tei- būt kitokio ratunko nėra» lamas. Neigia esąs komunis- apie tai, kaip reikia vertin-Į blankon pačiam. Darlingt-

būtų duotas lietuvis kuni- —Nusiramink, tėve! Ma- stų labiausia gresiamas damąjį straipsni, kur buvo į Man rodos, kad apie So-
gas. Visi džiaugėmės. Bet tau, kad labai susijaudinęs apygardas ir jas laimėjo pasakyta, kad abiejų di 1 Ralistų partijos kandidatus
kai dabar pamačiau, kad esi. Eik namo pamiegot. savo kongresistų partijai, džiųjų partijų platformose turėtų žinoti ir Čikagietis.

mi-icii —Jes, Maiki, gal bus ge- Indijos kalėjimuose laiko- yra perdaug demagogijos faj ko<Jėl jis klausia už ką
ma daugiau komunistu balsams gaudyti. Prieš lin- balsuoti, ieimi demokratai

lietuvių bažnyčioj mūsų 
kalba vėl paminta po ko- riau biskį nusnausti

kaip bet kur kitur, ir jie už kimus abiejų partijų politi- ir republikonai negeri? Ne-
tai sodinami, kad žaloja į kieriai daro balsuotojams jaugi jis mano, kad balsuo-

c J o demokratinę santvarką ir tokių pažadų, kokių jie ne- ti ganma tiktai už stam-
II e±lrU —ll .Sltilcl ban.do parauti. Dėl to ir gali ir neketina vykdyti. ibių pinigiiočių partijas?J Tndiios komunistai nieko Rp to. ka nasakė Kosto* ....

Po antrojo

Indijos komunistei nieko Be to, ką pasakė Besto- cik ietis susipainiojo
v • • T j- K , c taiP neapkenčia kaip Neh- no dienraštis, as dar nuro- argumentuose dėlto

pasaulinio dziųjų Indijos bankų. So- ru. visai nuoširdžiai rašy- džiau keletą faktų ir iš Lie- ’, - - . — , , , -- ------ -i nuotiruzuu įasy- uziau neieva įaitiu n is i-ae- i j nnlnvim n,,n J o K. t-/,karo 1947 meteis išsikovo- vietus pasekdama Nehru darai plakatuose: "ša- tuvos laisvinimo bylos. Per „a" ™°MyKo—

jusi nepriklausomybę Indi- vyriausybe nustatė ukiui Jin XehrUi demokratijos žu- 20 metu WashinKtono gal- i bal^Iimus^Bet aš
Į vos žadėjo padėti Lietuvai v,„7ja gavo savo jėgomis kui- vystyti lenkmečio planą diką!” j vos z.«tueju paucu uieiuvai straiosnv kuri iis no-

tis valstybuų, ūkini, bei (19ol-1956». o kongresas Amerikonas .James Mi* išsilaisvinti, bet nieko nepa- H kritikuoti ^balsavimu vi 
kultunm gyvenimą- Jos paskyrė planui vykdyti 4 Unk-ps Tndiia «e«iaa darė ir darei nebandė nie- n. oai^avimų vi-nlotas lygus trečdaliui J bilionus 900 milionu dole- cnen.e/’ - ęs ,lją ** f 5 “ 731*1 neDanae nie_ sai nekliudžiau, nes tai yra 
pioias lygus uecoanui d. Diiionus yuv miiionų aoie-savaites> ir visur kur klau- ko daryti. ‘ i<5ai kitas klandmas Aš
Amerikos Valstybių, o gy; nų. Valstyoes lesomis n'sinėjęs, ką žmonės apie1 Iš to aš padariau išvadą, tik aiskinau kain didžiuiu 
vena jame 3o7 milionai kaipo jos nuosavybe prade- vPbiu mano iš buvusiom kad nolitikieriu nažadais UK .P .ai«z\ųjų•ie kalba dau- ta statvti plieno fabrikai ? ,-u-.man?\,ls ,DU1\U*1O1J° ka(1 pontuuenų pazaaais rt-jų politikieriai tuščiais

-a i Vt • į - vj Yu .PĮien° “neliečiamojo’ darbininko negalima remtis, nes visos ; r> įjt-f „«llfio halsus
oO kalbomis bei hidroelektrines stotys, iren- /neliečianreii žemiausia iu platformos ir nareižki- la^aaais. gauao Daisus.laukams drėkinti au-t J - ™ J ’ -Z-em ?a jų .Pia«ol™os n pareisiu- Tai ie ui mano krfti.

įauKdnu ureKinu, au Indijos tvisuomeneje kasta, mai yra niekas daugiau, kas ir turkio kalbėti ieitni
įmones, geležinkeliai, nakar naffal istatvmus su- kain dpmae-ooiia balsuoto- - ___ -• » J g

jame
žmonių, kuine 
giau kaip 150
tai-mėmis. Indija yra sočia- girnai
linių priešingumų šalis, kur dimo Įmones, geiezmKenai, aabar pagal istatvmus su- kaip demagogija balsuoto- 
gretimai neįsivaizduoja- mokyklos, ligonines gerinti lyginta teis4mis su kitais jams gaudyti. 
muose turtuose paskendusių žemes dirbimas. Per pir- ................................ ®

—Laba diena, tėve! Gal 
eisime grybauti?

—Maik, mi no mor spik 
litviš . . .

-Ką čia tėvas nori pa
sakyti?

—Aš noriu tau pasakyti, 
kad aš nenoriu daugiau 
kalbėti lietuviškai.

—O kaip kitaip tėvas ga
lėtum kalbėti, jeigu r.e lie
tuviškai ?

—Angelskai.
—Bet “angelskai” tėvas 

nemoki.
—Nu, tai tu mane pamo

kyk.
—Jeigu tėvas neišmokai 

angliškai kol jaunas buvai, 
tai jau dabar tikrai nebeiš- 
moksi.

—Ju rong. Maik! Senam 
turėtų būti lengviau moky
tis, ba daugiau razumo gai
voj.

—Rodos, taip turėtų bū
ti, o vis dėlto nėra.

—Kodėl nėr?
—Todėl, tėve, kad seno 

žmogaus atmintis nėra to
kia imli- kaip jauno. Be to, 
žmogui senstant atšimpa ir 
klausa. Jis nedaug girdi ir 
nedaug atsimena ką girdė
jo. Todėl senam sunku ką 
nors nauja išmokti.

—Tai tu rokuoji. kad ar.- 
gelskai aš jau neišmoksiu?

—Ne, neišmoksi.
—Nu. tai pasakyk, ką 

man reikia dalyti?
—Reikia kalbėt lietuviš

kai.
—Bet aš noriu būti ge

ras parapijonas, Maiki.
—O kas tėvui sakė. kad 

kalbėdamas lietuviškai ne
gali būti geras parapijo
nas?

maharadžų 
brendame 
milionai paprastų 
Badas, Įprastas

sei man 
tvti?

norėjo mano nuomonę 
kritikuoti. Jis turėjo įrody-

Tiesa,, . , . čias, lankė kraštą dar 1947 čiui dar daugiau už
] aP£ - Pas^KaĮ* metaįs Bemoksliai sudaro numatant išleisti ja 
M "pečiau žinoti, vigų 82-7. Ze- giau kaip 10 biliora

• Nehru bus gyvas, mes iš- pė “Naujienos”,
jau ddU- komunizmo

bilionų dole- vengsim , ... _ ... nesimato logikos. Pavyz-draugias musų dienraštis džiui vienof vietoj jis įe.
x »vuvvjm jacaiĮ)

as erai lasoma. mes atsilikęs. rių fabriku statybai, žemės »•*» .«*“ *’«••«• —** , . m5nn nnnmnnė Kūtu
.. ^ąciik^ man viską is- . . ūkiui gerinti, keliams tai-tykiai su užsieniais ir ypač £a4 mano Pu-ol^one; •• litikierių pažadai yra tušti
klumocijo. iau gal ir ne- Jaunos valstybes priešą- . jr mokvkjoms ligo-su šiaurės kaimynais, So- ^aidmga. Pnesingai, J1S žodžiai, o kitoj vietoj ir 
panktM, ba tena, pasakyta, kyje n . nuo pa prabos { vietajs ir Ki?ija. Indy darp pareme = a^u- pats

J _ • • • j _ V ivllVJ ▼ 4VWJ 1*0
Kas kita yra Nehru san- Pe<!ave nei vleno hpdy™0, sutinka su manim, kad po- 

ūkiui gerinti keliams tai- tykiai su užsieniais ir ypač kad mano nuomone butų 
• ši^n-^ Vdmvnak. Sn. klaidinga. PlieSl

nesiduokit ir dac oi. Toliau nupeikia, kiti 
vi a surašyta- kiek mišių yra Jp4^a nors
užpirkta už vagių dūšias. Nehru atstovoujama, r------ rnešinimo
Kai mudu surokavom, tai žu virsta pasauline galybe

riti gina. Bet 11 įmuki mo jo pa - nak»nDaPer balsam. o......... ................ . XT..iauna valstybė stangoms paramą visame vietai n Kinija tun pakan- - * <<N „ j £ ka „e nadare? Nic nieko,
jauna vaisą oe, k . k d j fe Pasi-karnai sprausmimų lėktų- vlLa2-° Kan Taiiri Čikagietis ir nats
.oujama, pama- Kartu“ Himalajų apsauga nu- '7™ ka,tals Clkagle,,s Pats

Nehru VU’ nimaiajų apsauga nu- .. * ir nadėti Na čia parodo, kad politikierių
j j - i .• • vyriausvbė nevaržo priva- stojo reikšmės ir beliko vie- . , ., , , , . prižadai vra tušti žodžiaiper vieną savaitę turėjo n- pradeda lemti jievieną n^monės bei ^ekv- na diplomatija. Dėl to Neh- jau kitas dalykas ir su tuo

Vis dėlto jis nenuesakus, 
nes kaltina tokiu veidmai-

būti atprovytos 27 tokios pasaulinių įvykių. Pravartu nį^čį^ūkirrinkų'nuo- i u gali šiurkščiai pakalbėti Saįj™a sutikti.
po’TlO už 'mišias. “teT bus ir ko° J.lima^iš3’̂  laukti ^^ciat^T^0 lis* ti^Tnepu^ tai'k?- CiklgiS SVatsilfepė mav,mu uku»i repuui.Ko-
ian 7anirVa cakn tiek itemDtoie nasaulinėie nes imclaty'Os- vl? ueK nepuls, uz tai ki ^žnereitame “Keleivio” nu- nus> kuomet visiems žinojau >^<0. Zacnka ^ako, ueh įtemptoje pasaulinėje Indi- tvarkosi demo- taip tenka eigtis su komu- ^zpeieuame Ke eivio nu- ’ demokratai šituo
kad jis savo saliune nepa- padėtyje. v.-atlšVai Tndi'.r- »^«rnhli natinio bloko šalimis iš mery antrašte: Kaip jas ma;._Kaa demokiatai šituo
rlai-A Nehm vra eimes turtin- 1 atlskaL lnrtlJo> respUDll- msąmo PlOkO šalimis, “vertinti” Paminei^ mano poziunu pralenkia dar ličiui O tOKio biznio. t ea u >ia girnęs tu t n , sudaro 29 valstybių uni- kuriu galima visko laukti. xei\inlL. Paminėjęs ™ano renuvijkon‘ Renublikonai

-Bet kodėl tėvas sakai > Amerikos pavyzdžiu, ir Militeriniai silpna Indija. stlalPsn!- kar. buvo kalta- ket“!
Bet kodėl tėvas sakai, mąnai — vyriausias Indijos ,f,„„ i’„;„. ,Jim «v„ atsikūrimo rū- artljų Platfornlas> į™ o demokratei te-

nenori, s"'.aipsnį paskaitęs buvo 20 ^etų ir žadėjo pa-kad
už “vagių dūsias

tos misios skiriamos 3 teniį b dvSį .“"a.<<W P«"a s>Y«į 
s”? luomas (kasta). Jis augo Et?.? reikaHnįa.a‘PJis augo k"

—Nu, kad taip sako jų puošniuose rūmuose, tanių K'iena Atsi-kaip kad jos niekas nelies- r 4 . . . .r" i j • verstoms tautoms daus žvelgiant į labai dideli gy- tų. PDėl to'ir Nehru veda gįį.kad dlu^aT ta«au nepada“!

nič nieko. Ir nebandė ką 
nore daryti!

vi»q (mano pa- Jeigu Čikagietis nori šau- 
S. M.) partijų dyti į vienus demagogus, 

platformos yra tušti plepa- tai jis turėtų paskirti bent 
' lai, tai už ką balsuoti”? pusę savo amunicijos ir ki- 

Į Čia Čikagietis šaudo už- tiems: gi savo balsą—jei- 
isimerkęs. Aš savo strains- gu jis pilietis ir nori bal- 

toliau. - .tatar* visuomenės ZU™ tumo“tero'netešvtoW ka>bėja» «Wai afiie suoti-teatiduoda Soeialis-
-Tai visgi išrodo. Mai- siusi ir Ata'i)^ 1*;?da™^ Nikitos £hruščiX ir anJ^jų pa.tijų demago-tų partijos kandidatams.

ki. kad mi..-u tantisKa kal-li _ .4. P. P linkęs būti diktatorium. igliškos galvosenos Nehru,'S18 as . Pa °™ S- S. Michelsonas
. paliekame spręsti ltiekvie-! a™'Pt°l . nokiau, kad

ir taip toliau.
Siamas Kitus vaiayti. varnu *, . . . - . - , ,; • n •būdamas turėjo auklę an- publikai atstovauja pelike- kimų Pe

renkamas Pasiteisinimui Nehru sako, feja’, ^ei 
braukta.

ba eina iš marios. Net ir D. Britanijos politiniu bei
prie lietuviški} pavardžių kultūriniu gyvenimu, kad Indijoj yra visiems pati-.- R<*t dainr'kas vra isi-
atsirado galas žino kokios, jo sieloj Įmetimai krinta žodžio, susirinkimų, iki ’ B k d ir
uodegos. Ir musu baznyte- av'eno anglai. Suaugę--1 organizacijų, tikėjimo ir . įrailtrn Ariioie tai iuNehru pats yra sakęs: "Ma- spaudos laisvė. Nehru ne- 72?^ Patarlių 

zissoIšssA „vo Vo4_ geriausias yra Jauahailallėse užpor.avojo airišiu kal
ba. O kaip mes savo‘ kai-'no dvasinė tėviškė yra kaž 
bą gynėm! Atsimenu, kai, kur tarp Indijos ir Angli- 

apsigyvenau Šienadarių jos”. Bet jo širdis yra nea
bejojamai Indijoj.

Mahatma Gandhi paveik-

—Aš tą sužinojau Šiena
darių mieste.

—Kur toks miestas vra? 
—Pennsylvanijos mair.o- 

se, vaike. Atvažiavęs iš į 
k rajaus aš tenai anglis ka-! 
s iau, taigi dabar buvau nu-! 
važiavęs senų savo frentų; 
aplankyti. Pasitaikė šventa į 
diena, tai nuėjau ir lietuvių) 
šv. Jurgio bažnyčion. Sa-! 
kau, pasiklausysiu pamok-: 
slo. Ale kai išgirdau, tai 
net apstulbau! Bažnyčia 
lietuviška, o pamokslą ku-‘ 
nigas liečia angelskai. Pa
dalijo mums ir tokių lape
lių pasiskaityti, ale ir tie 
angelskai išdiaikavoti- tai ' 
parsivežiau namo, kad Za
cirka man paskaitytų. Ma
tai, jis služijo Amerikos 
vaiske, tai daugiau gramot- 
Uas. Valuk to, vaike, aš ir 
pastanavijau, kad norint 
būti geru parapijonų, rei
kia mokėti angelskai

as
mieste, tai visų pirma pa
sistatėme bažnyčią, kur ga
lėtume girdėti savo prigim
tą kalbą. Kai kun. Strupin- 
skis užrašė ją vyskupui kaip

pyksta, kai būna ir labai aš- v'phl.11 
triai kritikuojamas. Ir gal
nėra tarp valstybės vyrų ki- _ '
to tokio, kaip Nehru, kuris 
būtų kiekvienam tiek priei

M. V.

tas, Nehru įsijungė į kovą-namas. Jiek dažnai lankytų 
prieš anglus už Indijos ne- į susirinkimus ir juose kalbė- 

.. priklausomybę, kelis kartus j tų, tiek lankytų Įvairias sa- 
“polish church”, mes raida-.sėdėjo kalėjime ilgesnį lai-j vo milžiniško krašto rie
vei susibuntavojom ir Stru-
j inski išpašolvonijom. Ta
da airišių vyskupas, lyg ant 
keršto, atkėlė mums kuni
gą Lenarkie\viczių, regli 
palioką. Mes užrakinom sa
vo bažnyčią su nauja spy
na. o patys nedėlios rytą 
atsistojom prie jos durų su 
kuolais. Vyskupas atsiuntė 
ginkluotą policiją, liepė 
mus išvaikyti ir užrakintas 
mūsų bažnyčios duris iš
laužti. Kai policija duris iš
laužė, mes šturmu suėjom 
su kuolais Į bažnyčią, sa
kydami, kas bus, kas ne
bus, bet palioko kunigo 
neįsileisim. Bet policija 
pradėjo mušti mus ir baž
nyčioj : daugeliui sukruvi
no galvas ir apie 1<K) mū-

ką, ir kalėjime subrendo jo toves, kaip jis. Nehru nu- 
pažiūros bei būdas. Šeimos mano protu ir jaučia širdi- 
didžiuliai turtai už paramą mi, kuo jo kraštas gyvena, 
Indijos nepriklausomybės įr dėl to daug kas jį vadina 
kovotojams buvo anglų su- Indijos siela. Bet kartu vra
konfiskuoti, ir Nehru pasi 
juto laisvas ne tik nuo tur
tų, bet ir nuo moralinių 
priekaištų sau. Būdamas 
Anglijoje, Nehru labai šu

daug kas, ir ypač laisvajam 
pasauly, kas Įtaria Nehru 
esant pasislėpus komunis
tu. Dėl ko?

Atrodo, kam jam būtų
artėjo su socialistinės Fabi- galima daug kas prikišti, 
jonų draugijos žmonėmis ir Nehru labai boja draugišku
reiškė didelio palankumo 
socializmo idėjoms. Dėl to 
daug kas spėja jį esant so
cialistu.

Atsistojęs Indijos vyriau
sybės priešakyje, Nehru

santykių su komunistine 
Kinija. Kad Bulganino ir 
Chruščiovo apsilankymą In
dijoj taip entuziastingai 
sveikino minias, tame buvo 
ir Nehru pridėta rankos.

NEGRft \nVOK\Tft

Negrė .Praden Heraon jan 
13 metų yra advokatė Ge- 
or<i« valstijoj. Dabar jai 
leista ginti bylas ir auk
ščiausiame šalies teisme.

visu partijų platformos yra 
tuiti plepalai.” Ne» aš to
nesakiau ir negalėčiau sa
kyti, nes Amerikoje yra 
partijų, kurioms tokio prie- Liepos 10 d mirė Jonas 
kaisto negalima daryti. Gerulis, 80 metų amžiaus, 
Yra, pavyzdžiui, Socialistų senas “Keleivio” skaityto- 
partija, už kurią ir aš pats jas. Velionis paliko nuliū- 
ketinu balsuoti. Tiesa, rin- dusią žmoną Oną, sūnus 
kimų ji nelaimės, bet mano Franką (Blue Island, III.) 
balsas bus protestas prieš ir Joną (Westville> ir dūk- 

j didžiųjų partijų demago-, terį Helen Michael (Chi- 
Igiją. cago, Ilk),

WESTVILLE, ILL. 

Mirė J. Gerulis

1

I

pradėjo vykdyti savotišką Pats jis lodo didelio palan- 
socializmą. Jo partijos Jn-^umo Kremliui ir. nevieną 
dijos kongrese nutarimu kartą Vra parėmęs jo politi- 
buvo suvalstybinu geležin- ką,—paskutinį kartą Suezo Pasauly yra 51 miestas, ku-;

vie-1siskių areštavo. Pa>kui )U-įkeliai, susisiekimas oru, lai- kanalo krizėje. Neužmiršta riuose gyvena daugiau ne 
v<» teismą.* Amu \\s upas, vų statyklos ir vienas lankyti Maskvos ir stoja nas milionas gyventojų.

1 ’ »

LENGVAS BUDAS 

IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kates 71 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis* S36 Broadaray, So. Boston 27, Mams.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Žuvo. randasi Rusijos
gilumoji

Bolševikų “Laisvė” spa
lio 16 d. išspausdino kelis 

i laiškus iš Lietuvos ir Lat-
Prof. Žemaitį nužudė jone Kairiškių kartono fa- Y^os- Viename jų brolis ra-

Prieš porą mėnesių pra
nešėme, kad Vilniuje žuvo 
veterinarijos instituto 
fesorius Juozas Žemaitis 
jo žmona. Žuvimo priežas
tis nebuvo nurodyta, nes 
to nepranešė nė bolševikų 
spauda. Ten, mat, ir tas 
yra paslaptis.

brike esą 49 darbininkai, o po: Penkivisokiu valdytojų 10. Tai- wr5,,w mūsų pusbroliai
gi penki dirba, o šeštas žuvę, taip pat ir musų 

P1?" juos prižiūri. Panašiai ir ki- ^olis Antanas. Du pusbio- 
įtis ir t,,,. * liai, dede ir pussesere ran

dasi Rusijos gilumoj. Apietur.
Kol tas fabrikas priklau- . ...

sė inž. V. Sirutavičiui, ja-! netunu tikrų žinių, 
me dirbo 60 darbininkų,
o administrasijos žmonių
tebuvo 3 ir tie dar tvarkė

Tik beveik po dviejų žemės ūkį. 
mėnesių, būtent rugsėjo 23 Drobnys apskaičiavo, kad 
d. “Sovietskaja Litva” pa- viename rajone administra- 
pkelbė, kad Žemaičius lie- ciją galima lengvai suma- 
pos 29 d. nužudęs jų pačių žinti 30 -40 žmonių ir tuo 
auklėtinis Henrikas šarka- būdu sutaupyti 200,000 ar 
nas, kinis gyveno kariu 300,630 moliu. O rajonų 
su jais. , viso labo yra 83, taigi, kiek

Šarkanas, pašte bėjęs, be reikalo leidžiama pini- 
kad profesorius turi 4200 gų
rublių pinigais ir paskolos žmonėms, kurie visi, ar 
lakštų 2000 rubliu vertės, bent dauguma yra komuni- 
nusprendė apiplėšti ji. Pir- štai arba jų sėbrai, 
ma plaktuku jis užmušęs
Žemaitienę, o kai grižo pro
fesorius, tuo pačiu plaktu- Prof. Jonui Kairiūkščiui 
ku užmušęs ir ji. jo amžiaus 60 metų sukak-

Piktadarys, norėdamas ties proga suteiktas nusi- 
paslėpti savo nusikaltimą, pelniusio mokslo veikėjo! fotonus 
padegęs namus, apipylęs vardas, be to jis išrinktas1 ' ’ 
juo« žibalu.

kur jis yra. Tavo mokyk
los draugas Antanas R. 
karo laiku žuvo. . .

“Kai žadėjote prisiųsti 
drabužių, tai prašyčiau, kad 
įdėtumet naujos medžia
gos dėl garnitoriaus. Pas 
mus oras jau eina šaltyn,; 
greit bus žiema. Būtų gerai 
įsitaisyti šiltus drabužius, 
nes su kiekvienais metais

PREZIDENTAS AGITUOJA

Prezidentas D. D. Eisenhower veikliai dalyvauja rinki* 
m y kampanijoj, nors jis buvo manęs pasitenkinti tik 
keliomis prakalbomis per televiziją. Paveiksle matyti 
prezidentas ir žmona jiems išvykstant lankyti vakari
nes valstijas.

Italu socialistai tariasi

jau einu senyn ir bijau tų 
reiiutiu lemtim puu- Lietuvoje esančių šalčių 

šiltose vietose sedintiems!-jemomjg.» ’ j
Ta ištrauka aiški ir be 

paaiškinimo.
J. Bulavas—rektorius

Dvi* socijdistinėtt Italijos liau su jais bendradarbiauti 
į paitijos, "kairiųjų*'/ (Nenni) ti. Jis per pusė lupu mini 
ir dpšihiųjų(Saragat) da- rei kalą sudaryti Italijos 
ro pastangų apsijungti. De- parlamente naują jame 
rybdĘF: vykstu jaū ilgesni daugumą, ir manoma, kad 
laikj^;Ciq>ŽftŽBkat^ant '.So- j tą daugumą Nenni norėtų 
cialigjĮfjito .Lnipritaeionaio įtraukti ir komunistus, 

i delėgghdS'Comin. T- , ., ..
Apsdjdng^jno 'rėUcalą iiaža- V;;>''a
din<Hm&afčSavitu komu- '.en'ma;
nisti'nėje oartiioie kai Ni- XX-ojo kongie-

partijos XX “ 'H“1*” ^rhininkai per 
Lam suvažiavime suniekino linkimus į Eoceno ir Tren- 
Staling. Nora aasifrinirti fe- tmo Provincij’4 seimęliųg

Ite J‘au >ra sudar?. oai «a- kandidatų sąrašus> 0 Mila
no miesto savivaldybėje 

„L' prijos abiejų partijų frakcijos 
vadas, pakrypo komunistų pradėjo iš vieno veikti. Tas 
pusėh ydšūr.b- priėš; prašldc- gal duoda vilties, kad parti- 

i danL antrajam j pąsauiiųiain jų apsivienijimas visgi nė-
karftpAceKfcu-šii draudė- ra visai beviltis dalykas.

R. K.JO
si

iškelti- 
simfetų; 
dabMf
sunkiausias

Kaip reikia balsuoti

: Teorėki LaPkričio 6 d- Jūs v>k_ 
. statė i tą pačią rietą, kur

----------------- • Nenni partija sutiks atsižT- ^Įregistravote \arba į kitą
(Galas) sto, stovinčių prie Baltijos dėti idėjinio su komunistais oficialiai paskirtą vietą.

Klaipėdos kraštas yra že- jūros, Kuršių marių šiauri- bendrumo ir ar panorės L° I)acl° sta °
p. niurnų šalis. Augštumų tėra niame krante ir Akmenos demokratiniu principu tvar- “ 1 as,!t .s .

dviejose vietose: (Dangės, Danės, Danijos) kytis savo tarpe bei visoje Jnspek-onus n\las
1. Labiau lydinėje krašto žiotyse. Ties tuo daiktu Lie- savo veikloje? Susitarimo'1€ a- S.

dalyje, ties Ragainės mis-tuvos pilys buvo grandine šalininkais stoja Nenni1 - - - Kai r T-
stu, tęsiasi vadinamoji Vii- išmėtytos augštesnėse vie-į prieš jo paties partijoj ki-;2'^1?-/ toje yetoje. Jie yia 

akademijos pre-kyškių augštuma, per Kiai- tose, taigi jau Žemaitijoje i taip nusiteikusius Ugi Gui-: Ęai UJU caroimnkai, ku- 
Juozas Matulis pėdos kraštą maždaug tu-mažiausia per 150 kilome- do Mondolfo ir M. Fara-r-xma? lel?zla s;e?

voiovuo _____ o—-« vasarnamį, rinti 22 kilometių ilgio ir trų pietryčių - žiemvakarių velli. ? . rmkimu?.;. Paprastai
kad bolsevizi- („eobenanoiy kurie sėk. bet kažkaip peržengęs nu-lig 8 kilometių pločio, ir Jurbarko-Škuodo linijos la-i Dešiniųjų socialdemokra-|"Jj Pol:^"®w’®'2įa

. . , p.on^? fat-v,s-.ko- mingai naudojkmi Lietuvo-statytų ribų-namas išėjęs jų vokiečių žemėlapiai pri- biau vakaruose. tų partija vadovybė nusta- F? 1 tuIe‘‘
munistai jau s^ndzaasi, . . !didesnis, negu leidžiama skiria Ragainės augštumai. Keturioliktojo amžiaus tė savo apsijungimo dės-!
kad tų viriinuTkų daugiau- ’ . į atskiram asmeniui statyti nes, mat, Vilkyškių augštu- dokumentai K1 ai pėdos nius. Jie yra labai atsargiai1 Na1 si kartą priei^te pne
■negu darbininku. Dr. J. Kainukstis nepn-Į jr vasarnamis buvęs ma, būdama susiaurėjęs kraštą skelia maždaug per- surašyti, vengiant praeities st_a!°’ inspektoriui vėl tu-

Štai ‘Tiesoje finansų klausomoj Lietuvoj buvoj nusavintas. į Žemaitijos augštumų tęsi- pus. Nuo Šilutės miesto va-mnčų. Pirmutinis dėsnis yra! !<asak?-U sav0 PavaF*
, , • i • t • • , i _ - ai • j Bet pi o f e*, onus J. * 1 a nys į pietus, pereina per karinio šono einant i šiaurę tas, kad apsijungusi partija Ra<^ /ūsų l)ara^ Jls

dziasi, kao visur admini- gijos darbuotojas, toks jis įuųs dpi to dįdelės bėdos Nemuną ties Jūros žiotimis, nėr Priekule. Klainėda. o vaikins haorinHan tl, uždengs jį ir paprašys Tam-

Prof. Kairiūkščiui 60 metų
Juozas Bulavas šiemet i 

yra Vilniaus universiteto Į
rektorius.
demijos

Žemės ūkio aka-; 
rektorių vra J. i

Teismas Šarkaną 
sęs sušaudyti.
Daug penu 
darbininku

Kas
joj nėra

maza

sakė.

Klaipėdos kraštas

o prorektorių
, » j •• • ! Vasinauskas.Mokslo akademijos nariu j 

nutei- korespondentu ir apdova-t Padidino pastatyti—
notas Darbo raudonosios! nusavino, 
vėliavos ordinu. Mokslo
Dr. J. Kairiūkštis yra išra-Į zidentas 

K • dęs vaistus džiovai gydyti statėsi gražų
DOlbC V 1j\1* z » • i*\ i_ • i. rvnf IzoaL’nin i-v
Patys ko- 

skundžiasi,

stracijos pareigūnų yra 
svietiškai daug.

Pavyzdžiui, Akmenės

ne- tebesąs ir šiandien. Dabar 
jis rašąs knygą “Mokslas ii

ra- religija”.

neturės, 
turįs kelias 
mas tarny

uždirba net iki
SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, 

parašė Jurgis Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastą žemaitį, kuris
daug nuostabių dalykų padare,
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo' eities. Kietais 
padaryti. 237 psl. Kaina ............ $3. piai, kaina

KODĖL 
Pilna 

i jtlnmfis.

n rasit tuos pačius rinkimų 
ins pačias

daugiau

pasirašyti- Jis paly- 
parašu.

- -r 1------- --- einama balsuoti.
30,000 karius, pietus ir pietryčius baras buvo vadinamas La- mojo “liaudies fronto” min-jje;<yU vartojama balsavimo 

n u; ,------ tis, šUtbma sąlyga, kad'ma|įna, tai reikia iš anksto
sį uzairoa net
rublių. Tokiems bolševikų į Narkyčių, Įsrutės, Gumbi-m a ta, tai yra lomos, slė

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

‘.71 ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 

viršeliaia, 467 pusla-

PABUČIAVIMAS, parašė J. 
žas, novelių rinkinys, 155LENGVAS BODAS IŠMOKTI ANG-!

LIŠKAI. Geriausias vadovėlis p'-a-
dedantiems angliškai mokytis; duoda na,na 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.: TAVO KELIAS | SOCIALIZMĄ.
Kaina ...'...............................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpas

: socializmo aiškinimas.' Kaina 25c. 
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi-IDEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

chelsonienės parašyta; 250 įvairių! PRADAI. Populiari ir naudinga 
receptų, 132 pusi. Kaina ... .$1.25, knyga šių dienų klausimams supras-
KAS BUS, KAS NEBUS, BET 2E-|ti- Kaina .......................................... 50c

MAITIS NEPRAŽUS. Balio SruoJ SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis
Mažrimas ĮSI2 metais iš Viekšnių
Vauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—-ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, Mirko Jesuliė’o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
IRS puslapiai, kaina ......................... $2
CEZARIS, Mirko Jelusiė’o 

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

CEZARIS, i.iirko Jelusiė’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 pr.l. Kaina ......................... $2.

MlIAINO PAUNKSMĖ. Ralio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pust., <1 delis formatas, gera 
popiei a. Kaina ••••••••••••• .$2»o0

KON-TiKL Thor iicyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 415 pusi. Kaina... .$3.75

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

Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
243 pusi. Kaina ..............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2t«0 pusi. Kaina... .$3225 
Popiežiai ut i.ietuva. Kunigo 

M Vaiadkos patašyta knyga, 250
pust. Kain- ..............................$2.50
ŽEMAITĖS RASIAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 12$ puslapiai, 
kaina ..,.•«■« »•» uOc
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje.
Kaina ...................................... $5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai.
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais .................... $1.0*) PER
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.lRPy*®ka,

nas. ICaida ••••••••••••••••••«10c
‘ LIETUVIŲ K Albos ISTORIJA. 

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausiniu veikalas. Kai
na • $3-00
TIKRA TEISYBE AITE SOVIETU 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatu-. 
|ra faktų šviesoje. Trumpa bolšctiz-i 

romanas, j nio istorija ir valdymo praktika. I^t-
l>ai daug medžiagos. 96 puslapiai
kaina .................................................. ..50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL 

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

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo 
e laikuose dievai buvo kitokie. Ko

kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
Kama $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že 
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina .........................$3.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

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

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

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
nybės laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio 
pi eini jų. Kama *••*•«.••«••• .$2.25 
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

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

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ................ $3.

KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa
rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 

176 psl Kaina .... $2.20.

prieplakoms ir parazitams nės, Piliakalnio, Stalupėnų, nių-žemumos sritis, pro ku- apsijungusi partiją įstotų i žinoti kaip ja vartoti. Jėi- 
gyvenimas neblogas skurdo Širvintos link. rią abu vokiečių ordinai Socialistų internacionalą iii^u abejojate, salite papra-
Lietuvoje. i Pilys paprastai būdavo norėjo Lietuvą nuo Baltijos kad Italijos socialistai savolįytj rinkimų pareigūno pa-
Kai ka išleidžia statomos augštesnėse pau- jūros atkirsti, o nuo Šilu-galvosena priklausytų Va-rodyti kaip vartoti. Balsa
vai ką išleidžia iriuose ar paežerėse. Todėl tės i rytus Klaipėdos kraš-kąra demokratijos pašau-'vimas neužrašomas, jeigu

Iš Kauno į Vakarų Vo-!Nemuno kairiajame augšta- tas tada buvo vadinamas liui. . i mašina netinkamai naudo-
kietiją išleista pas gimines į me krante ties Vilkyškių S kalva, o Skalva nueina Apsijungimo d ery b o s' jama> jeįį-d balsuojama ne 

popieriniame 
e) pažymėki-

. . . , t ____  -- prie Jūsų pa-
G. Mandel. vienas turtin- atimtos: Ragainės ir Til- štuma. Skalva tai yra kai- ti suvienytos partijos sU-išrinkto kandidato pavar- 

* žmonių Rodezijo-zės, virtusių M. Lietuvos j vų, kalnuota sritis,' vokie- tūtas. Nenni buvo pasekęs; dėS.
- , .- ImiAcfoic tč in lietuviai <rv. a;,, vadinama Schalauen. komunistus ir buvo linkęs

Balsavimo vietoje, ar 
mašina ar po- 

balotas, balsuokite 
norite. Niekas negali

pasvyra. ž. Kita augštuma yra Mažojoje Lietuvjoe, Prašų me kame ir jo neatsižadės, i žinoti, kai p Jūs balsuojate:
lu - Klainėdos- Kre- žemėje) anais laikais nei pastaraoju laiku iškilo dar; Pop^nms balotas netun

je, prieš 18 metų išvykęs įš^J^tais. k jų lietuviai gy-ičių
Lietuvos, joje paliko ~ ............ - --
žmoną. Britu spauda
kad po 18 metų laukimo čiams buvo išeinamoji Kari- tuvių tautos šeima, ir me- to partija griežtai stoja
dabar žmona <*avo leidimą nė baz? Lietuvai puldinėti, kur čia (Klaipėdos krašte, demokratinį principą visa- k;

e ‘ ---- - t .i— r»., , , ---- .Viišvykti pas vyrą. 2.
Vienas lietuvis išleistas:Gargždu • Klaipėdos- Kre-žemėje) anais laikais nei Pastaraoju ------  ------  —-iT-. ,,,

pas savo šeima Australijoj,; tingos augštuma ir labiau vokiečio (germano), nei vienas sunkumas. Nenni j raino, o jums įsejus 
o kitas—pas tėvus i Ameri-į šiaurinėje Klaipėdos krašto Blavo (lenko, mozūro, ru-partija, nors sutartinai su, i* balsavimo budeles, ne
ką. Iš Igarkos esančios iš-; dalvje bei taip pat perei-;s°) nebuvo. Togliatti (komunistų vadu) i «exa jokio pažymėjimo
leidžiamos 2 lietuvių šei-inanti į Žemaitijos augštu-L Klmpėdos kraštas yra nanaikino bendradarbiavi- mašinoj. Nepaisant kūną
mos į Kanadą. (ELTA) 'mas. O tos augštumos vaka-;Didžiosios Lietuvos
Juo, .utiko vergijoje •‘"^‘‘Klah.č^'pHį ^Jfenep.ikla^ ir ne- 

Elta praneša, kad grįžu-tis nuo priešų iš Baltijos pnklauso Mažajai Lietu- 
sieji vokiečiai papasakoję jūros, nuo Kuršių marių ko-ivai’ Kuri prasideda į pietus
apie šiuos jų sutiktus lietu-; pu ^žio, nuo pietų ir taip:nuoNemuno, 
vius: į pat neleisti susijungti Vo- Visas Klaipėdos

BelecklS. dirbęs lciočiu lcrvviiinčin ir kardi- i?rtŽO

Kaina
JUOZAS STALINAS, 

Kaukaro rarlminiakas
Pąs Rusijos diktatorių.

$i.oo* SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
«H>a kaip’ ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

buvo pasida- suomenės santvarka ir kodėl ji dar 
Kaina ..2oc keisis. Kaina 25c

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 Ea«t Broadway -j-

kada 
alite bal

suoti už kuriuos tik norite 
kandidatus, nepaisant par
tijos.

Iš anksto nutarkite, už 
kuriuos kandidatus balsuo
site. Galite su savim nusi
nešti kandidatu sąrašą. Bet

Jonas Lietuvos
kraštas 

valstybei

buvo “laisvai įkurdintas ir krvžiuočiu ordinui, o tie lie-i l.a.toks jų įyžtas. lai at- 
priskirtas dirbti Į V orkų- tuviu pilies vietoje čia pa-į^l^H^ metus. Bet
tos technikumą antrajame:statė* savo pilį, pramindami vokiečiai ir dabar dar te 
rajone. Palyginti, sveikata Memelburgu: vėliau vokie-
nebuvus perdaug palaužta, čiai Klaipėdą dar kartą 

Šatas, vardo neatsimena, perkrikštijo stočiai į Me- 
aukštas, baltaplaukis, maž- mel, o Memeliu jie vadina
daug apie 30 metų. Dirbo 
ten, kame ir Beleckis.

Šimaitis, senyvas žmo
gus, dirbo ten pat 9-10 ka-’ar Jūros upės žiočių pilių 
sykloj, vėliau vykdavo į buvo net labai daug ir tai 
statybos darbus. 1954 m. Nemumo vis dešiniajame 
su tais, kurie buvo atkalėję krante (jo kairioji pusė Sū-| 
trečdalį skirtosios bausmės,1 duvos Suvalkijoje miškin-i 
pasiųstos “laisvai įsikurti”1 ga jr gana slėsni), toi tiesį 
ir dirbti į technikumą. slėsniu Klaipėdos 

Antanas Pilka su savo, be Nemuno kairiniame 
broliu dirbo staliais. Nuo krante Ragainės (10 kilo- 
1953 m. ‘laisvai įkurdin- metrų į vakarus nuo šešu- 

, pės žiočių, ties Vilkyškių 
Sibire sutikę Stosi Iva- augštuma) ir Tilžės 

nauską, poeto Brazdžionio lometra i vakanv

ir pati mūsų Nemuną.
Jei nuo Kauno į, vakaras

maždaug ligi Šešupės ar

besvajoja šią lietuvišką že
mę vėl kada nors, žinoma, 
karais, prie Vokietijos pri
jungti, kaip ir jų Hitleris 
su savo ultimatumu Lietu
vai ir karine jėga prieš pat 
antrąjį pasaulinį karą buvo 
padaręs,

Petras Būtėnas

PALMIRO TOGLIATTI

Italijos komunistu vadas, 
ilgus metus buvęs ištiki
mas Stalino pasekėjas, 
dabar pasisako už komu
nistę “nepriklausomybę”, 
puo Maskvos, bet jo žo
džiams nėra pagrindo da
bar daugiau tikėti. ne*4u 
senuiii, kada jis žmogžudį 
Staliną kete ; padange^. 
Italu socialistai. Nenni va
dovaujamu tariasi nut
raukti ryš'Un su Togiiat!, 
p<*rii)M n jui«x<is .-a* ?t •
l«į«». striukiem* k’•••to’s

NEW YORK, N. Y.
Juozo Audėno paskaita
Sekmadieni, lapkričio 4 

kraštu, d. 4 vai. popiet, Free Baltic 
House patalpose, 131 East, 
70th St, New Yorke, J. Au
dėnas skaitys viešą paskaitą 

j “Žemės ūkis pa vergtuose 
(lt) ki-: Europos kraštuose“. įėjimas;

nuo... ... t. .. |........... . --------- - laisvas.
j rmikmj, paneAezmtį. Jis Ragainės), pagal Nemuno, Paskaitą rengia Lietuvos 

c n • vr m—v ty- Baikalo, Taišeto žemupį nebėra ligi prt Kiai-'ūkio atrtatymo" stialiju ko-į 
"•» M*®*- {srityje buhalteriu. :iw*dos miesto ir uo- >nisii.»<rt 1 |l)l ■k<-ll.l

nelaukite, pakol 
balsavimo vietą 
už k a bausuoti. 
rinki nų vietoje 
jams leidžia ma 
apie 3 ar •: 
pasiruošęs 
ne1 .aig t i balsavimo.

Jeigu iš anksto balsuoto
jas pagalvoja apie kandida
tus ir su savim atsineša są
rašą. bus užtektinai laiko 
sausuot; už savo parink
tus kandidatus.

Kai mašinos rankeną pa
stūmėto atgal. Jūsų balsas 

užregisti uotas. Vartojant 
“balotą- reikia pažymėti 
kandi latus, sulenkti lapė- 

ir i m ėst i i dėžutę.
Tada būsi atlikęs savo 

oi lietinę pareigą.
Balsavimas yra lengvas 

dalykas, bet neišpasakytai 
svarbu.^. \uo šios teisės 
> riklaus.* laisvė. Žmonės 
k .v .į.. *, irt- n? šią Teisę!

pasieksite 
nuspręsti 
Kadangi 
balsuoto 
Lili. UŽ. 

minutes, tai ne
iš anksto, gali

iii

t (ounc.il

ounc.il
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Moterų Skyrius

Rinkimai rupi ir mums
Po dviejų savaičių mūsų tais jos tą teisę išsikovojo, 

kraštas rinks savo vyriau- Mes nebuvom pirmosios.' 
sius tvarkytojus — prezi- Europoje moterys tas tei- 
dentą. viceprezidentą, kon- sės anksčiau išsikovojo. Ir 
gresmonus, dalį senatorių ii* mūsų Lietuvos moterys jo- 
kaikuriuos kitus svarbius mis anksčiau pradėjo nau- 
pareigūnus. Mūsų vyrai tuo dotis, negu mes, gyvenan- 
jau rūpinasi, o mums mote- čios Amerikoje. Šiandien , 
rims, ai- turi tas reikalas bėra tik 11 mažų valstybė-! 
rūpėti? , lių (Europoje tik 3, kitos į

Tokį klausimą statau, nes Azijoje, Pietų Amerikoje),: 
žinau, kad mūsų tarpe dar kurių moterys neturi bal- 
yra tokių, kurios sako, kad pavimo teisių. Taigi jau 
rinkimai, tai vyrų “biznis”, vien tas, kad viso pasaulio! 
ir mums, moterims dėl jų moterys kovojo dėl lygių; 
nėra ko galvos sukti. Bet balsavimo teisių, turi mus 
tai via didžiausia klaida ir visas įtikinti, kad tai yra| 
štai kodėl. svarbus reikalas, ir jei mes j

Ameiikoje yra demokra- tas teises jau turime, nuo-į 

tinė santvarka, dėl kurios dėmė būtų jomis nešinau-! 
šio krašto gyventojai kovo- doti.
jo ir daug jų savo galvas! Mes esame didelė jėga. 
paguldė. O demokratija Mūsų na daugiau negu 
reiškia tautos valdžią. De-Įvyru. Ir turinčių teisę bal-į 
mokrtijoje ne vienas asmuo suoti moterų yra kiek dau-: 
ar jų bulelis sprendžia viso giau negu vyrų. Vadinasi, 
krašto reikalus, bet jo gy- jei mes norėtume, galėtu-į 
ventoju dauguma. !me išsirinkti prezidentu ar!

Jei mūsų kraštas būtų! vice-prezidentu kongres-!
mažas, sueitume visi į viZjmonals' , «><».
nų vietą ir spręstume visus ^SI?enI1įt kuųte mtuns pa-| 
mūsų krašto reikalus. Deja, Vn^a'. T88 galėtų būti ta- 
kur tu čia i vienų vietą su-^a; ->e'mes lr v,ena,P 
sirinksi iš tokių didelių at-^suotume- Vlsos rees Sa‘

PATENKINTA TEISMO SEIMĄ

Viršuje neseniai paskirtas aukščiausio teismo narys, tei
sėjas VVilliam Brennan su savo šeima, o apačioje tei
sėjas vienas teismo rūbais. Teisėjo Brenaan paskyri
mas plačiai nuskambėjo todėl, kad jis yra demokratas 
ir bus aukščiausiame teisme vienintelis teisėjas kata
liku tikybos.

UŽSAKĖ "KELEIVĮ” 
DOVANŲ.

A. J. Safran iš VVestmin-
ater., atnaujino savo pre-

Įnumeratą ir taip pat Mrs.
i H. Shimkienei, Rosemont, Į
Montreal, Canada. , ,

»
Anupras Bikulčius iš Le- 

wiston, Maine, užsakė lai
kraštį metams Mra. Evai 
Nauyokienei, New Auburn, 
Maine.

♦
Mr. Chekaitis iš No. Mid- 

dleboro, Mass., atnaujino 
prenumeratą W. Navickui, 
Argentinoje.

IEŠKU KELIONĖS 
DRAUGŲ

ANDRIUS VALUCKAS

Stalino nužudymas

balsuosime, tai mes pade-į
Sumų? Todėl" tenka'rinktis ^i!ne !r turime balsuoti bet sime išrinkti tuos asmenis, 

Vienaip ir mes visos lietu-; kūne jra palankūs mūsų 
tautos i eikalams

Fašistų faraonas

rių žiemą rengiuos skris- 
i orlaiviu į Braziliją. Jei 
pasitaikytų, kas tuo metu 
taip pat skrenda ton pu
sėn, galėtume keliauti kar
tu. Rašykit:

Mus. Anna Yanush 
83 Myrtle St., 

i Stoughton, Mass.

Kiekvienam žmogui rei 
kia paguodos, kaip druskos 
sriubai.

Naujausios knygos
NEMUNO SŪNŪS, parašė An
drius Valuckas. {domus roma
nas iš 1935 metų Suvalkijos 
ūkininkų sukilimo. Įdomiai at
vaizduotas tas įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Firma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

atstovus, kurie jau mažės-! ™na‘P ir me? visos> lietu- Kurie via palankus musų 
niame bflo-suėję galėtų vi- 1’es "ębaįsuojme. Ar su-tautos reikalams ir juos
sus reikalus svarstyti, h-fĮBj81* bodėl, progai pasitaikius paienis. rfus _ cau(jjiĮo Francisco
spręsti. Mūsų tarpe juk yra ir j Musų raumenų ir sme- f k dar v hada.Tiems atstovams paveda- Barbutė Rockefelerienė ir;genų darbininkių, n-.as. Į astatė sau mau^lė-
me nutarti ir kokius mo-kur nors Čikagoje o ar įtarus, paprastų moterų ju., ‘ Lapkričio mėne.

daugiau vaikų apsikrovu- yra žymi dugurna. jei mes k a jau įus ieidiįamas 
si našle. Barbutei nesvar- visos Gaišuosime, mes pa-
bu ar nuo mokesčio bus dėsime tokiems pat pa- x

... .teisvi 600 ar 1,000 dole-; prastiems žmonėms vy- Mauzolėjaus 
kraštas7uo* ar kitu* atveju ° tai našlei tas yra rams išrinkti tuos asmenis, toli prašoko gaišiojo fa-i
turi kariauti, ir jei jie nu-! kruvinas reikalas. Jei mė-j kurie mūsų ir jų suprati- raono Cheopso piramidę, BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
tars, mes, motinos, turime ai duona pabrangs ke- mu geriausiai atstovaus ir yra įrengtas kalnuose vertė St. Vainoras ir V. Civin- 

liais centais. Barbutei tas gins šio krašto plačiųjų netoli Madrido, ir ,kad bū- skas. 15 įdomiausiu pasakų iš 
visai nerūpi, o mūsų naš-įminių, tų priKųjų žmonių lų privažiuojamas, per kai-visame pasaulyje žinomų Brolių

„__ _  ____________ ________ , i®i tas . labai apeina. RoC-j reikalus. t . ;:us išvestas kelias. Ka-Grimų raštų. Pulki dovana vai-
kurie ir mus, moteris kru-, kefelerienei rūpės, kad; Jei mes nesinaudosime , as bUVo statomas 15 metų, kams............................. $3.00.
vinai paliečia. J06 tunmi serai duotų kuo savo teisėmis, tuo tiK apsi- <n,bo tūkstančiai darbinin-

Iš tikrųjų. Juk kas dau-! didesnį pelną, kad tas pel- džiaugs musų priešai ir tuo sku,dų atlyginimą ir žEMĖ DEGA, parašė Jurgis So-
giau, jei ne moteris pajun-:nas būtų apdėtas ko ma- pasinaudoję išsirinks tuos 9(j darbininkų žuvo, sprog- v^c^as- Atsiminimai iš 1939-
ta, kad mokyklos blogai j žiausiais mokesčiais, o asmenis, kurie rūpinsis dinant uolas. Mauzolėjus4945 metM’ kuriuos autorius,
tvakomos, kad ligai ištikus našlei tas rūpestis bus sve- jiems, o ne mums opiais kainavo daug milionų ispa- ’ ' '
paskutinius marškinius nu- timas, nes ji šėlų netuii. reikalais. nišku pezų.
maunama, kad į krautuvę’ Arba imkime ir mūsų Vigi pinučiai nesigai- Ar caudillo Franko bus
nuėjus už dolerį mažiau be- lietuvių reikalus. Mums, jj jr f]ark0 linkimų lemta ilsėtis sau iš anksto! PAVASARIU AUDROJ narašė
tSntS11*11 R° , elkia 11 Vad^ AmSSa nT^amiS reikalams- Jie rūpinasi iš- paruoštoje vietoje? Hitlerio |Ieva Simonaitytė- Įdomus ro
tam toliau.. _ pd Amenka nepamirštų nnkti ,au paiarikius zmo- ir Musolinio likimas turėtų

O jei taip. tai kaip gali duotų. mūsų gimtajam neg jr jg^nks, jei ir mes. ir jam kelti abejonių
kraštui pažadų — įsvaduo-

š komuni

kesčius uždėti, ir kaip mo
kyklas, ligonines, kelius ir 
kitką tvarkyti, jie galų gale 
turi teisę nutarti ar mūsų

savo vaikus mirčiai atiduo
ti. godžiu, mūsų įslinktieji 
gali tvakyti tokius reikalus,

jei taip. tai kaip gali 
mums nerūpėti, kad visi ši-

su- Pasekdamas Egipto fa- 
įaonus, Ispanijos diktato NEMUNO SŪNŪS antroji da

lis, 426 psl. ..... . .$4.00.

DANTYS, Ju Priežiūra, Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
ta. 190 psl., kieti viršeliai, 

puošnumas ....................... $4.<»

rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io P»«?cr»»i»’oj, prie Italijos sie
nos. i-a tralfs 453 psl. . • .$4.50.

moterys, tuo nesirūpinsime.
tie reikalai būtų geriau su- ti u b komunistų vermos,;^ kri4fo 6 , balsuokime; kaip IŠNAIKINTI 
tvarkyti’ Ir daugumai mu-:o kokia nors uzkletejusi , įios h. la„inkįme 
eų tas jau seniai parupo įr bimbininke visomis ketu-. ĮjaĮęuotj " Pilietė.

" - riomis šoks prieš tokį mū-

manas iš Mažosios Lietuvos ^T- 
venimo ir Klaipėdos atvadavi
mo. 228 psl., kaina............$2.50.

l'Upi. 'JIOUIIB tn/iuj f*. .
Buvo laikas, ir nelabai į @ų reikalavimą ir aišku/ 

tolimas, kada ir šitame'už tam palankius asmenis; 
krašte moterys neprivalėjo į nebalsuos.
rinkimais rūpintis, nes jos Vadinasi, visos vienaip' 
neturėjo teisės balsuoti. Ta nebalsuosime ir todėl ne
teisė priklausė tik vyrams, sisielokime, bet visos bal-; 
Bet ir šio krašto moterys Jsuokime. Jei mes, kurfos; 
jau seniai pradėjo įeikalau- mylime savo gimtąjį kraš- 
ti, kad ir jos turi turėti to- tą Lietuvą ir esame ištiki- 
kią pat balsavimo teisę mos Amerikos pilietės, o! 
kaip ir vyrai, ir 1920 me- tokių yra žymi dauguma,*

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, au Stalo EtAntu ir 
Kitoanis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų ksip gaminti į vato įausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 188 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
>1.25. Užsakymui jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti Muo adresu:

KELEIVIS
<38 E Broodwoy So. Boston 37, Maso.

RUOŠIASI GRĮŽTI

JŪRININKO S1NDBAD NUO
TYKIAI. Nepaprasti, kaip jie 
surašyti knygoje “Tūkstantis 
ir viena naktis”. Iliustruota, 
puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina................................. $2.00.

Pamėginkite padėti ko
vai su kandimis vartojamus 
vaistus (mothballs) įvairiem 
se vietose, kuriose yra pe
lių. Jos ten neateis, nes jos
nemėgsta kamforo kvapo, i TT. ,i Užsakymus su pinigais 

Jei norite išnaikinti skru-prašome siųsti šiuo adresu:
zdėles, i>ašlakstykite bo-; 

jraksu. Kurie tas priemones “Keleivis”
i mėgino, sako, kad jos j 838 E. Broadway 
gelbsti. So. Boston 27, Mass.

OaOOOMOOOMMNMnMONMmooomOOOOmi
Mamyte labai dėkinga

4

Amerikiečio kario žmona 
Japonijos sostinėje krau
nasi savo daiktus, nes ma
rinę seimy nariams Įsa
kyta apleisti Japoniją per 
30 dienų.

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

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

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

mytes per čielus mdtus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytl. Adresuokit taip:Keleivi*
SM F..

(Tęsinys)
j Jiems užteko to genijaus su paukščio smegenimis, Chru- 
, šeiOūO nuomone, kuris dedasi esąs Įiasauiio genijus, visų 
tautų žymiausias strategas, o tikrovėje tėra pamišėlis 
diktatorius, pasalūniška pabaisa, beprotiškas žudikas ... 
Nuo noro pereiti į veiksmą jie buvo perdaug bailūs, tos 
magiškos ribos jie peržengti nenorėjo ir negalėjo, juo6 
laikė sukausčiusi ir baimė Stalino, ir abejingumas kitų 
žmonių likimui ir uoias linksmai pagyventi Stalino šešė
lyje.

Kiek kitaip į dalykus žiūrėjo Berija. Iš intymių Įiasi- 
kalbėjimų su Stalinu, kiek juo galima buvo pasitikėti, 
Eerija senai žinojo Stalino nepasitenkinimą kandidatais 
į jo įpėdinystę, nė vieno iš jų nerado vertais užimti jo 
vietos. Berija niekad nebandė tų Stalino įtarinėjimų ma
žinti, priešingai, kiekviena proga jis pasistengdavo įpilti 
vis daugiau alyvos į ugnį. Vienas negabus, kitas nelai
mingas giituoklis, trečias meig^išius. ketvirtas homosek
sualistas. Ir kodėl ne? Po Stalino mirties jam konkuren
tai nereikalingi ir jeigu juos likviduos pats Stalinas, tai 
dar geriau. O, gal, Stalinas susipras ir pats paskirs sa
vo įpėdiniu jį, Beriją, tuomet būtų Išvengta bet kurių 
sunkumų? . . .

Jam baisiai nepatiko, kad dar Stalinui sergant jis 
buvo užpultas posėdžiuose, kad buvę suimta ir likviduo
ta nekaltų žmonių. Tokius kaltinimus jam primetė Molo
tovas, Mikojanas ir Chruščiovas, nes suimtieji buvo arba 
iš jų įstaigų, arba buvę jų draugai. Jie gynė juos, nes 
bijojo, kad jų parodymuose nebūtų ir jie patys įvelti. 
Tik dėl to. Berija laikėsi kito principo. Kiekvienas turi 
savo sritį ir tegul nekiša nosies į kito darbus. Kiekvienas 
turi savo Į>enkmetį, jisai turi savo. Ką nors reikia suimti, 
atidengti sąmokslus, pateisinti savo buvimą ir milžiniško 
aparato budėjimą. Ar ne Stalinas įsakė naudoti visa* 
priemones liaudies priešams kvosti, visas kokias tik ži
no pasaulio istorija? ... Ar ne Stalinas įsakė nesiterlioti 
su kvailais formalumais, kada reikalas liečia šnipus, sa- 
botažninkus, liaudies priešus ir dviveidžius partiečius? 
Ar gali partijos bilietas apsaugoti niekšus? Ai' jie už 
Staliną, ar prieš jį? Ar jie skaitė jo aplinkraščius saugu
mo policijai? . . . Tie argumentai, greta saugumiečių 
jėgos, vertė juos nutilti, bet jie nebuvo patenkinti. Jie 
žinojo, kad Berija nori suruošti ką nors tikrai didingo 
ir milžiniško, todėl nebuvo ramūs jiors jis ir įtikinėjo, 
jog niekam iš jų joks pavojus negresia, o jeigu kas ir 
bandytų apkaltinti juos, jo senus draugus, tai jis į tokių 
kontrrevoliucionierių žodžius nekreiptų dėmesio. Bet 
tokie pareiškimai nepaguodė ir nesuramino nė vieno iš 
jų. Jie žinojo kiek verti jų pačių pažadai, todėl pagal 
juos teisingai seikėjo ir Berijos žodžius.

Molotovas tikrai supyko ii* neteko pusiausviros bei 
atsargumo, kada buvo suimta jo žmona. Savo užsienių 
reikalų ministerijoj jis nesivaržė pasisakyti prieš Beriją 
ir tie jo posakiai tuoj pat buvo atraportuojami Berijos 
žmonių, Dekanosovo ir Merkulovo. NKVD generolų, pa
čiam Berijai. Rodos, tas senis galėtų rainiai laukti savo 
mirties, bet, tartum, prašyte prašosi NKVD kulkos Lu- 
biankos požemiuose . .. Taip, ateis diena, kada Moloto
vas sužinos, jog po Stalino pačiu galingiausiu žmogum 
yra Berija, o ne kas kitas . ..

Stalinas dar nemirė, o kova už jo palikimą eina vi
su Įkarščiu, pilnu frontu. Jo priešai taip pat nesnaudžia. 
Suktais būdais jie prilindo prie Stalino ir per jį sukūl ė 
dvi naujas ministerijas, vidaus reikalų ir MGB. kad ap
karpius Berijos įtaką. Čia dar būtų pusė bėdos, mąstė 

Berija, bet jis tikrai sunerimo, kada jo priešai sufabri
kavo gydytojų bvlą, kuri jį pastatė į tikrai kritišką pa
dėtį. Šiaip ar taip jis skaitosi atsakingas, kad per tiek 
metų neišaiškino gydytojų siautėjimo, užsitarnavusių 
partijos narių žudymo, neužuodė užsimaskavusių liau
dies priešų, ypač kada Stalinas serga ir reikalingas pati
kimos gydytojų globos. Jo konkurentai, kaip ir jis pats, 
puikiai žino, kad tie gydytojai nėra kalti, bet tos bylos 
iškėlimas jiems padeda kovoje dėl valdžios. Berija su
žinojo, per vieną generolą, kad po gydytojų bvlos iškė
limo Stalinas pasakęs, jog krašto saugumo revoliucinis 
budrumas skandalingai atsilikęs visu penkmečiu. . . 
Tai joks komplimentas jam, Berijai.

Sužinojęs apie Stalino pasinešimą naujam milžiniš
kam terorui, pradžioje Berija guodėsi, jog jis turi laiko. 
Ježovas ir Jagoda buvo likviduoti tik panašias bylas 
pravedę, bet dabar, kas žino, gali atsitikti taip. kad jis 
kris pačia pirmutine tokio valymo auka . . . Reikalai 
nekokie. Stalinas nenori jo matyti, atsisako priimti net 
su ypatingais pranešimais. Tiesa, Stalinas skambina 
jam telefonu, įsako ištuštinti kalėjimus, bet tas pasitikė
jimas nieko vertas—kalėjimas gali būti ir jam pačiam. 
Tokioj suimamųjų srovėj ir Berija, kaip šapelis, galėtų 
pakliūti kur nereikia ir iš kur tegalima išeiti tik per mir
ties slenkstį ... ,

(Bus daugiau)



Nr. 43, Spalio 24, 1956 KSLETVT3, SO. BOSTON Puskpis

! .
Naujienos iš Kanados Apleido ir kun. Raibužis, tuo būdu jį dar labiau pa

kulis išsikėlė į Chicagą. skatinti tęsti pradėtąjį nau
dingą darbą. Nuoširdūs ir 
mano linkėjimai J. Straz
dui įvykdyti savo gražius 
sumanymus.

J .Vaikelionio sukaktuvės Į Kitos žinios
J. Vaškelioniui jo duktė-1 Mirė A. Gaina, 67 me- 

rys ir žentai D. Bardon ir į tų ir J. Arbačius, 65 metų. 
B. Clark surengė vaišes jo! J. G.
75 metų amžiaus sukakčiai

NORINTIEMS ŽINOTI 
CLEVELANDE

Paskaitos iš Švento Rašto bus spa
lio (October) 28 d., sekmadienį. Lie
tuvių Klubo svetainėje piginame 
aukšte. Superior Avė., Clevelande. 
Durys atdaros antrų valandų po 
pietų, paskaita prasidės po dviejų 
valandų. Kalbės š. Rašto tyrinėto
jas JURGIS VANAGAS, {ėjimas ne
mokamas.

J. Valeika.

TORONTO, ONT.si. kad ir šiais metais mo
kinių skaičius nesumažės. Į 
mokytojų eiles atėjo naujų

Komunistų agentai ne- jaunimo. Ypač svei-j ^pie 150 veiklesnių vie-
duoda ramybės ir mums. Jie vJLrin tos lietuviM. sus irinkę
įžūliai siunčia savo spaudą. 16 gimnaziJos Lietuvių namuose, pagen- ‘
rašo laiškus, ragina grįžti aukletinis- bė Jurgį Strazdą jo 50 me
namo. Savo spaudoje jie į-į Paskaito apie vaikų džiaus sukakties pro-'
Žuliai meluoja apie tremti-' auklėjimą &a> ^am buvo pasakyta vi
nių gyvenimą Amerikoje, v . .... . ,
Kanadoje ir tt . Katalikių moterų draugi-

Dėl to melo tremtiniai ne-l su'enge paskaitų apie 
vaikų auklėjimą. Ją skaitė 

V aišvilienė.

MONTREAL,

kai veikia tas, kad spauda,', 
si jaudina, bet juos dvasiš-;P 
ypač Michailovo komiteto 
leidžiamas laikraštoalaikis.

Šalpos komitetas paskel 
bė savo vajų. Šiais metais,

Šalpos vajus

ė J.

LAWRENCE, MASS.

paipnėU. Svečių buvo vi.y Saugumo diržai
J. Vaškelionia yra pažam’ ------------

gus žmogus, seniau yra vei
kęs su socialistais.

. TT--------  1
Paskutiniais metais vis! reikalingos darbininkes 

daugiau kalbama apie sau- Reikia trijų duibininlfių valgio

“Už sugrįžimą į Tėvynę”, 
siuntinėjamas su nepapras
tu tikslumu, nieko negelbs- kaip ir anksčiau, vajus vyk
ti ir adresų pakeitimas — domas atsilankant rinkė-

. vią suranda. Tas taip pat 
turi * įtakos, kad naujieji 
ateiviai skubina 
Kanados pilietybės

Išleido veiklų jaunuolį
Vytautui Bruzgulevičiui, i 

kuris išsikelia i Bostoną, bu
vo surengtos išleistuvės. Jas 
surengė Jūros skautu tauti
nių šokėju ratelis, kuriam 
Bruzgulevičius vadovavo. 
Ratelis pasirodydavo ne tik 
mūsų, bet ir kanadečiu pa
rengimuose ir gražiai lietu
vius atstovavo. Bruzgulevi
čius buvo vienas iš veikliau
sių studentų ir bendrai jau
nimo tarpe.

Išleistuvėse jam pasakė 
nuoširdžių žodžių Bendruo
menės pirmininkas L. Ba- 
zaras ir Kultūros Fondo į- 
galiotinis Jonas Kardelis.

Aš linkiu V. Bruzgulevi
čiui ir naujoje vietoje plėš
ti lietuvybės dirvonus tokiu 
pat pasiryžimu, kaip Mont- 
reaiy.

Mokyklos vėl dirba

VI-
gumo dilaus automobiliuo- ri™“i.ir ni!n’ų Rašyti a«-. _ i , , . . . , . gliskai ar lietuviškai,būtų apie ką!^» bet, deja, dar dažnai

Ruaimi susirinkimai
Spalio 27 d. bus Lietu- • - - - ’!iie via tik Daiuokos dalv-: 26 Maujer st.

įu piliečių klubo metinis Seniau iš mūsų miesto įas y Nesuki vdu oastebėies ; Brook,yn h. n. y 
olylk Pradžia 6:30 vai. į “Keleivy” būdav? net po ES ~ n a ii^izzh i

J. J. Lelionis

jZdy,visi"S kadjr *“*4*» ^°-• paieškojimai
dailininko Galdiko pavei- dalyvauti. 'ZSer, £2?kS hnia mob,llst,J J“08 J™ -----------

į * 1 • VVV •__t • •kslas.
Jurgis Strazdas tikrai 

yra nedažnai sutinkamas 
visuomenininkas ir tik per 
kelerius metus jau daug 
davęs Toronto lietuvių vi
suomenei. .

Jis Ukmergės padangės 
ūkininko sūnus, ganęs ir 
kiaules, ir žąsis, ir karves,

jams į namus. Vajus daro
mas vieną kartą per metus, 

prašyti Jj via turėtume visokerio- diddiu’ pasiryžimu ir’'var- 
gu išėjęs mokslus — bai
gęs Kauno universiteto

pai paremti.

Nelanko parengimų gamtos
Jau prasidėjo parengi- kultetą. 

mai, bet jie mažai telan-i jis nOrėjo būti moky- 
komi. Jeigu į vienuolių su-Įtoju, bet smetoniškai švie- 
rengtą vakarą su išgėrimu timi ministerijai Strazdo, 
atsilankė apie 100, tai tik-Į “piaukas” netiko ir moky- 
rai minėtiną sportininkų į tojo vietos jis negavo. Gal j 
vakarą aplankė tik 10 as-!jr gerai, nes tas Strazdą! 
menų, neskaitant pačių pastūmėjo į tokią sritį, ku- 
sportininkų. , ...........................

Šituo reiškiniu 
rimtai susirūpinti

matematikos fa*

(4?

• I i > . x *1* -i /i mo) saugumo inžinieriai paskutini karą jo adresas buvo P.
metų busį Lietuvių piliečių mes veikėme daug daugiau, vra apskaįčiavę, kad tokie
klubo susirinkimas, kuriame; bet n šiandien dar yra ne-. diržai per metus išgel betų' Shippingporte. Pa. Jis pats ar kiti 
bus nominuojami kitų me-maža draugijų, būna, viso- nuo mirties 10 000 automo. žinantiep jo dabartinį >dres,. pra
to valdybos kandidatei, kių pobūvių ir tt, tik apie bilistu; 0 apie vieną milio- * P ’
Visi nanai turėtų dalyvaut tai niekas neparašo. žmonių iie ansauvotu

ŽODYNAS
A- LALIO

$14

i ną žmonių jie • apsaugotų 
nuo įvairios rūšies sunkių 
sužeidimų. Tai labai daug, 

Į jei atsiminsime, kad per 
1955 metus automobilių 

i nelaimėse buvo užmušti 
38,300 žmonių ir sužeistų 

• buvo 1.250,000 žmonių. Ži
noma, ir be saugumo dir
žų būtų daug nelaimių iš-

.d*“g’au tdėm®- 
^ sio butų kreipta į patį vai

ruotoją. Ne paslaptis, kad

Jonas Vilimas 
23 Eastbourne Avė., 
Hamilton, Ontario, Canada

Paieškau Karolio Zabelijos ir Prano 
Glatkos. Gyveno Chicagoje ir turėjo 
savo namus. Gavau žinių iš Lietu
vos. Jie patys ar juos žinantieji at
siliepkite adresu:

P. Aukštikalnis 
717 Lour.sbury Avė.
Pontiac, Mich.

noj dar labiau trūko 
reikėtų kanul žmonių. 
visiemsĮ Strazdas nuėjo dirbti į 

šios didžiosios* Kanados lie-;Pienocentrą, kuris jungė 
tuvių kolonijos lietuviams, j visas Lietuvos pieno per- 
Juk jei mes taip mažai do- dirbimo bendroves ir jų - 
mimės paties jaunimo arba pagamintą sviestą, surink- 
jam paremti rengiamais po- į tus kiaušinius išvežė į už- 
būviais, tei tuo pakertame: Sienį, jau darydamas per 
jo pasiryžimą, atstumiame'metus daugiau negu 50 
jį nuo savęs. O jis juk ir! milionų litų apyvartos, 
taip turi daug pagundų iš-j Pienocentre jis dirbo at- 
tirpti svetimųjų jūroje. i sakingą darbą eksporto'

skyriuje. Jis kurį laiką va-^

tin-

Pinigus siųsti kartu tu 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Brotdway

So. Boston 27, Mau.

Mums tikrai sekasi: kai
tik pasitaiko kunigas, kuris dybai’

• • * • * _ •• A . _ • -1HC1

1-24— 2K1UUuuvavu ir 
kooperatinei įstaigai

svaiuiai 
“So-

kuri buvo prade-
Pradėjo vėl darbą mūsų visiems prieinamas, jis tuoj jusi stačiai revoliuciją 

‘vargo mokyklos”. TikirhR-apleidžia mūsų koloniją, vaisių perdirbimo ir su- 
j naudojimo srityje.

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus
EKSPRESU—SIUNTINIAI APDRAUSTI 
Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai.

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

Sįįlvan Trading Co.
200 SECOND A VE> NEW YORK 3, N. Y.

(Tarp 12 ir 13 Streets) Telefonas: GRaaerey 7-5481
Atidaryta kasdien auo 9 vaL ryta iki t vaL vak. Sėst. mm 9 iki 4 v. 

We ship on License of Globė Travel Service.

Siame krašte beveik kiek
vienas gauna leidimą vai

ruoti ir naudojasi juo iki 
mirties, nors vainotojas 
būtų jau per senas, o dar 
dažniau turi trūkumų svei- 

į katos ar proto atžvilgiu.
Automobilių vairuotojai 

} gerai padarytų, jei pasirū
pintų įsigyti saugumo dir
žus savo mašinoms, ir ne 
tiktai įsigyti juos, bet ir 
naudotis jais.

VI. K.

Nuo gerų stabdžių (kra
ites) pareina vairuotojo gy
vybė. Jai važiuojant 20

Paieškau Pranciškaus Samaškos, iš 
Pagramančio parap., Matiškių kai
mo. 1922 metais jis gyveno Wash- 
ingtono valstijoj. Jis pats ar jį ži
bantieji malonėkite atsiliepti:

Jos. Samoška (44
338 W. Walker St.
Milwaukee, Wis.

Jonas Vališauskas, sūnus J uoto, pa
ieško Amerikoje giminių: tetų Pra- 
nutes Mažeikaitės-Butautienės, Jus
tinos Mažeikaitės-Gutauskienės, Liu- 
dvinos Mažeikaitės-Jurgaitienės ir 
brolio Juozo. Rašykite:

J. Vališauskas
lakūnų Plentas Nr. 42
Aleksotas-Kaunas,
Lietuvos T. S. R. <43

Petronė Grigaičiutė-Jončienė Lietu
voje ieško savo dviejų brolių. Jų pa
skutiniai adresai bovo: Jonas Gri
gaitis, 15<M> So. 2nd St., Philadel- 
phia Pa. ir Mikas Babrauskas, 1418 
Oregon St., CIeveland, Ohio. Jie pa
tys ar juos žinantieji adsiliepkite 
adresais:
Petronė Jončienė, 14 Vilniaus gatvė, 
Kalvarija, IJetuvos STR, USSR ar- 
ab: L. Virbickas, 6 Waverly St.,
Worcester, Mass. (43

ir automobilis tuoj sustoja 
nekrypdamas nė į vieną 
pusę, tai stabdžiai yra tvar
koje.

Mokslas - 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 . . . .$3 00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina . • . . $3.00
ŠIRDIES RŪMAI—romanas, kuris ir jam ir jai labai nuo
širdžiai pasako: vasarą juk vaikščiojate tarp žalių medžių 
bei žydinčių gėlių ir džiaugiatės jų grožiu, o rudenį, žiemą 
ir pavasarį vaikščiokite širdies rūmuose ir džiaukitės žo
džio, meilės ir kraujo šiluma. Iliustruota, 449 psl. kaina $4.00 
SAULĖS RŪSTYBĖ—romanas, kuris kiekvienam, -nai sa
kyte sako: skaitai mane, nes myli, o nemylėti negali, kada 
mane skaitai- 311 psl., kaina................................. $3.00
VISOS 4 KNYGOS TIK Ui $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 
2, ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už'2 tik $3.00, už 3 tik 
$4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris. 3325 S. Halsted St^ Chicago 8, III.

SUSIVIENIJIMAS UETUVIŲ 
■ AMERIKOJE

KTISHA VI9C8 | HtNOM UETOTYMS DARBA 
PRIKLAUSYTI SoshrienijtaM Lietuvių Amerikoje, tai 

sorijangti sv savo broliais ir eeatmie bendram Ne- 
tvvyHo išlaikymo darbai ir kovai ui gražių Uetv-

vob ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, praaldSjęa Vasario 16-tą, 

suteikia {stojimo į SLA lengvatų riaiema mojai

APDRAUDA Solaivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
perankteosia. pigiausia ir tikriausia—sujungta so

SLA VEIKLA Ir je 
tori Ir pasiekti aprašyti atskiruose Mdi- 

Jri pa-

DR. M. A VINIKAS
W7 Wes| ttlb Street. New Yeeb 1, N. T.

Mūsų 10-tieji Metai—Tūkstančiai Patenkintų Kestumierių 
J. Strazdas vadovavo' DOVANŲ Pakietų EKSPRESAS, Greičiausias Shantimas Visur 

taipgi stambiam stelių ko-!
j operatyvui, kuname jau Mes garantuojame, kad pakietai yra išsiunčiami per 4 dienas. 
‘ dirbo per 100 narių. j Vaistai pristatomi oro paštu į 8 dienas. Visi pakietai yra pilnai
| Žodžiu, J.. Strazdas yra’ garantuoti ir apdrausti- Taip pat siunčiame dovanų pakietus be 
j vienas žymiųjų Lietuvos muitų į vakarinę ir rytinę Vokietiją, Lenkiją, Vengriją, Ju- 
kooperatininkų, kuns yra ! goslaviją. žemo muito pakietai į čechoslovakiją.
pasiryžęs telkti būrin me-!
džiagiškai silpnus, kad tuo 
būdu sudarę stambią me-! 777 Lexington Avė. New York 21, N. Y. Tarp 60 ir 61 gatvių, 
džiaginę jėgą, jie geriau! Telefonai: TE 8-5462 ir 5463
tenkintų savo reikalus. j a.- ■■-.-■■■ ■ - ——-

Savo sugebėjimus ir pa
tyrimą J. Strazdas tuoj pa
rodė atvykęs į Toronto 
(atvyko 1948 metais), čia 
jo pastangomis sukurta 
‘Talka”, kuri savo sėk

minga veikla stebina ir se
nus kanadiečius.

J. Strazdo sumanymu 
suorganizuotas ir sėkmin
gai plečia savo veiklą pir 
maris Kanadoje lietuvių 
kredito kooperatyvas ‘Pa 
l ama”. ,

Tik J. Strazdo pastan
gomis ant tikrų kojų atsi
stojo ir Lietuvių namai, 
kuris šiandien jau verti
nami $70,000. o skolos be
turima tik $23,000, kurią

GRAMERCY SHIPPING CO.

LYTIES GARBINIMAS 

Parašė T. J. Kečšnskas

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado* kry
žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik
tai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: 

T. J. Kučinskas 746 W. 34th St„ Chicago 16, I1L

NEW ERA
IšDIRBfiJAS SKELBIA 

kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
sta muilų arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odų. Jūs 
visi girdėjot tų “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytų, vakar tik 
mazgojau galvų”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
connt muilu be jokių gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens į pakau
šį, o moterims užlaiko garbanas 
(curls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite tt.00 už 8 oi. Liq. bu
teli Kanadoje $2.25.

FR. BITAUTAS
392 So. Pearl Deaver,. Colo

PLASE 2OLC
PĮnūė arą Asukjįs- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvar- 
kingo šlapinimosi,

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

ALEXANDER’S CO, . 
414 BROADWAY '

So. Boston 27, Maaa.

sumą “Paramos” kredito 
kooperatyvas jau pajėgia 
kredituoti. ,

Dabar jis yra namų val
dybos pirmininką Ni 
virto vietos lietuvių kultū
rinio gyvenimo centru, jais 
daug organizacijų gali 
pasinaudoti veltui, o jei 
jie neturėtų skolos, tai jų 
parama būtų dar didesnė.

J. Strazdas turi daug di
desnių, platesnių sumany
mų, kurie naudingi ne jam, 
bet visiems lietuviams. Ir 
nėra abejonės, kad tas tik 
paties didžiaurio subrendi
mo sulaukęs, pajėgus žmo
gus, kuriam daugiausia rū
pi bendra gerovė ir kuris 
tos gerovės nori siekti 
bendromis iėgomis, dar 
daug gero padarys, 
gerbti sukaktuvininką ir 

Girtini sumanytojai pa-

Phtikimiausia įstaigą siųsti šimtinius i SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ, LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 
ir į kįtus kraštus, apmokant čia maitą ir kuri garantuoja 
pristatymą, tai daugelį metų žinoma firma PARCELS TO 
RUSSIA. Ine. (turinti SSSR leidimą)! įgatiuota INTURIST. 
Maskvoje, rinkti muitus čia, vietoje.

Praktiškai galima siųsti viską:—naoji ir dėvėti drabuiiai, valgo
mieji produktai, įvairus vaistai:—Streptomicin, Pcnicilin, Rimofon ir 
kiti, oro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų.
NAUJIENA: Dabar galiama siųsti “ANTI-POLK) SEKIM"

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

Siunčiame siuvamas mašinai, akordijonua, rašomas mašinėlei įvai
riomis kalbomis. M ŪSŲ DABARTINIS ADRESAS:

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

(Ui kampo buvusios vietos). Triofomri:
INgersol 7-6465, INgonuri 7-7272. 

įstaiga yra pirmame aukite. Apylinkėje pakankamai vietos pasta
tyti aatomobilius. Įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadiiniais nuo 

9 ryto iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais mm 9 iki 4 vai. po piety 
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN

SIUNTINIAI | VISUS EUROPOS KRASTVS

UNITED PACKAGE EXPRESS C0.
395 M ARK ET ST. (arti P. R. R. NERTAM, N. J.

T«W.: MArlMt 3-Sm
Skabiai išsiunčiame maisto prodokto*, audeklus, naujas ir 

dėvėtas drapanas, vaistus ir t. t.
Laike 6 savaičių siuntiniai pasiekia paskyrimo vatų.

Oro paštu pasiekia gavėjų per 7—10 dienų.
Siautėjas »sss gavėję paraia patvirtintą pakvMatiną. 

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI
VM persiuntime mebeeriai ir Rinitai apmokami «a

Atnešu ar atahmte šį
įtomobOnNemokamas aute ų pastatymas Kianty Partine Lot

Greit Persiunciam Pinigus Lietuvon
Mes dabar turim susisiekimą su Lietuvos T. S. R. Bankais ir 

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

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

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

Visi norintieji pasiųsti pinigus į Lietuvą, kreipkitės į mus, 
atsiųskite adresą ir pinigus, o mes persiusime į Lietuvą.

Vytautas Skrinska, savininkas
IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—WORCESTER, MASS.

4f£S ATLIEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

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

27, Mase.

e ė



Puola pis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 43, Spalio 24. 1956

Kultūros klubo 

susirinkimas

Gražu* Balfo vakaras Tai bent laimikis

Sekmadieni susitinkame 
Darbininku dr-jos pokyly

Ši sekmadieni, spalio 28 Jis bus Tautinės s-gos 
d. visi pasimatome So. Bos- namuose (484 E. 4th St.) 
tono piliečiu draugijos sa- spalio 28 d., sekmadieni, 7 
iėje (368 Bioadu ay) Lie- vai. vakare ir skinamas 
tuvių darbininkų draugijos smuikininko I. Yasyliūno 
pokyly. Toks pokylis tebū- 50 metų sukakčiai atžymėti, 
na tik vieną kaitą per me- Programoje I. Vasvliū- 
tus, todėl nepralenkime no koncertas — Mozarto 
progos jame būti. šeiminin-į muzįka ir komp. J. Gai- 
kės lauks svečių su dešro- Gelio žodis.

Visi nariai su draugais ir 
pažįstamais • prašomi daly-

! vauti.

mis ir paukštiena. Pradžia: 
5 vai. vak.

VITALIS ŽUKAUSKAS
Jau ruošia 

“Vincą Kudirką’

STASYS LIEPAS

Jis dainuos “Laisvės Var
po" koncerte lapkričio 4 
d. 3 vai. p. p- So. Bostone, 
Thomas Park mokyklos 
salėje.
Dramos sambūris turėjo 

didelį pasisekimą

Praeitą sekmadienį Bai-

, GYVOS ŽĄSYS Ir ANTYS 
l Parduodu gyvas ž*sis ir antis prisi
us mom ik kainomis. Kreiptis j: 

ant p. j. AKUNEVICU
»» Į Elnį St. (corner Pond St.)

* Halifas, Mass. (44
Edmuntas Brazaitis

ifo 17 skyrius surengė gra- meškerės pagavo “cutfish _.............
žų metinį pokylį. Jo pro- kuri svėrė (be perdėjimo) Visada esame namuose, 
gramą atliko retai tepasi- 30 svarų.
rodanti, bet gražiai dainuo- IAN L'OML'OJ AMAS BUTAS 

So. Bostone, 282 -Third St., išnuo- 
muojamas butas trečiam aukšte, 4 
kambariai, renda $17. Raktus galit

janti Jadvyga Adomavičie- Pabaitiečių dr-jos
inė ir dr. Juozas Antanėlis. n , l4. ..---- . .... ... . —,
Dainininkams akomponavo . Pabaitiečių draugija^ sį Savininkė:
Vladas Adomavičius ir Ju- sestadienj, spalio 27 d. 8, Mre. stonewhite 
liūs Gaidelis. vak. Tarptautinio insti-

Staigmena buvo ir mer-į}*? patalpose (190 Beacon pcovaiA
Haičiu ti-piulė (Monfrirdai- St) mini savo veiklos 15 REIKALINGA INDŲ PLOVfiJA gaicių . U ejuie (Mongiraai | cnlralrti I Reikalingu indų plovėja (Dishwash~
tė, šmitaitė ir Mališauskai- -er». parbas nuo 5 popiet iki i nak-* 
te). Meninę dalį baigė jau- -----------------
nutė lakštingalos balso stu
dentė Mongirdaitė.

Garais aplankė z

Jadvygos Tumavičienės 
duktė Irena Jūienaitė-Mic-

REIKIA LINOTIPININKO

Yra darbas spaustuvėj pat y-; 
rūsiam linotipo operatoriui, ar
ba jaunam žmogui norinčiam 
mokytis dirbti prie linotipo.

4-1 Aspenwall Road, 
Dorehester 24, Mass.

ties. Kreiptis nuo 10 vai. ryto į 
Blinstrub’s Village 
304 Broaduay, So. Boston.

(44

PLIKI PROGA 
6 kambariai $9,500
Dorehester - Neponset

Dideli porčiai, dideli kambariai, ka
binetai, moderniška virtuvė ir niau- 

. .. ........ „ d>nė> naujas aliejum apšildymas,Kreiptis į Keleivio ofisą naujas stogas, naujai atremontuo-
kūnienė spalio 18 d. susi- 636 E. Broadway, So. Boston.;Us* £riej “eARin^Reaitor 
laukė pirmagimės dukrelės, raštu ar asmeniškai. • ~ '2.0 Hancock St., No. Quincy. 

Tel. GRanite 2-5189

Dr. B. Matulionis
lr Hr

gos. Britam tani km 

li
Mat. a.

mm ProriosnM—84 a,-

DR. D. PILKA
Ofiso Votoodnst aw i U 4 

tranTUI
846 BROADVVAY

BO. BOSTON, MAM. 
Telefonas AN 8-1320

Bostono dramos sambū-
--------- ris. kuliam vadovauja akt.

Dramos sambūris jau Aleksandra Gustaitienė, 
įuošia “Vincą Kudirką”, spalio 14 d. Montrealy vai-' 
kurį norim apastatyti sau- dino 'Raudonąjį vyną”, 
šio mėnesį. Vaidinimui rei- Montrealiečiai, ištroškę lie- 

į kalinga kelios dešimtys tuviškų vaidinimų, sutiko:
vaidintojų. Surinkti tokį mūsų vaidintojus labai* 

Ii didelį būrį ir jį paruošti— nuoširdžiai, vaidinant jie j 
i nėra juokų darbas. Juos pripildė d idelę teatro salę.j 
■medžioja abu Gustaičiai, o Išlydėdami, jie kvietė mū-j 
Įruošia senas teatro vilkas sų sambūrį būtinai atvykti; 
j—ilgametis režisorius ne- ir su kitu paruošiu vaidini- 
priklausomoj Lietuvoj Ipo- mu.
litas Tvirbutas. Žinoma, taip sutikti, pa-

_ j Lieka linkėti, kad jiems tenkinti ir vaidintojai, nors j
žinomas aktorius komikas da- užtektų pasiryžimo ir jėgų jie ir daug vargo turėjo. ! 
lyvaus “Laisvės Varpo’’ kon- įveikti visas kliūtis ir tą
ccrte lapkričio 4 d- Bostoniš- veikalą mums parodyti. Jo 
kiams aktorius jau yra pažis- pastatymas bus didelis įvy- 
tamas. i kis Bostono lietuvių gyve

nime. Tai bus sausio 13 d.

daug vargo turėjo.

Buvo susirinkę Tėvynės 
mylėtojai

Moterys rengia Halloween 
vakarą

Praeitą trečiadienį buvo
Tėvynės mylėtojų draugijos
skyriaus nariu susirinkimas. *
Jame . aptarti lapkričio 11

Dorchesterio moterų kiu

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS. 1090 kiloeyeles 
BOSTON 15, MASS. 

Sekmadieniais
12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDftJAS—P. VIŠČINIS

31 BL'NKER AVĖ. 
BROCKTON 4, MASS- 

TeL Brockton 8.1159-R

STlčERIAI 
Pageidaujama patyrę prie užuolaidų 
(drapes) darbo. Kreiptis:

Major Theater Equipment 
44 VVinchester St. Boston 

Liberty 2-0445. Klausti Mr. Paul. 

Išnuomuojamas Butas

• Išnuomuojamas butas iš 4 kambarių 
sc-nicru arba jauniem žmonėm be 
vaikų. Kreiptis antram aukšte:

11 Sprir.ger St.
So. Boston 27, Mass. (41

Tsi. A V

Dr. John Repshis
UETVVIS GYDYTOJAS

Valando*: 14 ir 44
Nedėliomis ir tvontadianiala:

pagal susitarimą

496 Columbia Road 
Arti Uph^i’a Coraar 

DORCHESTER, MA88.

Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą?

žmogus prie Namą
Reikalingas žmogus prie namų 
darbo- Gali būti ir pensininkas. 

: Kreiptis Į Dr. D. Pilką, So. Bo
stone.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDHUS)

Lietavis Gydytojas Ir Cbirarsas 
Vartoja vėliausios lconstrskeijss

X-RAY Aparate 
Pritaiko Akintas 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BR0AD7TAT 

SOUTH BOSTON. MASS., MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS j LIETUVIAI,
PAKIETUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU Gyvenantieji Roslindale, West 

ČIA APMOKĖTU MUITU ! Roxburv, Nonvood, Dorehester,
Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau-’ar kitose vietovėse. visais na- 
jų ar senų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų.' mų pardavimo ar pirkimo rei- 

Mes turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų J kalais prašomi skambinti Vyt., 
vyrų ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge-i STELMOKUI, REALTOR. Bus Į 
riaušių Amerikos ir Anglijos audyklų. j patarnauta mandagiai ir są-

100% vilnos worsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra-j žiningai. Telefonai: FA 3-2016 
(—)

už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu košt i u-j____x______________________
mo ar apsiausto pirkiniu.

Bovelninės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla
tumo, mazgojamos, 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime didelį

Ruošiasi našlių pokyliui
- v • * V I* T * f I AVV/c viuiva nvistvu Iiicu4ji<ų(a vjaaoiycsa&i <sa uivbvtionaiii uu«i«| sumigai. leieiuiii

moterų klubas .’ iei?^iarp.° P° e V Į bužiui tamsios spalvos 3(4 jardų ilgumo galima pirkti už $12. arba AN 8-0605.arne kJClllVICll VZSCK1U. _ a,~ ~ ~~ J H JOS 013111111110 IT
s-s smarkiai ruošiasi metimambo geriausios žinovės šį šeš- “T“* kt reikalat Be to, nutarta

tadienį. spalio (Oet.) 27 d. V1U1’ ,-V1^ , u.s pareikšti centro valdybai.
7:30 vai. vak. Dorchesterio! laP^n" savo nuomonę numatytos
lietuvių klubo patalpose;®° v°v*? - ^ame -’1 išleisti Lietuvos vietovių 
rengia Hallotveen vakarą, ‘-^’apti kviečiamos visos apra^yTnų knygos reikalu.
Visi svečiai už vieną dolerį nasles ir našliai. Is jų tai- Centras kviečia visus ra-, . . , . ... ... c ,.n ... ... -
gaus ne tik gera šeiminin- P° bus renkama I9o7 me- ui knygai apie jvai.! Adara pirmd. ir trečd ,k,t 6.30, 5’30’
kių paruoštą vakarienę, bet našlių karaliene n kai a- rjag vietoves- bet neduoda! u _  ___
taip pat maske, kepuraitę hus. _ plano, kaip ir ką rašyti. Ne-
ir visokiu barškalų. menine P1 °grama, gant tokio plano, niekas ne

gardi vakariene, o po jos žino ko n£rima. Sūsirinku- 
giojant gjej| mano, kad Centro vai

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams'iŠ stoties WBMS, 1090 ki- 
ir kitokiems drabužiams.

adara ir šeštd-

1 ž gražiausią kostiumą nreram orkestrai 
bus duodama dovana. To- Ens ealima pašokti. , , . ... ,kia dovana gaus i. gia- S 1 , , . ^ba. tu,-etų pa™ost, smul
kiausia kostiumą turis vai- Visi lietuviai esate kvie- kų planą bendiadaibiąms ir 
ka< ‘ * š čiami tą vakarą būti mu-,ji plačiai paskelbti. Tik ta-

TEXTILE OUTLET 

L. & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 

25 Kneeland Street, Boston II, Mass.

Bay Vicw busas sustoja prie pat krautuvės.

kviečiami ta vakara būti su tenkinti. .
mumis. ‘ Komitetas. Rengimo komisija.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIU PERSIUNTIMO JSTA1GA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Trans - Ailanlic Trading Co.
Ellis Builcirg, Room 10 Tel. AN 8-8764

4C9 W. Broadway So. Boston 27- Mass.
1‘crs-iunčra Jūsų sudarytus siuntinius Į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas Rl SIJOS valdomas sritis
iš ai.:;'.1 ar r.av.dotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų 

ir kitko. Visas išlaidas ir U. S. S. R- muitą apmoka siuntėjas. 
Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.

iš to 
Įdėkra 
siun" ii

medžiagos.
Pr. Lemberto

adresas

Kai kas vis
Prano Lemberto

Kor.

naujas

-rite siuntimus mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro, 
daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes,

: < į pakavę, pranešime Jums. kiek kainuos persiuntimo 
i>: .'<;<.s. Įstaiga li< uiviška. dėi informacijų kreipkitės lietuviškai- 

\ siuntėjai Įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius.

Si”:.tiria; priimami kasdien r.uo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadie
niais i;uo 9 iki 2 vai. po pietų.

i ne atidarę skyrių WOR('ESTER. Mass^ priėmimo valan
dos nuo iki 7 vai. po pietų- 67 Vernon St. IVorcester. Mass. 

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.
č r '• - ‘ •

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
n*. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 lyto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas

447 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

dar ieško 
nekilno

jamųjų turtų pirkimo ir 
pardavimo įstaigos Broad- 
way gatvėj, kur ji anksčiau 
buvo. Bet jau kuris laikas, 
kai Pr. Lembertas savo įs
taigą perkėlė į savo namus 
Dorchestei-y (17 Upland 
Avė., tel. GE 6-2887) ir 
ten sėkmingai verčiasi mi
nėtų turtų tarpininkavimu.

Pavarytam laikrodžius 
valandą atgal

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistinė tari įgaiiojomą siųsti drapanas į Lietuvą su 

Amerikoje apmokėta maita ir sa garantija, kad šimtiniai tikrai 

nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš 

rusų kvitą, kad maitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.

Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra: 
4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 
42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų 
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, 
spalva pilka, ruda ar mėlyna.

Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl. 
platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, iapilams; 
4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; 4 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.

Vytautas Skrinską, Savininkas

lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gail

inamas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

jtSSSXg«A<SKKSSS11888r«SSj
Kas perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 Upland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.)

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

4mnmnznnmnmx

A. J. NAMAKSY
RKAL BSTATB A INSVBANCB

400 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office TeL AN 8-0948 
Bee. JT CRIOLB STBBR

TeL FA S-S615

KETVIRTIS A CO.

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, pspuoielus 

379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.
OS

Telefonas AN8-4148

Bsnjoain Moore Malevoe

NAMŲ SAVININKAMS 

Pcntiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 

dengiam bei taisom stogus. 
Prašom kreiptis:

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.

TeL: JA 4-4576

Šį ateinanti šeštadienį 
laikrodžius reikia pavaryti 
vieną valandą atgal, nes 
sekmadienį laikas jau bus 
skaitomas pagal “standar
tinį laiką”. Ar pa varymas 
laikrodžių vieną valandą 
pirmyn pavasarį padėjo 
kam nors “sutaupyti'’ nors 

laiko”, 
atei-

Siunčiam Maista Lietuvon su Garantija žek tiek -vasaros
Mūsų vaistinė

Metų sh’ntirro i Lietuvą ir i visą Rusiją sQ Amerikoje apmokėta 
is anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
tam. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

•. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1% sv. bekono, 1% sv. 
>v. taukų. 3 kenai pieno. 5 sv. miltų, 2 
ir s-v. šokolado.

Aukokime drabužius
Pakirtus X Balfo Bostono skyrius 

sv. ryžiu, rudenini drabužių ir avaly
nės vajų skelbia nuo spalio 

Kas
drabužius ir

___ __________ ,__ Petro
' bku-- gerui supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, parapijos salę (po bažny- 

O : jnkiotų norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo čia), negalintieji skambin-
.A, ai į paminėtas kainas irokuoti. Rašykit: kitę telefonais: Antanas

IDI.M PHARMACY 29 KELLY SQ. WOR( ESTER. MASS. Andriulionis AN 8-5508 ir
Vytautas Skrinską, Savininkas Stasvs .Jakutis AN 8-1940.

t

sv. < jkrau?
PaKi' tas Nr. 2. Kaina $32.00, .Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 27 iki gruodžio 1 d. 

ai t : > 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv. gali, prašom drabužil
" sv' cukraus ir’2 sv- kakao. avalynę atnešti į Šv. 1

'is:;.* gerui supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodvkite navaniios sale (no bi

Išėjo iš Spaudos
VINCO KRĖVĖS raitų pirmoji knygų

Ją sudaro skaitytojų mėgstamieji dalykai: ŠIAUDINĖJ 
PASTOGĖJ, ŽENTAS ir RAGANIUS. Knyga turi 400 pus
lapių, įrišta kietais kolenkoro viršeliais. Kaina . . $5-50.
Gaunama LIETUVIŲ ENCIKLOPEDUOS LEIDYKLOJE 

265 C Street. South Boston 27, Mass. 
knygynuose ir pas knygų platintojus.

V i s a 8 raštų rinkinys, 6-7 tomai, už 825.00 

tam. kas juos užsisakys dabar ir atsiųs $5.00 rankpinigių. 
Jie įskaitomi už paskutinį tomą o už pirmas penkias kny
gas reikės mokėti tik po $4.00
LIETUVOS ŽEMĖLAPIS, spalvuotas, su visomis upėmis, 
ežerais, kaimais, miestais ir miesteliais—puiki priemonė 
tėvynės pažinimo mokslui.
Sieninis, suvyniojamas $4.50; Sulankstomas knygelėj $3.50 
Ar mokiniai juo aprūpinti?

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA -----
Leidykla dar turi keletą pilnų komplektų. I—VIII tomai- 
Užsakymai priimami.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS Administracija

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 

Jdftttee of the Peoce—CoosrtaMe 
598 E.

So. Bostoa 27,

Tel, AN 8-1761 ir AN 8-2483

Visokio
VMkio (Msžioa DaiMei

VAISTAS "AZaVA"
1—Vaistas mo audagtao R

t


