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Rusu Armija Po Skerdynių 

Turės Apleisti Vengriją

Per Penkias Dienas Rasų Tankai Malšino Vengrijos So
stinę Budapeštu; Vakarų Valstybės Iškėlė Skundų 

JT Organizacijoj; Vengrijoj Padarytos Paliau
bos; Rusai Greitai Trauksis iš Vengrijos.

Visą pereitą savaitę, nuo • į jo vietą stojo I. Nagy, bet 
antrdienio nakties iki šio tvarkė, Gero pasitraukė, o 
pirmadienio Vengrijojs ėjo persitvarkymas pevėlavo ir 
žiaurios ir nelygios kauty- sukilę žmonės nebepasi- 
nės tarp Vengia jos jaunimo tenkino tomis permaino- 
ir rasų tankų. Kautynės ėjo mis, bet pradėjo reikalauti 
Vengrijos sostinėje Buda-' laisvės ir demokratinių rin- 
pešte, bet jos greit persime-' kimų. Pagaliau I. Nagy į 
tė ir j provinciją, kur suki-savo vyriausybę įtraukė ir 
lusi tauta greit išvaikė ko- nekomunistus ir ta vėliau- 
munistnę policją ir paėmė! šiai pertvarkyta vyriausybė 
valdžią į savo rankas. Visa pagaliau su sukilėliais su- 
vakarinė krašto dalis yra sitarė dėl paliaubų, 
sukilėlių rankose. ; Tuo tarpu Vakarų vals-

j i • x x tvbės kelias dienas žiū-Budapešte komunistų at- . Bud št<) kautynas
kviestieji rusų tankai pra- i 4 Adėjo šaudyti į taikiai de- "įu3U ££
Z^ŠS’tiek^ikd i Vengrijos vi-
nT^one^kad[ kasPtikP ga: da- reika,us„JT

VARŠUVOS MINIA KLAUSOSI GOMULKOS

230,000 žmonių minia Lenkijos sostinėje klausosi savo naujo boso W. ‘ Gomulkos 
kalbos apie pasikeitimus Lenkijos vidaus tvarkoje- Gomulka 4 metus sėdėjo bolše
vikų kalėjime, nors pats yra bolševikas. Jis žada teisingesnę vidaus tvarką, daugiau 
duonos ir dangiau laisvės. Bet rusų kariuomenė vis dar lieka Lenkijoje.

Kandidatai Kartoja Savo
Senus Argumentus

Abi Didžiosios Partijos Jau Pasakė Savo Argumentus;
Farmų Klausimas, Brangenybė, Užsienių Politika 

Demokratų Stipriausi Argumentai; Krašto Ger
būvis, Taika Republikonų Arkliukai.

Prezidento Sveikata A.™erik<S rinkim« kam--m v • panija pačiame savo įkar- 
Yra V1801 TvūrkojC štyje susilaukė “konkuren-

--------- .cijos” iš įvykių Lenkijoj ir
Pereitos savaitės gale. Vengrijoje, kur žmonės 

prezidentas D. D. Eisenho- ima siekti laisvės ir nori at- 
wer buvo nuvykęs į Walter sikratyti nuo Maskvos po- 
Reed ligoninę patikrinti; navimo.
savo sveikatą prieš rinki-' Didieji įvykiai Europos 
mus. j širdyje nusmelkė rinkimų

Po patikrinimo sveikatos keliamus klausimus ir žmo- 
gydytojai paskelbė, kad; nės godžiai gaudo žinias

Rokosoicskis Gavo Amerika Įtpėja Prancūzu Sunkumai SS,‘V
Atostogų Rusijoj tydus Netnuksmaut Maroke ir Tunise da — — • iraidėmis

išnešiojo po visą
skiria dėmesio.

Abiejų didžiųjų partijų
kandidatai savo programas 
įau išdėstė, o paskutinę sa-

Iš Lenkijos praneša, kad Izraelio vyriausybė pas- Pereitos savaitės pradžio- Pereizą savaitę vienas ko-
Sovietų maršalas K. Roko- kelbė daliną savo kariuo- je prancūzai gudrumu su- lumnisus. Drew Pearson,
sowski išvyko į Rusiją ato- menes mobilizaciją ir su- gavo penkius aukščiausius oaskelbė. kad prezidentas, vaitę skiria ypatingai svar-
stogų. Bet spėjama, kad jis traukia stiprias jėgas prie Alžyro arabų nacionalistų besilankydamas su rinkimi-) bioms valstijoms palenkti

—* - t —, • x—i...xi — j------- ., — -rooa^ar.da vakarinėse j į savo pusę.
turėjęs mažą) Demokratų partijos kan-

S kad kas tik ga- cijos saugumo taiybo je. nebegrįš į Lenkiją tvarkyti Jordanijos sienos. Izraelio vadus, kurie vadovavo Al- ne propaį 
ir prasideda ginčai dėl i lenku kariuomenę. yal?zia, . JTO1įani,ją’ ?yro maištininkams iš Ka- valstijose.Įėjo griebėsi _

dėjo nelygias imtynes su ra- vZnmdjw^Ww5{»rnauT Rokosowski’jra lenkų kad žydai neleis Irako ka- iro, Egipte.
sais. Minios isplese vieną; sl __ . vnmac įmntms hot iis nėr riuomenei įžengti į Jorda- Alžvro i
Sinkių fabnjįą ir apsigin- . .■ rusai bet kbkiimsų revoliucija dėjosi prie nijos teritoriją '"padėti Jor-, dus prancūzai pagavo tuo
klavo. Dalis vengrų ^"“"-jįemTneStinkainataiima bolševiku ir Sovietų Rusi- danijai saugoti jos sienas’’.;būdu: Alžyro maišto vadai
X^rPeSm^ėio"lS iali “nJ jo» armijoj daįtarnavo ge- Angiiia ir taip nat Ame- nuvykę į Maroko tar-
g"*?. ---*?? gtiii Jungtinėse Tautose iškel-j nerolo u- mariai? laipsnio. rika nebūtu įSŽSingos, jei į6 8u ?°n“ neva tai d«I
uams gauti gmUų. “sąžinei nuraminti”, o »»» "><*»» Stalinas j| at- Irako kariuomenė padėtų *?ro. paliaubų Alžyre. Is

Viskas prasidėjo is tai-ne vengrams padėti jų ne-!«untė | Lenkiją tvarkyti Jordanijai palaikyti tame: Maroko tie.vadai lėkė į Tu-
111 fl4*IT1 flIlS1.1*21 III. V PMDT*511 t • . • . _ • • v L-ori n « « * «• M1CQ Iriu* A/f oi-riL-n cnilfrin o o

maištininkų
priepuolį, bet nesako ar vi-Įdidatai tikisi pergalės dėl 
duriu licrns- ar širdies. Prp.'Jmnnin nAnaaitenlrinimn Vi-
zidento spaudos sekretorius 
tą žinią griežtai nuneigė, 
bet Drew Pearson visvien

kančiomis kainomis, dėl 
farmerių nepasitenkinimo 
republikonų valdžios neno-

tvirtina savo ir sako, kad ru vykinti savo pažadus ir
jis jau seniai rašęs apie viltimi, kad darbininkai

kių demonstracijų. Vengrai lygioje kovoje prieš rusų lenkų kariuomenę, kad 
po Lenkijos įvykių išėjo 1 Milžiną. ’ J —’ —
gatvę reikalauti, kad Ven-į Anglijos Darbo partija

prezidento chronišką vidų-j gausiai balsuos už demo-• i •  i --.a. a. _ -- ?„ T.. ■ u-l. f y > « • •• A •ad P krašte tvarką bet Izraelio n4S3’ kur Maroko sultonas, j rių ligą, bet ta žinia buvo j kratus, kaip jiems artimes- 
Rusi- vyriausybė tam yra griežtai, TūnimvJTiąusybfe vadas ir užginčyta, bet po vidurių nę partiją. ,
skvos nnoiinao noc Trairas da»-' alzyneciai būtu bendrai ta- operacijos buvo pnpazan- Repnbhkonai sakosi esą

visada ištikima
Tai buVO ‘‘MaskVOS r,rioSi»,<rn nnc Tro Vac

Sovietų armija trauktųsi išikai ir jaunuomenė kelia
Vengrijos. I tokius reikalavimus, už ku- šūnę daugumoje pasvyro j

Demonstrantų minia pne' ^uos tarptautinis sociali- nepriklausomą nuo Mas-
radijo stoties norėjo įteikti i stu iudėiimas visada sto- 
eavo
ti per radiją, bet politinė

-------------..y-------------v - Kaa araoai gan staiga * m . .....
pulti Izraelį Maroke ir Tunise dėl si-

Dabartiniu laiku Irako ‘° ę!';?.cūzM pasielgimo kj-

operacijos ouvo pnpazan 
ta, kad prezidentas tikrai 
turėjo chronišką vidurių li
gą. Todėl tas žurnalistas 
sako, kad spaudos sekreto
riaus žodžiams nėra būtino 
reikalo aklai tikėti.

» stoties norėjo įteikti judėjimas visada sto- kvos politiką, maišalas Ro- kariuomenė yra sutraukta lo didžiausias triukšmas ir 
reikalavimus paskelb- įo !kosowskis buvo išvedęs ka- n).įp TniYlaniinQ «unn w riaušės. Maroke arabai iš-
.. u.x J lrfškus dalinius? su kurių Jn/peXngė o ske,dė kelias dešimtis pran-

ealba jis ruošėsi gomulki- Izraeils, teikia kariuomenę, cūzų, daugumoje 
nius komunistus išvaikyti -----

policiją minios delegacijai Amerika Atmeta 
pastojo kelią, o kai minia . n v n* •
pradėjo reikalauti jos de- RUSlį KaltUUmUS
legacija įleisti, policija pra-

______ ____  ________ civilius
kad būtų pasiruošęs viso- žmones, o Tunise įvyko su 
- - " * - sisaudvmų tarp arabų civi

Bijoma Dėl Negro 
J. Woods Ūkimo

dėjo šaudyti ir vieną de-j Sovietų Rusijos radijas j tams. 
monstrantą nušovė. Tai bu- paskelbė, kad tai Amerika) Kariškas perversmas ne- 
vo pirmieji šūviai, kurie esanti kalta dėl kruvinų išdegė (gal dėl Maskvos 
supurtė ne tik visą Vengri- įvykių Vengrijoje. Rusai
ją, bet ir visą Sovietų im- ir Poznanės darbininkų ne- 
periją. ramumus birželio 28-29

Po pirmųjų šūvių bolševi- i dienomis aiškino “imperia- naujieji Lenkijos valdovai 
maršalą Rokosowskį už per
versmo ruošimą pasiuntė į 
Sovietų Rusiją atostogų.

ir valdžią vėl pavesti Mas-|kiems įvykiams, 
kvai ištikimiems komunis-, Amerikos vyriausybė da-

nenoro naudoti savo ka
riuomenę lenkų brazdėji 
mui numalšinti), o dabar

kų valdžia neteko galvos ir; listų” kiršinimais, bet pa- 
pašaukė rasų tankus į tai- skui patys Lenkijos kotnu- 
ką tvaiką sostinėje atsta- nistai pripažino, kad dėl 
tyti. Rusų tankai prie par- Poznanęs riaušių kalti yra 
lamento ramų dėl neaiškios komunistai, o ne imperia- 
priežasties pradėjo šaudyti listai.
į didelę beginklę minią ir Panašiai dabar rasai no- ---------
labai daug žmonių užmušė ri aiškinti ir Vengrijos įvy-j Arabų valstybė Jordani- 
ir sužeidė. Tos skerdynės kius. Suvertus atsakomybę ja po pereitos savaitės rin- 
buvo signalas vengrams im- ant Amerikos, lengviau yra
tis už ginklo ir greit po to aiškinti savo žmonėms, ko- 
sostinėje prasidėjo tikras dėl rasų tankai šaudė į dar- 
karas, kuris tęsėsi iki šio bininkų ir studentų minias 
pirmadienio. Sukiliman dė- Budapešte. ,
josi pirmiausiai jaunimas, Amerikos valstybės se- 
Btudentai ir darbininkų kretorius John Foster Dul- 
jaunimąs. Kaip Poznanėje,' les rasų kaltinimus vadina 
tain ir Budapešte už savo “tommyrot”, arba kvailu 
šalies laisvę jaunimas gide- prasimanymu. Nei Ameri- 
besi ginklo ir prieš dideles kos agentai, nei jos pinigai 
tusų tankų jėgas kovojo iš- Vengrijos sukilimo neiš- 
tisas penkias dienas. Šį pir- šaukė, dėl to sukilimo yra 
madienį Budaiiešto radijo kalta Sovietų Rusija ir jos ii •i—i* • a.* 1 — i i J * • a t  _ • • •

JORDANIJA PASISUKO 
PRIEŠ VAKARUS

kimų, kuriuos laimėjo ara
bų nacionalistai ir šalinin
kai bendradarbiavimo su 
Sovietais, pradeda savo po
litiką derinti su Sirija ir 
Egiptu.

Naujuoju ministerių pir
mininku karalius ten pas
kyra “nacionalsocialistų” 
vadą Suliman Nabulsi, ku
lis yra šalininkas jungtis 
ne su Iraku, bet su Sirija irj 
Egiptu.

Iių ir prancūzų 
nės daliniu.

kariuome-
bar įspėjo Izraelio vy
riausybę nežaisti su ugni
mi ir nepradėti jokių karo Maroko iš vienos puses ir 
veiksmų. Kartu, dėl atsar- Prancūzijos iš kitos dabar 
gumo, Amerikos vyriausybė -VTa labai įtempti. Arabai 
įspėja visus amerikiečius kalba apie karą, bet kol 
Viduriniuose Rytuose tuoj.kas jie tik riaušėmis, pran- 
pat apleisti tas nejaukias cūzų civilių užpuldinėjimais 
šalis, jei būtinas reikalas ir streikais atsakė į Prancū- 
neverčia juos ten būti. pasisekimą pagaunant

Padėtis Izraelio ir arabų Alžyro maišto vadus, 
pasieniuose yra įtempta ir --------------------------
bet koki kibirkštis ten gali stAįjNo STATULOS 
sukelti nmtą gaisrą.

Santykiai tarp Tuniso li

Praeitą šeštadienį vienas 
išsigėręs negras Floridos 
mažame Wildwood mieste
lyje pavadino vieną baltą 
moterį “honey”, ar “baby”. 
Negras Jesse Woods buvo 
už tą areštuotas ir padėtas 
į kalėjimą. Vėliau jo tė
vas ir brolis užstatė $50 
kauciją ir negras buvo pa
leistas namo. Bet jis.greit

Republikonai 
tikri dėl savo pergalės to
dėl. kad prezidento Eisen- 
howerio asmuo yra ponu
liams žmonėse ir dėl eko
nominio gerbūvio, kuris 
šiuo metu vra krašte.

Abi didžiosios partijos 
rinkimų kovoje dėjo pas
tangų patraukti į savo pusę 
įvairias mažumų grupes, 
kaip tai negrų balsuoto
jus šiaurinių valstijų did
miesčiuose ir įvadas tauti
nes grupes, bet didesnių 
persimetimų į vieną ar kitą 
puse prieš rinkimus nepa
stebima.

Daug triukšmo sukėlė 
demokratų partijos kandi
dato reikalavimas eiti prie 
susitarimo su Rusija dėl 
vandenilio bombų bando
mųjų sprogdinimų sulaiky
mo. Eiliniams žmonėms 
galvas suka ne tiek kandi-

PRADEDA BYRĖTI

Stalinas gyvas būdamas 
o » i j prisistatė sau tiek pamink-
humuse Kekoratį lų, kad juos visus išnaikinti 

ims nemažai laiko. Bet prie

Brangenybė Vėl

Piaeitą savaitę darbo getų norų, gal tas pasiseks 
departamento statistikos gana greitai padaryti, 
biuras paskelbė kainų ju- Amerikos laikraščiai pa 
dėjimą rugsėjo mėnesį vi- skelbė paveikslą iš Buda 
duryje. Kainos vėl pašoko pešto, kaip vengrų jauni 
į viršų ir pasiekė rekordinio mas užnėrė Stalinui ant 
aukščio. Rugsėjo vidutyje kaklo kelias virves ir tem 
kainos buvo aukštesnės, ne- pia milžinišką buvusio dik 

Įgu liepos viduiyje, rugpiū- tatoriaus stovylą

grįžo ir prašė, kad jam 
oūtu leista praleisti naktį 
kalėjime, nes kokie tai bai- _ 
ti žmonės jį sekioją. Neg- datų pasisakymai tuo klau- 

■ simu, nes kas belaimėtu, 
deiybos dėl vandenilio 
bombų sprogdinimų sulai
kymo bus vedamos. Bet 
eiliniams balsuotojams su
ka galvas faktas, kad ato
miniai mokslininkai nėra 
vienodos nuomonės tuo 
klausimu. Atrodo, kad ir 
ekspertai nepajėgia susi
kalbėti savo tarpe, tai kaip 
eiliniams žmonėms tą gin
čą spręsti?

žemyn
Laukiama, kad naujoji |čio mėnesį kainos buvo nuo aukšto piedestalo. Pa-

paneša, kad sukilėliai suti- lėlių valdžia Vengia joje. 'vyriausybė baigs Jordani-j šiek tiek nukritusios, bet veiksle matyti, kaip Stalino
ko sostinėje atiduoti savo Valstybės sekretorius dar) jos karo sąjungą su Angli-)dabar ir vėl pakilo aukš- stovylos kojos lūžta,
ginklus vengrų kariuome- pabrėžė, kad Amerika yra'ja ir ieškos artimų ryšių su tyn. Tik Rusijoj, kur Stalino
Hei, bet tik 24 valandas pasiruošusi duoti ekonomi- Egiptu. , j Kadangi tai yra paskuti- stovylu yra daugiausia, da-
praleidus po to, kada rasų nę pagalbą toms rasų pa-, Izraelio vyriausybė yra nė statistika prieš rinki- baltiniai valdovai vis dar
kariuomenė apleis Buda- vergtoms tautoms, kurios iiasiraošusi bet kokią Jor- mus, tai demokratai nuro- nesiryžta. Stalino palikimą
pešto miestą. atgaus šiokią tokią nepri- danijos provokaciją su- do, jog republikonai neiš- naikinti. Lieka liūdni Stali-

Vengrų vyriausybė kau- klausomybę ir gali vesti drausti ginklais, tuo tikslu tesėjo savo 1952 metų pa- no darbai, lieka ir jo išdi-
tynems jau einant persi-j savarankiškesnę |>olitiką. ji pašaukė atsarginius žado stabilizuoti kainas. Jdūs paminklai.

iras iš antro karto buvo už- «imu, 
dalytas į kalėjimą ir palik
tas nakčiai.

Vėliau policija pastebė
jo, kad kalėjimo durų spy 
na yra numušta iš lauko ir 
negro kalėjime nebėra. Ka
meroje, kur negras gulėjo, 
rasta kraujo.

Sekmadienį vietos polici
ja sutelkė 150 policininkų 
ir šerifo padėjėjų ir pradė
jo ieškoti iš kalėjimo din- 
rūsio negro. Kol kas jo 
pėdsakai nesusekti. Bijo
ma, kad negrą nebūtų pa- ______
gavę balti kerštmčiai ir ne-) Garsioji Laisvės stovyla 
butų jj kur nors nužudę. New Yo/Ro spalio^<i

LAISVĖS STOVYLA1 
JAU 70 METŲ SUKAKO

d. mini savo 70 metų su
kaktį. Ta proga Bedloe sa
la, kurioje ji stovėjo visą 

A. E. Stevenson, demo- laiką, perkrikštyta į Lai- 
kratų kandidatas, šį pirma- svės salą, o stovylos pape- 
dienį lankėsi Bostone ir čia dėje įrengiamas Amerikos 
kalbėjo apie ‘šešėlinį kan- imigracijos m užėjus. Su- 
didatą’’ Ike ir “nepilno lai- kakties proga prie Barthol- 
ko” prezidentą Ike. di kūrinio daug iškilmių.

STEVENSON BOSTONE
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Laisvės medis laistomas krauju : Lenkijoje. Vengrijoje ir kitur", čekistai viską sutvarkys,, tvarkytis. Bet ir jiems nesi-
Vadinasi, tas, kas vakar 

vyko Lenkijoje, o dabar
kaip jie per 11 metų tvar-.seks, kol bandys valdyti_ . _ _ i1
kė. Bet būna valandų, kada diktatūrinėmis 
ir čekictai nieko nebegali

Pereitų savaitę rašėme 
ei jų” rusų pavergtuose
vaite parodė visam pasauliui, kad Maskvos imperialistai 
savo aukų nepaleidžia taikiomis priemonėmis. Paverg
tųjų reikalavimai j rusų bolševikus nedaro jokio įspū
džio, kol jie tikisi savo tankais gale:
vergtųjų laisvės judėjimų. Tų pat 
nieji įvykiai pereitų savaitę.

Lenkijoj šiuo tarpu apsiėjo be kraujo praliejimo, 
nors rusai maršalo Konevo vadovybėje visai atvirai 
‘•manevravo” savo divizijas iš Lignicos (vakarinėje Len
kijoje) link Varšuvos, o rusų pastatytas Lenkijos armi
jos vadas, “Varšuvos Juda” Rokosowski, irgi buvo išve
dęs į vidaus politikos manevrus lenkų armijos dalinius.
Ties Lenkijos siautės uostais, Gdansku ir Pueku, rusų 
karo laivai rodė Sovietų milžino galybę. Bet prie kraujo 
praliejimo Lenkijoj šiuo tarpu nepriėjo. Lenkijos komu
nistų partijos viršūnės ir vyriausybės persitvarkymas 
įvyko taikiai, bet lenkai sutiko, kad tusų kariuomenė 
ir toliau lieka Lenkijos teritorijoj, kas reiškia, jog Len
kija ir toliau bus Maskvos kolonija, nors gal ir turės 
platokų autonomija.

Lenkijos įvykiai paskatino laisvės bruzdėjimų ir 
Vengrijoje, kur jau kuris laikas ėjo rūgimas, protestai ir 
buvo keliami reikalavimai pašalint iš valdžios viršaus ne 
kenčiama stalinietį Gero ir duoti kraštui laisvės ir duo
nos. Pereitų antradienį minios žmonių demonstravo 
Vengrijos sostinėj Budapešte ir tai-p kitų reikalavimų 
šaukė, kad Sovietų kariuomenė būtų tuoj pat ištraukta 
iš Vengrijos teritorijos.

Išsigandę vengiu komunistų vadai pašaukė rusų 
kariuomenę į sostinę tvaikų palaikyti. Sako, kad tų pa- 
dai-ęs Gero piim pasitraukdamas iš vyriausybės. Rusų 
kariuomenė, matomai, tik laukė progos paskandinti 
kraujuje vengiu tautos laisvės troškimų. Atvykę į so
stinę rasų tankai ties parlamento rūmais pradėjo šaudyti 
į taikiai demonstruojančių minių. Skerdynės iššaukė di
džiausių pasipiktinimų žmonėse ir kas tik galėjo metėsi 
ieškoti ginklų. Minia išplėšė vienos ginklų dirbtuvės 
sandėlius, kitus ginklus žmonės gavo iš vengiu kareivių, 
kurie pritarė žmonių reikalavimams, ir prasidėjo nely
gi kova. kuri ir šios savaitės pradžioje dar nėra baigta. 
Kautynės iš sostinės pereimetė į provincijų ir visoje ei
lėje sričių bolševikų valdžia buvo nušluota.

Kautynėms jau einant Vengrijos vyriausybė persi
tvarkė, nekenčiamas Gero pasitraukė, jo vietų užėmė 
I. Nagy, kuris paskui dar tris kartus savo vyriausybę 
peitvarkinėjo ir pagaliau į jų įsileido ir nekomunistų.
Nagy vedama vyriausybė iš kelių kaitų siūlė sukilusiems 
žmonėms amnestiją, kad tik jie sudėtų ginklus, ji gra
sino ir ultimatumais visus maištininkus iššaudyti, jei jie 
nesudės ginklų. Bet nei pakaitotini amnestijos siūlymai, 
nei pikti grasinimai, nepaveikė sukilėlių sudėti ginklus.
Tik pereitų sekmadienį buvo padalytos pertraukos kau
tynėse. Sukilėliai žino, kad jie nepajėgs rusu tankų nu
veikti, bet jie taip pat žino. kad nėra jokio pagrindo 
pasitikėti komunistais, kurie šaukėsi nišų tankų pagal
bos prieš ramiai demonstruojančius savo tautiečius.

Budajiešto skeidynės, kurių visos aplinkybės ir ei-i 
ga, dar nėra žinomos, neabejojamai įeis istorPj&n kėipy > - * 
nai-sus vengiu tautos bandymas nusikratyti maskolių į 
parazitų jungo ir atgauti savo tautos laisvę. Nelygi kova, j 
tegu ji ir baigsis rusų tankų laimėjimu, moraliniai yra Į 
didelė vengiu jieigalė. nes parodė, kad bolševizmas ten 
gali laikytis tik svetimųjų durtuvų pagalba.

Lenkijos ir ypač Vengrijos kruvinas sukilimas už
klupo ir Vakarų valstybes visai staiga ir nežinančias kų 
daryti. Tik dideli politiniai nykštukai nesisarmatija 
iš vengiu ir lenkų ryžtumo dalytis sau rinkiminio kapi
talo ir giriasi, kad tai jų, Ženevoje prašypsuota “išlai
svinimo politika”, neša vaisius. Rinkiminių vaisių gal 
kai kas ir turės, bet Vengrjos sukilėliai jokios pagalbos 
iš Vakaru pasaulio nesulaukė. Tik po kelių dienų kauty
nių trys Vakaių valstybės šiaip taip sutarė per JT organi
zacijos saugumo tarybų paklausti rusų,, kų jie daro Ven
grijoj ir kodėl jie mindo kojomis jų pačių pasirašytų 
taikos sutartį su Vengrija, pagal kuria jie tuiėjo ištrauk
ti savo kariuomenę iš to krašto? Žinoma, iš to pasitei
ravimo jokios naudos niekam nebus, nore rasų kolonia
lizmų ir smurto viešpatavimų pavergtuose kraštuose ga
lima iškelti prieš visų pasaulį. Bet tų brutališkų faktų 
rasai patys savo tankais Budapešte ir savo divizijų “ma
nevrais” Lenkijoje geriausiai įrodė.

ių aivyxęs jx) roznanes įvy
kių ir Maskvos bosas Bul- 

ganinas ir liepė lenkams 
atatinkamai

gurno 
Tų

organai
asaugumo organų

netruko nei Varšuvoje, nei
užsmaugti pa- gSE pSe> “ , J”' * t“

nodė Vengrijos būvi- i. Maskvos spauda. 1^’. .’ te neužeis

Bet tie įvykiai taip su
maišė visų komunistų gal
vas, kad jie mėtosi į visus 
puses, nežinodami už ko 
nusitverti.

Štai ir ta pati “Laisvė”, 
viename sakiny sukilusius 
lenkus ir vengrus vadina 
kapitalistų agentais, o kita
me jau sako, kad

ūsų tankai buvo paleisti į 
.nuvilia budelių darbų.

•Laisvė” šaukiasi ir į pro- 
esines sąjungas (unijas)

kurios turinčios ginti dar
bininkų reikalus ir pana
šius į Varšuvos ir Budapeš
to įvykius įspėti.

“Šiandien tenka eiti prie pil
nos socialistinės demokratijos, 

“Tos riaušės, kaip pati Len- kurioje kiekvienas ščyras dar- 
kijos vyriausybė ir spauda pri- bo žmogus jaustųsi, kad jįs 
pažino, turėjo pagrindo: darbi- yra valdovas savo fabriko, sa
ntakai buvo nepasitenkinę dėl j vo įstaigų, savo šalies turtų“. 
visoS eilės visu pirmiausia eko
nominiu trūkumu”. , T .į Juk

Tai veidmainių 
“socialistinė“

Ir 
kiu

Vengrijoje buvę viso- 
bezobrazijų”:

“Rajko ir jo draugų byla. jų 
nekaltai nuteisimas mirti, ne-i 
žiūrint.sme prisipažino’pne vo baisus skandalas, 
buvo reabilituotas. Jo ir 
gų kūnai buvo iškasti iš

žodžiai.
tvai-ka,

Ap z v a I g

nemone-i
mis, kol nebus laisvo žo-' 
džio, laisvų organizacijų, 
laisvu susirinkimų, laisvos 
spaudos ir laisvų rinkimų.
Gyvenimas rodo, kad bol
ševikiški valdymo būdai siaurinėj Anglijoj

as Savaite
Atomai taiko* darbe Reiškia, žiūrėdami į an- 

}glų įrengimus, Chruščiovo 
geviKiau vaiaymo ouaai 'STl pasiuntiniai buvo pei-pla-

L «««»*•
šio-!

ti naujos lūšies dirbtuvė.!1'1“4 išsižioję.^
--------------------------- Atomų pagalba joje yra' p.________ _________

! gaminama elektra. ; Brangu paslėpti tiesų
PAVARGĘS SENIS” i Tai pirma tos lūšies įmo-j Rusų diktatūros režimas 

VEDA AMERIKĄ nė visame pasaulyje. Net! daro viskų, kad laisvojo 
galingoji ir turtingoji Ame-'pasaulio radijas nepasiektų 
l ika tokios įmonės dar ne-i Rusijos ir satelitinių kraš
tini. Tiesa, vienui* ir kitur:tų žmones. Tam tikslui yra 
yra daromi bendymai, jau skiriamos milžiniškos su
statomos ir elektrainės, bet, mos pinigų.

pirmoji į reikalų “U. S. News & World 
pažiurėjo praktiškai. Report” sako, kad Lenki-

4neūi ind,ivritai elektros Jos Pimentui šiomis die- Anglųindustiijaielektios buvo duotag
- jėga labai reikalinga. A e- prane^įmas; “Vakarų ra- 
,_|.iaus versmių ji neturi oan- ardyti 4(diia_

l?S Rėkliai ema Lenkija kasmet iš-
..menkieciai pirmieji pa- jejdaja 83 milionus zlotų— 

atomu bombų. Vie- dangjau kaip 20 milionų

žmonėms.

Kalbėdamas Prancūzijos 
parlamente apie prancūzų 
vargus Alžyre ir Egipte, at
stovas Pierre Andrė kalti
no Ameriką, kuri daugiau j Anglija 
pataikauja arabams, negu 
savo sąjungininkams pran
cūzams. Bėda, jis sako, kad 
Amerikos reikalus jau tre
čių kartų veda pavargę se 
niai pirmas toks buvo Wil 

įsonas, paskui F. D. Roose 
i velt ir dabai* D. D. Eisen-^amino

Maskvos bosų tvitinimu. 
jau seniai Sovietuose įvyk
dyta. Kas drįso dėl staliniš- 

■ko “socializmo” ar “demo-;

hower.

BALUTIS SERGA

j na jų sugnove japonų mie- , .
jstą Hirosimą, o kita-Na- įjtiSc ’ kainuoja vienai 
tgasaki. Dabai anglai .pir- Lenkijai! Kiek tuomet kai-
mieji įkinkė atomus taikos nuoja padjai Rusjjai j,.
oai oui. tiems jos satelitams?

Balutis, Lietuvos' Rusijos bolševikai, kūne I nomoe, novo atoml- kifo-Bronius Balutis, Lietuvos; “‘{“J'®. 7 O kiek išleidžiama
ine da-iga,?iai S11?38? sa™

euv.otnju wuitvvuwavt-' , op.-CTJl PfU-pitR ' n’-a^S PUSieklTRaikąs |j«5°2'yklu^Ose' r^te ^aitę JuoztTBaėįūn^/^n"M’p£E P™

- ----------------- ------------------ -v- R!’eČdėh°; ^aaJu^o joTpUnk^UN^ ,iškos. elektrai"®; jie dar Ko'Toteet stebėtis, jei
ir iš naujo iškilmingai palaido-:‘’c,;lvIski Bimbos butą bent Y^k J gPžiQ ^ Skrido; nY,tun,- P° netoli 40 holfcii.ti. kaip didvyriu”. S mif «?vo šeima lėktuvu, S; viešpatavimo metų

• k • - j i l ■ tine8 demokratijos mažiau- - N Yorko išplaukė vie-isų timiRusij°® žmonės yra labiau
Tai tikrai baisus dalykai, siu trukumų. Jie viską visą laiviu pasizureti. Ryšium su toojnwkui«, negu buvo prie
t mūsų Bimbos nesako, > laikų gyrė. ® vienas dirbtuves pnziureto- 1

itin li. i»<7-» . uronius uHiuiis. raeiuvus.kad jie atvirame tei-i krat«jcB paabejoti, bl^ i pasiuntinys Londone, da-i «“?“* k1'.'“* “Y"“: kiai bolševikinio melo pro-ipažino‘prie kaltės, bu-i Y° sut'aikjn konce”??.ac.l‘1 bar sunkiai servą. Pereitą!?!als . pasiekimais, sakosi pabandai užsieniuose ir

bet mūsų Bimbos nesako, i laikų gyrė. ~ j vienas <uruum» piu,nucw carinio režimo9
kad tie dalykai vyko pagal Tuo pačiu keliu ėjo ir ru- Bronius Balutis amerikie-į jas vėliau pareiškė: “Neno- jųe reikalo rasų Nina 
Maskvos įsakymus. Mas- su pavergtųjų tautų “demo- čiams yra gerai žinomas, ’ riu girtis savo žinojimu, kų y - Lon(jone anglų skry-
kva matė, kaip kenčia ir! kratija”, kol pagaliau jai nes vienu tarpu jis redaga- rusai yra padarę, bet maP balaites Stalino “piatiliet-
Lenkijos ir Vengrijos dar- net pavergtų tautų komuni- vo Chicagoje ėjusių “Lie- labai daug pasakė jų vei- - ’ majtjno tiktai ua-
bininkai, bet jiems tas ne- štai pradėjo priešintis. Jie tuvų”, o vėliau jTa tarna-idų išraiška, kada jie pirma ^a(jaig
įūpėjo. Maskvos bosai bu-; dabar kratosi Maskvos sun-; vęs Lietuvos pasiuntinybėj | kartų pamatė Calder Hali
vo tikri, kad reikalui esant kios letenos ir žada geriau YVashingtone. / i įrengimus. Po Lenkijos—Vengrija

•__O Lėtiniu

MASSACHUSETTS LOOKS AHEAD TO 
EVEN GREATER ACHIEVEMENTS!

KURGI BUVO ČEKISTAI
“Laisvės” Nr. 209 yra 

net dviejų šjialtų vedama
sis, pavestas Lenkijos ir 
Vengrijos įvykiams, kuria
me rašoma:

skiria, nę vienų buržuazinį na- 
oionalistą apginklavo ne tik 
Vengrijoje, o ir Lenkijoje ir 
kituose socialistiniuose kraš
tuose. Nuolatinė propaganda 
amerikinių dolerių palaikoma, 
skleidžiama iš Vakarų Vokieti-

‘Turime atsiminti: Tie mili- jos- apsuko galvų ir padnųsino 
onai doleri u, kurį uos Amerika ne vienų socialumo priešą

impeiijus stogus 
drasko revuliucijos skers
vėjai. Audros dar nėra, bet 
jeigu ji pakils, ten liks tik 

‘nuodėguliai ir pelenai.
Chruščiovo - Bulganino 

klika turėjo valgo su Len
kija, dabar tikra bėda su 
Vengrija. Prieš titininkus 
ir kitus teko teko pavartoti 
šautuvus ir tankus, žuvo 
tūkstančiai žmonių, vyrų ir 
motei-ų. Kiti tūkstančiai 
ir milionai apsikrėtė dar 
didesne neapykanta komu
nistų režimui.

Ir kas būdinga. Tiek 
Lenkijoj ir taip pat Vengri
joj pirmose “maištininkų” 
gretose buvo jaunimas. O į 

į jį komunistai dėjo visas sa- 
; ^Vd piltis. Tuo tikslu jie su

klastojo mokyklų vadovė- 
į liūs, klastojo istorijų ir skel- 
! bė melus apie laisvąjį pa- 
! šaulį. Ir viskas eina nie- 
Įkais — laisvės troškimas 
‘Stalino imperijoj dar gy
vas!

Bėdos vejamas Chruščio
vas buvo atsidūręs pas Ti
to, bet šis, matyt, nusiplo
vė rankas, jis “neutralus”, 

i O tuo tarpu lenkų ir ven
grų titininkai vis garsiau 

■kalba apie savo nackmali- 
įneš laisves ir teises—Krem
liaus vyrams slysta iš ran
kų ne tik vadžios, bet ir bo
tagai-

Kalbant apie Amerikos 
lietuvius komunistus, jie 
dabar tikri klajokliai. Ir 
šiaip ir taip jie bando aiš
kinti padėtį už geležinės 
užlaidos ir nieko protingo 
nepasaka Mat, nusileido 
Stalino saulutė ir nėra kaip 
jų garbinti, kartu jiems dar 
baisu pilna burna gilti titi
ninkus. Ko gera, Priteikti 
tektų nauja “atsiminimų” 
knygų rašyti Ir visų dvide
šimtį pastarųjų stalinizmo 
metų paversti tik vienu mi
nusą

St. Strazdas

J
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAM

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio naujienos
Veikia skaitykla skambinti patalpų

v stratoriui V. M:Nuo sualio 12 d. pradė- jg^r 9.9503

Bus nauja teima

admini- 
aciui tel. į

jo veikti Bendruomenės 
apylinkės valdybos įsteig
ta skaitykla (194 Harding 
St, kampas Harrison St.). 
Skaitykla atidaryta darbo 
dienomis nuo 6 iki 10 vai. 
vak., o šventadieniais nuo 
5 iki 10 vai. vak. Skaityk
loje yra svarbesnieji lietu
vių dienraščiai, savaitraš
čiai ir žurnalai.

Be to čia bus galima loš
ti šachmatus, šaškes, stalo 
tenisą.
J. Beinortus vadovaus 
chorui

Z. Snarskiui atsisakius 
vadovauti Meno mėgėjų ra
telio chorui, jo vieton pak
viestas muzikas J. Beino- 
rius iš Providence, R. I.

Choro repeticijos bus tik 
vieną kartą savaitėje, bū 
tent sekmadieniais nuo

Lapkričio 17 d. buvęs 
Meno mėgėjų ratelio pirm.1 
Jonas Naikelis susituokia su, 
Kristina Račkauskaite.

BALTIMORE, MD.

Ii siuvėju veiklos
Siuvėju unijos lietuvių 

218-as skyrius laikosi ne
blogai ir būtų gerai, kad jis' 
dar galėtų ilgai veikti.

Peržvelgę skyriaus ketu-į 
rių dešimčių metų veikimą, :

tome, kad jis yra nudir
bęs gražių darbų.

Visų pirma jis padėjo įt
raukti i uniją naujų narių. ... , , x ,
Tas anuomet nebuvo len-' delegatas daug pa- n savo organizacijų,
gvas darbas. Siuvėjų me-!deda prašantiems pensijos, nepaslankus.

AMERIKOS ARMIJA RODO NAUJAUSIĄ UGNIASVAIDJ

Mūsa krašto kariuomenė turi naują ugniasvaidį, kuris geriau veikia ir yra tris kar
tus lengvesnis. Datar jis tesveria tik 2S su puse svarų ir jis gali net būti panaudo
tas ir parašiutininkų.

bet Nauja LRK vadovybė

Michigan padangėje
DETROIT, MICH. ir spaudos bendradarbis.

--------- Kai veikė ‘'Darbininkų ap-
Varžyboa, kokių nėra buvę š dėtos draugija”, velionis

t 1 . - - 11 j a . -1 daug joje dirba ir rašė josLankučio 11 d. 4 vai. po 4 e j ūžiamiems “Aidams”,
pietų ,uv. lietusių salėj ta (jraUgija pakriko, 
pr.e sv. Antano parapijos velionis *.ie l)im.
bažnyčios bus dailaus kai- bw h. į jais ,K„
&mo va“ kurias po

linkės valdyba, tiauke ir jau tarp lietuvių
arzy ų alyv ai - Daug kas ma,

stonu į dvi dali: iki 12 me- kad jfe .
tų amžiaus ir vyresnių. Lai- į . jo
metojams paskirta lu do- bcndrakeleivis -vilnyje"
'/Tis dienos programa S?’JA'fo"T 
bus tokia: Deklamavimas, . . k rt , •
skaitymas ir dailusis kalbė- K,j *’ ’ 1
jimas. Antroj daly bus tų •
pačių jaunuolių meninis 
pasirodymas: gros akordi- 
onu, sakys eilėraščius, pia
nu palydint, vaidins trum
pus dalykėlius ir tt.

Krasnadamskis

CHICAGO, ILL

Staigios mirtys
20 d. mirė Metro-

. _ , . ' uzaaroiai nuvo Karsuunu- — 1----------------- —------- * •— ---- * --------v----  - - - --- untiuu^nicnc, i v> banko pilTnininkas
,kli/uvali‘ po.piet.ų- Ch-or%viu kurie varė aStacria 1x51 (lirbsiu unii°® Sei Lietuvių spektaklyje da-dėties centro valdybą: pir- tautas Alantas, Vladas Julius Brenza, plaukdamas 
valdyba kviečia visus, jau-j^^ ^ ^g^^ goveį tiek, kiek galėsiu. Ilyvavo nedaug, nors jų čia mininkas inž. A. Rudis iš Pauža> K. Griciuį Albertas ^ivu i Havvajų salas, kur
mis i»* cniMCnm umviuns . yri les niuaigAiircivi} utuję. | ,__ . „. ____ . i_____________;_j ____________ ______ ____:___ ta r.-_ - —jnūs ir senesnio amžiaus, - , .. .
vedusius ir nevedusius, bet I - Didžioji depresija buvo Aš
vedusius ir nevedusius, beit ... ? i-a ♦ • - ■ kimius kurie dirbate siu/v-
mėgstančius daina ir aalin-'skaudziai palietusi ir mū- ”*.y.megsiancius damą n ga»n-, . . {į32 uL k ijdose, veikliai įsijungti į
c-ius dainuoti stoti i choro j .SK<PU- meiais say ... . «kvriaus vpiklapl-ipą * Iriuje belikome vos 15 na- “eFuvn* . SKynaus veiKią,

_ .. . irių. Mes tada buvome labai^lyvautijosiisinrikjmuo-
Paailinkaminimai jaunimuispsiriipiTię> kaip išlaikyti:^®. * būti aktingais unijis- 

Bendruomenės valdyba skyrių. Tada skyriuje daug tais'

kviečiu naujai atvy-j gausiai gyvenama.
J. V. Stanislovaitis

NEW YORK, N. Y.

De« 1,149 ateiviai

nutarė savo patalpose penk- S^rbo K. Matuliauskas. V.( 
tadieniais rengti pasilink- Pečiulis, Z. Gapšys, J. Lu-' 
sminimus vaikams iki 8 kauskas (jau miręs) ir kiti, j 
metų amžaus. Pasilinksmi- kurių pavardžių nebeatsi-. 
nimams vadovaus vvresnie- menu.
ji, bet programą atliks pa-

Z. Gapšys

WILKES-BARRE, PA.

Čikagos, vicepirm. D. Ka- Misiūnas ir Justas Pusdeš- Jis manė pailsėti, 
minskienė, L. šimutis ir A. ris. , Prieš porą metų taip pat
Darnusis (buvęs pirminin- l g Detroito apylinkės širdies smūgio ištiktas mi
kas), sekr. kun. dr. A. Jus- valdyba ruošdama šias ti- rė Brenzos brolis Jonas. Ve- 
ka, ižd. ir kataliku akcijos j^raj lietuviškas varžybas ti- j lionis Julius Brenza buvo 

! direkt. prel. I. Alba- pįsj visu lietuvių paramos, vienas Metropolitan banko
vičius, iždo glob. A. Alek- ‘ steigėjų ir ilgametis jo pir-

Praeitą savaitę atplaukė sis ir J. šoliūnas. Lietuvių . Įėjimas tik 75 mininkas. Prieš išplauktk
laivas, skirtas ateivieams kultūros instituto direkt. jaunimas iki 18 metų nieko mas j Havajus jis dalyva- 
iš Europos vežti, kuris at- prel. P. Jūras, jaunimo rei- nemoka. • Į)ankįninkų suvažiavime
vežė 1,149 ateivius. Jų tai- kalų direkt. kun. J. Borise- Programai įbaųpis Kaiifornįjoje.

bus jaunimo pasilinksmini
mas: šokiai ir kitkas, kaip 

i kad būdavo Lietuvos mo- 
; kyklose. ,
Matysime “Čigonų baronąI

Lapkričio 4 d. 3 vai. po 
i pietų Western mokyklos 
salėj (15C0 Scotten Avė. 
priešais Clark parką) Chi
cagos choras “Piimyn” vai
dina linksmą operetę “Či
gonų badonas”.

Pagrindinį 'vaidmenį at
lieka buvęs Metropolitan 
operos dainininkas Algir- 

i das Brazis.
Reik manyti, kad šitą 

linksmą operetę, kurią at
lieka geras K. Steponavi
čiaus vadovaujamas cho
ras, panorės pamatyti labai 
didelis detroitiečių būrys. 

Matėme* Paskutinįtais > gubernatoriaus vietą . ,»Llmi***
Arthur. Tictz SU žmona Massachusetts valstijoj išstatė, I

ir sūnumi (Evanston, III.), Foster Furcolo, didelio patyri- Spalio 14 d. Balfo sky-
Vladas Vailionis su žmona mo politiką, kuris keturius me- riaus naudai dramos mėgę- 
ir 5 vaikais, Adolfas Vilke-tus atstovavo mūsų valstiją jų sambūris vaidino 3 veik- 
tis (į E.Chicago,Ind.). 'atstovų rūmuose \Vashingtone smų komediją “Paskutinis 

Johann Preuss su žmona ir du su puse metų buvo vai-: skambutis”. Vaidino gerai, 
ir sūnumi (Baltimore), Ge- stijos iždininku. Patyrimas fe- tik kalbėję labai tyliai, net 
org Kiemschies, Robert Do- deralinėj ir valstijos valdžiose, trečioje eilėje sėdint nevis- 
hat su žmona ir 2 vaikais pagal kandidatą F. Furcolo, ką tebuvo galima girdėti.
(į Detroit, Mich.), Josef via svarbus dalykas, nes gu-
Bikus SU Žmona ir sūnumi bematoriui tenka turėti rei- 
(į Gand Rapids, Mich.) įkalu ir su federaiine valdžia ir 

Peter Pfeifei su žmona kanu ,e"ka tvarkv,i valsti«'

pe yra šie lietuviai arba vicius. 
Liotuvoie eime: Alsrimant 
Gruenthal (vyksta į Torr- 

Spalio 21 d. kolegijos sa- įngton, Conn.), Harry Ber-1 
gman su ^žragįn ir 3 vai-' 
kais, Peter Lingat, Lina' 

’biTrumpik, Anna Margis su‘

Dešimties tautų pasiro-
K. Matuliauskas tada bū

tys vaikai. ' į vo delegatas, bet daug sa-> ~ ______ _ a _
šeštadienių vakarais nu- i vaĮčių negaudavoalgos, nes jėje^buvo 10 tautų spektak- 

tarta rengti pasilinksmini-! P™]?1 ,Apie lis. Miesto majoras sveiki
mus suaugusiems su šo- metų vidurj Kaitimo- no engėjus ir džiaugėsi,
kiais ir menine programa. J ^KelbS^dFdel^ kad skirtin?os tautos Vl^‘i~Sh^,‘Vid-

Rpndniompnpq molinė va. - kiasi savo kultūra, kas 1*0-! mantas Raišvs Adolf Hen-karie“T4«ao !o t S d°’ kad > Čia santaiko> “ustFnS ’ sSnaitis
Bus rengiamas’ ir Naujųjų^*-’ V Si ^ena* ™ . .................

Foster Furcolo
Spalio 21 d. taip pat šir

dies smūgis nutraukė ir inž. 
Stasio Radžio (Radzevi
čiaus) gyvybę. Inž. S. Ra- 

”;dis Lietuvoje turėjo atsa
kingas pareigas Kauno 
elektros stotyje. I šį kraš
tą jis buvo atvykęs prieš 6 
metus.

Č-is
su žmona ir dukra, Alfre
das Ukrinas su- žmona ir 
sūnumi, Vytautas Pečiulis

Spektaklį pradėjo lietu-
O1 . . - j., vių mergaičių būrys, pašo-
Skynus daug padėjo kęs Malūną ir Kalvelį. šo- «u žmona ir 2 sūnumis Sel- 

t . •- .za , ir A 'įvainems lietuviškiems rei- vp;o<, tautiškai HrabužiaU'811 Zr”5>na,1-unan***’Lapkočio 10 d. Vytautas Valams. Jis aukoio Ameri-' -n • j - - iaw ma Švarkšlys, Bruno F r-
Adomaitis susituokia su koį Ttutfu tmvbLi ^li aP“5llk'“>°s da,''? V anz, Emil Neu, Hichai-d
Ona MilifliKkaitP Vpstnvl- L j • t - pūd|. Moterų klubo nares Schiller Eduard Zehr Ed-una MiiiausKaite. vestuvi- bendrovei, Lietuvos basko- atvaizdavo imitn-antP atnpš. RLi t u t>ms pokylis bus tą dienų 12 ]os lakštų skyrius I)en. d va“~neturofvSliava^ TDS gau' J°hann.Si0-
vai. veteranų salėje. kiolika šimtu doleriu Be 1X08 vl, *.pne;shat, Stasys Radzevičius,

Taunask via čia <nmp<i ; b • . ų ooienų. Laisvės statulos. Akordionu: Aleksas Kinka Walter No- jaunasis yra čia gimę*, to nanai dar vieną kaitą! ivdPjn liptiivaitik _ Aiensas ivmKa, nr auei
chemikas, Vyčių veikėjas,1 sudėio viršaus tūkstančio • . letu.vaivrV etzel, Georg Schilinsky su
dirba Bonton, N J., chemb Artimi' Noetzel, ^^ .
jos fabrike. Anksčiau jis Dabar skyriaus pirminin. oibj. bet sudaiižačo ftichard Horn su žmona ir

- 1--------%T — m i — tik .vieną dainelę.. 2 sūnumis (visi į Chicago/. Demokratu partija šiais me-

Metų sutikimas. 
Susituokia V. Adomaitis

jau turėjome apie šimtą. MIAMI, FLA.

dirbo Shell bendrovės la- ku yra N- Tai ga-
boratorijose Los Angeles, 1 b}» ir karštus paunuohs. Jo 
čia susipažino ir su savo:^®vaa ^P pat vra buvęs 
būsima žmona, kuri yra skyriaus pirmininkas, dabar 

jau miręs.
i Ilgametis sekretorius V. 
i Pečiulis dirba ir Vykdomoj 

Bendruomenės patalpai Jungtinėj Tarybose, o 
reikalinga stalų ir kėdžių, taipgi yra tarptautinio ko- 
Kas jų turi atliekamų, vak Ritėto direktorių, 
dyba maloniai prašo paau-j Skyriaus pavyzdingu įz- 
koti. Valdyba pati atsiims, dininku dabar yra Jonas 
baldus, tik prašoma pas- Stočkus..

naujoji ateivė.
Praio dovanoti baldų

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

MKeleivio" 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 pasnigtas 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”

17,

Kolegijos mišrus choras 
dainavo labai gražiai, dar
niai, ypač buvo geri mo
terų balsai. ,

Žydų meigaitės pašoko 
kelis šokius ir angliškai 
padeklamavo.

Lenkų vienolės deklama
vo istorinį kūrinį ir tautiš
kais drabužiais apsivilku
si mergaitė padainavo 2 
lenkiškas daineles.

Graikų mergaičių būrys 
šoko tautinius šokius.

Sirijonų viena šokėja pa
šoko arabišką šokį.

Ukrainiečiai pasirodė su 
įspūdinga programa. Ketu
rios mergaitės dainavo liau
dies dainas, pritardamos 
mandolina. Du vaikai šoko 
Botaginę, o dvi mergaitės 
Metinį vėją.

Negrų kolegijos studentė 
įspūdingai šoko klasiki
nius šokius.

Rusai įspūdingai pasiro
dė su savo šokiais ir spal
vingais drabužiais..

Velžiai, čia vadinami ge
riausiais dainininkais, ne
apvylė ir šį kartą, šeši vy
rai ir dvigubai daugiau mo
terų dainavo pasigėrėtinai. 
Galima priminti, kad se
niau jie čia turėjo dide
lius chorus ir visur pirma 
vo. Dabar ir jie atrodė nu-

Sa gausiai gyvenantieji

Mirė A. Misevičius
Spalio 12 d. mirė plačiai 

žinomas Detroito gyvento-
a Visa eilė reikalu ir ypač soči- jas Alfonsas Misevičius.draudimo srityje yr, Spalio 16 d. jis palaidotas
dukterim^Sustav Glass su ^7- Va”tiiM 'r Chi?ag°S Kazimiero ka*

federalines valdžios.žmona ir 4 vaikais (į New 
Yorką),.

Jonas Abromaitis su 
žmona ir 2 vaikais (į Win- 
gdale, N. Y.), Petras Dau
mantas (į Edinboro, Pa.), 
Emil Walat (S. Dakota), 
Hans Bark su žmona ir 3 
vaikais (į Seymour, Wis.).

Kandidatas Furcolo nurodo, kad Massachusetts valstija negauna iš federalinio iždo visų pajamų, kokias ji galėtų gauti, jei jos priešakyje stovėtų žmogus su patyrimu federalinėj valdžioj ir valstijos tvarkyme.Nominaciniuose balsavimuo-

pinese.

Alto skyriaus
susirinkimas

Spalio 2 d. buvo Alto 
skyriaus valdybos posėdis. 
Nutarta pranešti visoms 
draugijoms, kad jos paskir
tų savo atstovus iki lap
kričio 30 d. Alto skyriaus 
susirinkimas bus gruodžio 
21 d. 7 vai. vak. Lietuvių 
svetainėje.
Radijo pusvalandis veiks

A. Skudžinskienės vado
vaujamas radijo pusvalan
dis dėl įvairiu priežasčių 
yra sustojęs, bet nuo gmo- 
džio mėnesio vėl pradės 
veikti.
Lietuvis pirko viešbutį

Neseniai jaunas lietuvis 
iš Chicagos pirko Miami 
Beach (8 Ocean I)r.) vieš
butį “New Bolivarą”. Vie
ta labai graži, kambariai 
gerai įrengti ir vėsinami 
(air conditioned). Linkėti-

Seniau velionis buvo vei- na jaunam verslininkui pa
klus vietos draugijų narys sisekimo. ,

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI! 
Renkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sąvare, Worcester, Mass.

slovaka¥*i

SVARBUS
SUVAŽIAVIMAI

nepasirodė. Jie tu-, kalų aptarti.

se F. Furcolo gavo nepaprastai^ 
daug balsų, kas rodo jo popu- t
liarumą demokratų eilėse, kur J Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- M 
jj remia visi be skirtumų. tu j Lietuvą ir | visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome 1

Būdamas kongrese F. Fur-i| visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Kimi- Į 
dieno-' eolo buvo pripažintas vienas £ ^on’ streptomycin. validolo ir nuo reumatoI ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie-

šiųjų kangresmonų- Tokį pri- £ Į \ kia Lietuvą j 10 dienų, o j Sibirą ima 22
pažinimą jam suteikė radijo ir.* dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu-
spaudos darbuotojų balsavi- ► mis gauna garantiją iš rusų valdžios,
mas 81-ame kongrese. f Rašykit mums sveikatos reikalais.

Kongrese F. Furcolo buvo į VYTAUTAS SKRINSKA
narys pinigų skyrimo komisi- £ nmnaaey vatatMa a

Ir Nelary hiMk

Lankričio 16-17 
mis New Yorke Sheraton- iš io daugiausiai pasižymėju- 
-McAlpin viešbutyje (prie
34 gatvės, Broadvray), bus 
Amerikos lietuvių tarybos 
suvažiavimas.

Lapkričio 23-24 dieno
mis Detroite susirinks Bal
fo skyrių atstovai savų rei- jos, per kurios rankas pereina

visas federalinis biudžetas. ------........

r
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Švedija turi naują sei ą tinę namų statyba. Prieš 
paskutinį karą tik kas 
penkta švedų šeima galėjo
dviejų kambarių 

asinaudoti kad
su virtuve 
ir kukliuRugsėjo 16 d. švedų Uu- vais, išvien su jais sudaiy- ga^a^reX VvS 

ta rinko savo parlamentą darni ir priausybę. Is tik- £ J g^bar toR. ,
ketvenems metams. Švedi- rųjų socialdemokratai per b°t sveria iau nusė 
jos visuomenė yra politiniai visą šj laikotarpi lėmė šve- . - • J 1
susiskirsčiusi į penkias jau dijos vidaus ir užsienio po- « ' Švedijoj
nusistovėjusias partijas. Ky-htiką. . rinWmus jvesta visuotinis ‘draudi-kiuojant jas pagal sociali- Kad per siuos nmumus * . Anrfiios »avvz-:
nį jų pažangumą, pačioj dalis rinkėjų pasistūmėjo dži < nautioiasi^visi 
dešinėj tenka šutyti stam- kiek dešinėn, tem buvo 2 neži^Jnt kokia apdrau: 

jbtųjų pramonininkų, di- svarbesnes ptrėžantys: bur- . materialin™ būklė, 
džiojo kapitalo savininkų, zuazines partijos nesigai- nirbantipii *Vediioi turi augštųjt) biurokratų, kati- Įėjo rinkėjams pažadų. a ,,T"Jas 7^% ""ai. 
ninkijos daugumos ir kon- daug k, prikišdąmi “atsi- kdEbo SSS?
servatyviai nusiteikusių bodusiems” socialdemokra-,’ . sutrumninta!profesorių politinę organi- tams. ir švedu visuomenė 4^landu Dėl rifu tu 
zaciją, kuri ir vadinasi De- vis aiškiau rodė nepasiten- f tinkamai sutvai?
šiniųjų partija. Ji yra tur- kinimo dėl perdaug didelio sistįmą,
ttnka pinigais tr mtebgen-^^b^ nuo iatoumo gel.būv£ tiek y,t

Kairėje nuo dešiniųjų kad to priekaišto Tage Er- fj^y ’̂t^k vienykite pa- 

tija, švedų liberalai, ku-itą užsitarnavo. v-JL J’ ...-
stovi
partija, sveuų nueiaiai, au-į 

rioj yra susibūrę visuome-’ 
nės vidurinieji sluogsniai, 
—smulkesnieji pramoninin
kai bei prekybininkai, lai
svųjų profesijų žmonės 
(gydytojai, inžinieriai, ad
vokatai, mokytojai, libera
linė profesūra). Paskuti
niame ir dabartiniame par
lamente ji turi 58 atstovus 
ir po socialdemokratų yra

tu^^“ W min^pi^in^

Pasiimdami kraštą valdy- Tage.Er!an^e1’

ū,T* laikui eisią ir toliau išvien'
pirmininku tuomet buvo 
Per Alben Hanssen, miręs . .1946 meteis — pasižadėjo tu.su Ja sadarJs? Vynap 
sukurti iš Švedijos augštos Kas bus dedama val*
eerovės vaLtvbe kviesti a- dzios P1’0^0108 pagnn- 

vicuc tč daR’ geriausia apibūdi
praeities jie paveldėjo sun- U Johansson

su Ūkininkų sąjunga ir kar-

JIEMS ši IMTAS ASTUONI METAI

Šimtas sesių metu Charles Thiery iš Belmont, Mass. 
turbūt seniausias šio krašto viengungis, vaikšto su kai
mynę 2 metu dukterimi Pamela Smali.- Senas viengun
gis aiškina savo ilgą gyvenimą tuo, kad jam niekada 
nerūpėjo moterys ...

redakcija,
tad nesulaikėte “Kelei- nes jis mano geriausias Jį skaitau nuo 1905 metu ir jo laukiu kiekvieną trečiadienį vįso savo

41 --vvio.uvinomoiu piaviuco jie Į-avciuriu ovin- ; vnd-žiaic.
pati skaitlingiausia partija, kų palikimą—1929^1932 ua.AT. v ai?-į
Politiniais reikalais ši par-

-Maik, pasimelskim uz dziame nedekingiems lupi-tija 5Ta griežtesnė už de- 
Pialoto Bliekos dusią. Jis kams tokius didelius tur- šiniuosius, bet socialiniais 
mirė Čikagoj pnes porą tus krauti iš mūsų menkų klausimais dažnai su jaisnvrtin *

sutampa.
Trečioji buižuazinė par-

• t- l^ai ?ia Pe4®.Kjn" tija, ilgesnį laiką buvusi (krašto ūkį, per kelerius me- gi. Jeigu duosi nes,ga,leda- į

metų.
—O kodėl mes turėtume

uždarbių.
—Nesakvk. vaike, kad

melstis už jo ‘ dūšią’’? Ar mūsų kunigai yra nedėkin- 
jai perdaug karšta?

Del Duvo visų svai giausia, 7. , . v j , ’ i>us oiznyje. /.monės pasie
tai visiems patikrinti dar- ^ai p ^'’S8 bendrauda- į^s, Rad jis nesįiaik0 šva- 

~ .................................... m,, jaustųsi gerais kaimy-lx)s jr pas < nebeateis.Planingai tvarkydami mii ... A ... . .
- • * - _ nais. Laiminga Švedija tun Gal būt kur nors “Skid

—Vaike 
geras

?rdaug karšta? .gi. Jeigu duosi nesigailėda- iie nanaikinri visus sujungti džiaugsme ir row” ;r “gaurės” raionuo- Aš linkiu “Keleiviui” v'isTaikė iis buvo labai mas tai kunigas visada na- kurtu su socialdemokiatais tus jie sugebėjo panaikinti »-,eiaimgje atSakomvbės - gero ir patariu visiems sav,
kuni’ei tekv^denld?' V teu te-Švedijos 'Ti-iausybėje, yra nedarbą ir apie ją Švedijoj žmOKauT teį«iu ? gį,lma, TI^'k ne,sva‘™ <ln,„g»ms ii skaityti.T™ ____ v™ J, “ “ Ūkininkų sąjunga. Ją suda- nebegirdėti dabar jau an- įaJt™;u„.kirpyklų, bet .kalbant apie • Paufekaskirpyklų, bet kalbant apie 

•gas švaru
mas kirpyklose yra būtinas 
ir kiekvienas kirpėjas de-

~ da pastangas savo įstaigą
Koks jiems reikalas palaikyti švaria, nes to ir 

pats blznls ieikalauJa-šmeižti Kirpėjus. , Yra piktu žmonių, kurie 
ką nors turi užsipulti ir nie

-0 ką jis gero padalė? kiau tau. kad buvau aną- I?SS!Sk%%t’Vtaa į^dešimlmTtii' P^inau- d»S?Jta«* kiekvienam žmo- ""^ag 3ąlyį'as
ro ūkininkai ir visi

žemės ūkio—Ar tu neskaitei gazie- dien nuvažiavęs i Šienada- ,.ciasi
«e,Jt» jis padarė? Š^^fiu’ŠSŠ dukt« Kaip ir Ue-k .

XT *'7 . - ą , i.. Z ?U ’r ?n?eLkai tavoj seniau, Švedijos ūki- 'vengti, sis klastas pasiekė
- įHj131 a^ Ja? a\^t? i.ape *’ KUl ~uia.' ninkai skirstosi į stam bes-1 nepaprastos ūkio pažan

giu, kad pralotas Bl ieka \ i įso'ie pranešimai, jr mažažemius. že- gos ir gyventoiu gerovės,
mirdamas paliko labai di- v ienas pranešimas sako: I

Daug buvo padaryta so-

dodamas ir karo metais, ^U1 
kai Švedijai pavyko jo iš

Pelnam. H.
M. V.

J U 0 K A 1

Paskutinis patarnavimas

Mirštantis diktatorius gulė- 
1O pa- deguonies palapinėje- Šalia

, - - i , - ■ v»... ov.o. Atrodo, lo'es stovėjo jo pavaduotojas,
duodama pašalpa senatve- pasivadinęs “Pregresu” ne- Xad tokie Žmonės “Laisvė- kuriam per veidą į-iedėjo dide- 
je buvo 6 kronos mėnesiui padoriai užsipuolė kirpėjus je” jr negražius pa- lės ašaros. Diktatorius bejė-
—elgetai numestas skati- (‘‘barberius”), kad jie ir mokslus apie “barberius.” siškai paplojo jam per ran- 

— 1948 metais įsigalėjo šiokie ir kitokie, kad jie aš sakvė kad darai hnlšA. ka ir tarė:

delį skarbą1. Gazietos rašo- “Lašt Sunday’s collection ... .... «
kad valdžia dabar suskaitė amounted to S551.51. Thank J i,, u epinio ągiūpinimo srityje. Bolševikų “Laisvėj” ne- kmti7 riare-i* "ie? Fok
jo paliktus pinigus ir rado you“. Taigi matei, suko- Dar 1918 beteis valstybės seniai koks tai žmogbs, ^"„doteS nėm'
.<339,552. Juk te. bus neto-Jektavo tik b,sk, daugiau SS --------------------------- ' ” ’’
li puses miliono, ar ne? kaip puse tūkstančio ir tai T~ n zt o t-Taip, tėve, tei yra di- pasako “denkiu”. Kitą ne- t0 O.)
dėlė krūva pinigų. Bet tai dėldienį žadėjo daryli mė- Toliau eina Socialdemo- kas.

Barberyspasigailėjimo išnaudojo sa-; _
vo brolius lietuvius: jis bu- 7 7^ 
vo beširdis tikinčiųjų varg- nfr^j 
šų lupikas.

—Džius di minut, Maik!

stačiai šmeižtų, kyla klau
simas, kokia blusa juos

ka nadėka tėve vauiiAuuMta, jie posijuiu manų u i.uv įkando, kad jie taip nieki-;
_\’a tai kn tu nn^tnm’ ka*P baože galvon trenkti metų visi sukakę 67 metus, na vieno amato žmones? į 

’ ’ ir iki šiol dar nespėjo atsi- kas jie bebūtų, gauna me- Jei klausyti “Laisvės1
Skaitytojų balsai

Visados blukiame

Sinučiu prenumeratą. Ačiū
žmonės nebūtų tiek pinigų nį darę. O jeigu jau ku- mento rinkimus 
jam sukrovę. O jeigu jie ris prisilupo krūvą pinigų, mesnių pasikeitimų 
davė, tai kunigas turėjo irn- tai turėtų atsilyginti už tai. azinių partijų —

savo jachtą—vienu žodžiu viską:—Aš dėkoju tau, aš dėkoju tau—kukčiojo įpėdinis.—Tu esj ' man perdaug geras. Kad aš tik galėčiau tau kuo nors padėti!
Mirštantysis sutelkęs paskutines jėgas išstenėjo:

tųjų nupirkti: seniems rei- nių kišenių. Pavyzdžiui,‘mente naujas 8 vietas

; jie kais. Švedijoj gyventojų Argi taip yra, kaip ko- ,®>V1U1 .daug prenumeratoriuj kandįdatas
parla- yra 7 milionai; šeimų skai- munistų “Laisvė” pasakoja?,Daup jo parduodavau ir savo zi(!vnto vietai A(1jai E s, 
» ir iš tomą 1 milionas ir šeimų su (Trumpai ir aiškiai reikia drabužių krautuvėj, to dėl kun.Įgon kan,p(jarnas iOW(W f

kia feisus numaliavoti, ir pralotas Briška, kuris pa-’viso turi 39 atstovus. Susti- vienu tik vaiku yra beveik pasakyti, kad taip nėra ir Krasnickas ir jo davatkos ma 
yra kitokių skylių- kur pi- liko susikrovęs 339,552 do-i prino dešiniuosius pabėgę- —1—” —: »— 1 ne haism nciiikn vadmn
nigai reikalingi. Į lerių. galėjo Įkurti Florido-1 liai iš Ūkininkų sąjungos, 

—Bet tėvas matai, kadidoj gerą prieglaudą pase-; kuri neteko 6 vietų ir da
bar turi parlamente 20 at
stovų.

nyčios reikalams leido. Są-i mirti ir tų pinigų negalės 
ziningas dvasiškis to neda-’su savim pasiimti. Bet ne, 

jis išdalijo juos tiems, ku-rvtu. Štai, šiemet mirė An 
glijos katalikų kardinolas 
Griffith. Įsidėmėk, tėve,
kad tai buvo kardinolas, i net žydų Palestinai, štai,
bažnyčios galva, o ne pa
prastas pralotas.

Liberalai, nors už juos 
balsavusių skaičius suma
žėjo apie 33 tūkstančius,

riems nereikia, ir daigi sve- vietų parlamente tebeturi 
timiems: §50,000 paliko tiek pat. Socialdemokratai

pre-
Stevcn-son. kalbėdamas Iowos taimeriams, pasakė:—Aš esu pieno ūkio savįnin-pusė. švedams gresia išsi- stačiai sunku išaiškinti, ko-^n.e ba,siu cicihku vadino, bet i _^s nu sav .

gimimas, ir suprantama, dėl “Laisvei” užėjo noras Jie neatbaidė žmonių ‘Keleivį* Ras A§ moR melžti \arves 
\ T ‘skaityti. , . ..... , ... , .a . het republikonai yra uz maneIr mes skaitemc. skauome ,r gU(|resnj .jc mc|ŽU ir„karty,,me „. visados lauku- akininkus me Maikio tėvo mūsu namus aplankant. į

kad vyriausybė turėjo tuo kirpėjus niekinti. Toks mū- 
susirūpinti. Tam tinkamas ,?ų amato žmonių niekini- 
įstatymas patikrina dabar i mas gal būtų suprantamas, 
kiekvienam vaikui, kurių jei ponai bolševikai nesi- 
tėvų jie bebūtų, gydytojo skustų ir nesikirptų plaukų, 
nemokamą priežiūrą iki 16 Bet jie, rodos, nevaikšto 
metų amžiaus, šeimoms,; dar, kaip rusų popai, o tai, 
kurios turi du ar daugiau reiškia, kad jie ir plaukus' 
vaikų, tiekiama pašalpa bu- kerpasi ir bazdas skutasi iri 
tui nuomuoti ar sau namą turbūt patys sau plaukų ne-i 
statytis: valstybė laiko ne- kerpa, o eina pas kirpėjus.I 
mokamus vaikų darželius O jeigu taip, tai jie patys 

maitina; pripažįsta, kad kirpėjų 
gauna amatas yra naudingas ir

Antanas ir Elzbieta 
Bartkeviciai 

Montello, Mass.

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

ir per šiuos rinkimus išėjo 
stipriausi. Iš 3,523,000 bal
savusiųjų beveik 1,700-000 
balsavo už socialdemokra
tus, vadinasi, arti pusės; 
bet vietų parlamente iš vi
sų 231 atstovo skaičiaus 
gavo tik 108, dviejų ne
tekdami. Vieną vietą nu
gnybę nuo jų komunistai. 
Komunistai turi šiame par
lamente 6 vietas vieton 5 
buvusiajam.

Socialdemokratai stovi 
Švedijos vyriausybės prie
šakyje jau 24 metai. Tik 
per paskutinį pasaulini ka
rą buvo sudaryta koalicinė 

Garsas geležiu greičiau vyriausybė iš visų partijų, 
perduodamas negu oru ar išskyrus komunistus. Netu-

teve, kodėl aš sakau- kad 
Romos katalikų kunigai

-.Jes, Maiki. aš supran- yra nedėkingi. Ir tu, tėve, 
tu ką reiškia kardinolas. Jis]turėtum nois kartą susipil
užima antrą pleisą nuo, 
švento tėvo. Mūsų tauta to-Į 
kios aukštos asabos dar ne- -
lU-0 ar tėvas žinai.

tes Anglijos kardinolas ‘ • fĮ ■, rn.vn i<w.ifn« i.noi mirdama“ paliko turto? 11?"?12S?.tTOi°5k^Je,gU
—Na. o kiek gi?
—Vos tik aštuonius šim-!

ti ir nieko jiems neduoti, 
—Well. Maiki, jau tu

čia nušnekėjai lyg ir šliup

as jam nieko neduosiu.

tolius, tėve.
—Jeigu tas teisybė. Mai- tikano) plotas yra 

ki, tai saimata, kad tokios akru. 
bagotos Anglijos toks bied- ‘ *
nas buvo kardinolas. Šem 
visai jų tautai.

—Priešingai, tėve: ne an- vandeniu, 
glams. bet mums turėtų

Pcpiežiaus valstybės (Va- 
108.7

rėdami visiškos parlamente 
daugumos patys vieni, jie

ir vaikus juose 
mokyklose vaikai
nemokamus pietus, ir kny-, reikalingas, 
gas. Įstatymo patikrinta' Pasakos, kad plaukų kir- 
ypatinga globa gimdy- pėjai yra biednuomenės 
vėms. Vaiku globai valsty- skriaudikai ir ligų platin- 
bė kasmet išleidžia 560 mi- tojai yra piktas prasimany
lionų kronų. ; nymas.

Didelių laimėjimų pa- navimą iš visų
siekta butų statyboje. Pas- ima tą patį ati 
kutiniais metais valstybė ir, taip ir negalima daryti. Ne- 
savivaldyliės paskyrė namų gi klausi užėjusį plaukus 
statybos reikalams apie nusikirpti žmogų, ar jis 
1,000 milionu kronų. Iš tų priklauso prie “biednuome-

Kirpėjai už patar- 
kostumierių 

yginimą. Ki-

kreditų duodamos pigiais nės” ar yra kapitalistas ir
nuošimčiais ilgalaikės pas- pagal tą iš vieno imsi dau- 
kolos liesistatantiems. Ket- giau iš kito mažiau. Tokios 
vilta tų kreditų dalis buvo tvarkos niekas nepakęstų.

būti gėda. kad būdami to- Gera svetimu kalbu išmokti, visą laiką eina išvien su išskolinta ir visai be nuo- Dėl ligų platinimo rei
kia neturtimra tauta l«*i- bei rėdo sav,./remi nem«kč<i. ūkininkų sąjungos atsto-šimčių. Remiama kooĮ»era- kalas susiveda prie šva-

LENGVAS BUDAS 

IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglu kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiSki pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, 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
kai.

Kaiaa 7S Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadvvay, So. Boston 27, Mass.

tu.su
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rytus Trapėnų girių ruožas, 
kuris Mindaugo laikais pri
klausė Lietuvos Didžiajai 
Kunigaikštijai: matyti Ka-

Nuo Šešupės žemupio lo- rus Tilžės link ir toliau, ir gainė. Tilžė, Rambyno kal
nios į vakarus ligi Tilžės ta šiaurinė Nemuno kilpa’ nas ir M. Jankaus Bitėnų 

'miesto ir Tilželės žemupio nuo kairiojo-p:eunio kran-’kaimas (į žiemvakarius), 
45 kilometrai il- to yra loma, žema. Išsky-: Žemaitijos dalis, ringuo- 

Nemuno šiaurinio! janti Jūros upė, Viešvilė, 
Sudargo vėjiniai malūnai.

Iš Pavergtos Lietuvos Į Ragainės paupine augštuma

Mirė A. Staškevičius I Didino, dabar smulkina
Sibire mirė Antanas Stas- Chiusčiovas buvo suma-Nemuno 

kevičius, buvęs Šiaulių, Pa-Į nęs visus kolchozininkus' gio kailysis-pietinis kran- rus tą
nevėžio apskr. viršininkas, suvaryti į agrogorodus (že-tas yra augštas, išskyrus puslankio lomą, likusysis

mes miestus) ir kolchozus tarpioką tarp Ragainės ir Nemuno aūgštasis kairysis
didinti. Taip buvo daroma ’ nebetoli Tilžės, nes ties tuo krantas status ir turi šias
ir Lietuvoje. Greit betgi ir i tarpu Nemunas nuo Ragai- žymias ir būdingas vieto-
bolševikai pamatė, kad tas,nės teka į šiaurę, norėjęs ves, pradedant puo rytų ir
Vra Žalinga, ir dabar kol-i rtPf Rmnlivnn ksainn ly.t- i pinunt i vakarus Npmnnn

vėliau Piliečių apsaugos 
departamento direktorius. 
Jis su šeima buvo ištremtas 
j Sibirą 1941 m. birželio 
mėnesį.

Šerkšnių likimas
Seniau buvo žinių, kaa 

Šiauliuose praktikavęs adv. 
Justinas Šerkšnys nuteistas 
8 metus koncentracijos sto
vyklos ir išsiųstas į Sibirą, 
v ėlesnėmis žiniomis, jis 
esąs gi-įžęs ir gyvenąs Kau
ne.

Jo brolis Pranas, moky
tojas, dėl< šeimyninių prie
žasčių nusikirtęs vieną ran
ką ir dabar esąs proto ligų 
ligoninėj.

Jaunuoliai j kasyklas
Į Donbaso (Ukrainoj) 

anglių kasyklas iš Lietuvos 
jau pasiųsta 1,300 jaunuo-

yra žalinga, ir dabar kol-, per Rambyno kainą (zr. į einant į vakarus Nemuno 
chozai vėl mažinami. J žemiau) prasimušti, bet ne- kairiuoju-pietiniu pakraš-

,, • im • j-- 1 priveikęs, padaro puslanki, čiu.štai Vilniaus radijas spa-.i. t : [JJ k- k * .; ki 
lio 11 d. pranešė, kad Dot-' masJ P daugiau -au Ramiai ž v a 1S a & »1 n i s, vok.
nuvos kolchozas turėjęs ^k- šiauriai Ragainės Slgnalberg’^ Nemuno ■• •kai- 

50 akini žemės. Toki^t1? SIau??au Kagames, rioio-nietinifi kranto aucštu-9,250 akinj žemės. . Toki s augštumos į vaka-'1^0^1’16-^^lanto
plotą buvę sunku vienam į s_________________________1 ________ ma žemėliau Juros (Nemtl-
žmogui prižiūrėti ir tvarky-i ............... no dešinysfc įtakas, sulig
ti, todėl dabar kolchozas. Grąžinti į Lietuvą kurios žiotimis pasibaigia 
padalintas į 7 dalis. Į iš Sibiro grąžinti į Lietu- ir Nemuna i pietinės pusės

Sudėsi prof. Šalkauskio !v$: rašytojas Antanas Miš- Šešupės slėnus platus žem- 
rankraščiai i kinis, operos solistas Anta- HPys (ziocitg, taigi nuo jos

_ . nas Kučingis, pirmosios o- ir prasideda Nemuno kai- 
apdegė ir kunaciios metu buvęs finan-'rysis pietinis statusis kiUn-

Kalno dabartinis vardas’ 
sako, kad kalnas sau tokįl 
vardą bus gavęs iš vokiečių 
kaip jiems istorijoje buvęs 
patogus ii- svarbus punk
tas stebėti Nemuno dešinės 
-šiaurės pusei, Lietuves val
domai, o jo kitas, senesnis 
ir tikresnis, vardas turėjo 
ar turi būti kitas lietuviš
kas ir lietuviška žemėvaiz- 
džio kilmės.

Augštieji Eisuliai, 
vok. Ob. Eisseln, vietovė 
tuoj prie Žvalgakalnio (o 

• Žemieji Eisuliai nuo šių

Puslapis
LENKUOS GYVENIMO VADUOTOJAI į;

Iš kairės į dešinę matosi Lenkijos naujieji bosaĮj Ed- 
ward Ochab, buvęs Lenkijos komunistu partijos Sekre
torius, kuris įeina ir į naujoj; poli t biurą, Wia#slaw 
Gomuika,dabartinis partijos sekretorius. Josėf (J)ran- 
kieuiez, Lenkijos ministeriu pir.r.ir inkus .ir . Alešander 
Zawadski. valstybės prezidentas.

.t™
N £ m uno

Karo metu apdege ir kupacijos metu buvęs finan-! rysis pietinis 
Siūlių sv. Petro bažnyčia, komisaro padėjėju Ta-:tas, nueinantis į vakarus ir 
kurioj buvę paslėpti prof. das Zaleckis, buvęs žymus ryčiau palikdamas Šešupės 
Stasio Šalkauskio. rankras- tautininkų veikėjas Gese vi- pačio augštupio didelį slė- 
čiai. Gautomis žiniomis iš buvęs “Naujosios Ro- ni. Iš kalnd įaugšto mūrinio vakariau A. Eisulių. 
Lietuvos, tie ranki aščiai muvos’’ žurnalo redakto- bokšto 20 kilometrų spin-j Kaukaras kalnas pi- 
sudegę. rius jUOzas Keliuotis. i duliu matyti vjsas Nemuno liakalnis žaliuoja dailus

ryčiau), turi paiką ir kaitų'prūsų sukilimo (pirmutinis nešeiruriiila'o Nemuno 
BU Žvalgakalniu sudaro ' jų sukilimas buvo 1260 m. ).(dešiniajame krante^—Apie 
“Lietuvos Šveicariją”. j Vadinasi, Nemuno kairio- ’laikotarpi po Traidenio

... , „ i joje-pietinėje pusėje lietu- mirties iki Vitenio pradėji-T u sa i n i a b vok. Tus- << u iL
sainen, dvaras stovi kiek

lių (berniukų ir mergičių).
Paskutinįjį kaitą išvežtieji 
paskirti: vilniečiai į Maki-’ Į Sibirą iš Šiaulių buvo 
jevką, šiauliečiai i Stalino,: ištremti ir Masiuliai. J. Ma-

Mirė Masiuliai

kimo kiyžiuočiams, kurie daug ordinų puoiiirtų į Že- 
„ ... lietuvių pilies .vietoje pasi- man ius ir Augštaičiįįs, taip

1 ♦ o r ’• b o v i j lusamiais. statg pjų j Memelburgu pat daug mini rietuvių žy-
,nys taiT Smalminkię-Su- Kalno vaidas nuo musų zo- pramiįdamJį«/ pjlies kalne gių, tačiau nė vieni* kroni- 
dargo (rytuose) ir Tilžės dzio kaukaras^ I\a^"a>» į kryžiuočiai savo pilį tepa- ka aiškiai nepasako, kas 

1289 m.į—vadinasi, tuo metu valdė Lietuvą (A. 
metų po 1276 m. Šapoka Lietuvos Istorija, 

sudeginimo1 63 psi.) V °k. Sehalauen 
Skai v a, mūsų sritis

dešinės-šiaurulės pusės slė-
Daugiau žinių apie 

Bilevičiūtę
Elta praneša, kad Stock- (vakaruose), o tai yra 45 kalva, kaubrys, kauburys,

apskritas ties

mokytojų
q-v-7 m * l* * * * ekonominėsbibire Masiuliai mnę, jų profesorė 35 metu. ji jau no per ruatpeoos k rasiu nausaro pmaKaimo, kiu- - * ' išsidriekusi
ikai gilzę 1 Lietuvą. gavo gvedįjoje prieglaudos kilometru šiauru rėžiu nu- 1276 m. kryžiuočiai puolė1 1 kalvomis. Tai Seivai a u-

teisę. Rūpinamasi, kad ji einantis į šiaurę ir susilie- ir sudegino lietuvių pilk o Schalaue nbu r g tvi- enburg—atseit įSkal-
Šiaulių teatro sukaktis galėtų išvažiuoti į Vakarus, janti su Žemaitijos jau pla- 1289 m. kryžiuočiai šiame rtovę kryžiuočiai įsirengė-vo S pf|įs.

,-tl teatras minėio . .. ' čiomis augsfumomis; taip kalne pasistatė savo pili 1293 m. vienoje Nemuno
Išvyko į Indiją pat Šešupės žemumos pla- prieš lietuvius. Tai buvo po saloje. Vadinasi, kryžiuo-

Spalio 88-d. išvyko Į In- tus slėnys ir už Šešupės į antrojo didžiojo 1271 m. čiai ir po 4 metų vis dar
...v,..,......am- bai iškilmingas, buvę daug diją 20 asmenų būrys. Bei—--------

žiaus vaikų, ir 110, kurios svečių. Senieji aktoriai bu- kitų išvyko rašytojai A. 
uiri mažų vaikų. vę pagerbti, is jų Bmdokai- Venclova, uzevicius 11.

Bet yra kolchozų, kurie tei ir Pinkauskaitei suteik- Sluckis, dailininke CviiKie- 
reikalauja daugiau darba- tas liaudies aktoriaus var- nė, inž. Daukšiene, g\ . 
dienių. das. Usonyte, Nemickaite ir kt.(

derliaus suimti ir kitų bū- Danų garbės konsulu, 
tinų darbų atlikti!

Privalomi darbadieniai
Vilniaus radijo praneši

mu, dauguma kolchozų esą 
nustatę privalomų darba- Šiaurių teatras minėjo 
dienių per metus 200 vy- savo veiklos. 25 metų su- 
rams ir 120 moterims, ku- kaktį. Minėjimas buvęs la
idos turi mokyklinio

. • .. c vT ’ r»-i- .i i v«,«v laiko čia yra . _ _ egeografijos k ių augštuma, nuo Neinu- Pilies šalnas gi e ui kryžiuočiai buvo nesaugūs čia abiem Nemuno pūsėmis. 
ietų. Ji jau no per Klaipėdos krašto 22 Kaukaro piliakalnio, kiu- -v ištiri rie kus’ kalnuot ūmais-

(Bus daugiau j
r • *

Petras Būtėną*

r
EVEN GREMER ACHIEV

iAR JŪS ESATE NATŪRALIZUOTAS PILIETIS? GAL JŪSŲ TĖ
VAS AR SENELIS IEŠKOJO LAIS VĖS IR PROGŲ ŠITAME KRAŠ
TE? JEI TAIP, TAI

Sustok! Pagalvok!
Jei likimas lemtų patuštinti prezidento vietą, ar Jūs norėtumėt, kad 
prezidentu pasidarytų žmogus, kuris buvo ątsakomingas už pravedimą 
žiauraus ir siauražiūrio McCarran-Walter Akto?

McCAKKAN-WALTER IMIGRACIJOS AKTAS (AMŽINA DISKRIMI
NACIJĄ PRIEŠ EI ROPOS RYTŲ IR PIETŲ TAUTAS-

Arkivyskupas RICHARD J. CUSHING ...
pasmerkė McCarran-Walter Aktą, kaip “NEKRIKŠČIONIŠKĄ” “NEA- 
MKKIKOMšK.f, “DISKRIMINVOJANTI” IR “NEDEMOKRATIŠKĄ”

(Žiūrėk arkivyskupo pareiškimą spalio 2 <1. 1952 m. Prezidento Imigra
cijos ir Natūralizacijos Komisijai, kaip paduoda PIII.OT 1952. 19. 1.)

PRIEŠ TĄ ISTATYMA PASISAKĖ VIRŠ 500 NACIO
NALINIŲ ORGANIZACIJŲ, (SKAITANT IR

Amerikos Lietuviu Taryta
BAl.Fas (Bostono Skyriis Nr. 17)
Bendras Amerikos Lietuvių šalpos Fnmlas 
Amerikos Tautybių Taryba
Nacionalinė Kataliku Uhdarns Konferencija

Katalikų Vyrų Nacionalinė Taryba 
Katalikių Moterų Nacionalinė Taryba 
Amerikos Darbo Federacija 
Industrinių Organizacijų Kongresas

TAM PIKTAM ĮSTATYMU Bl’VO PRIEŠINGI ABIT RĖPI BI.IKO
NA! SENATORIAI Iš MASSACHUSETTS IR DABARTINIS SENA
TORIUS JOHN F. KENNEDY, TADA KONGRESE. PRIEŠ J( KOVO
JO SENATORIVS KE FAl’VER. J ( VETAVO HARRY S. TRl’MAN.

Balsuojant dėl Prez. Trumano veto, tas neteisingas ir nesveikas Aktas 
buvo padarytas įstatymu VIENO BALSO PERSVARA— tai RifHAlil) 
M. NINON BAISI7, republikonų kandidato Viceprezidento vietai.

Jei Jūs Didžiuojatės Savo Tautine Kilme, Kaip Savo Ameri
kos Pilietybe, Tai

balsuosi Sustok! Pagalvok!
BALSUOKIME UŽ

STEVENSOtf - KEFADVER
JOHN J. tiRlCAl.VS. 52 (i Stns*t. So. Boston, Mass.
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Moterų Skyrius

Kylanti žvaigždė
Naujosios Anglijos lietu- pat ir mūsų visuomenės di- 

viai lapkričio 4 d. turės delio dėmesio, 
progos pirmą karta išgirsti Tuoj po “Laisvės Var- 
greitai kylančią solistę Al- po” koncerto Bostone sol. 
doną Stempužienę, kuri Aid. Stempužienė dalyvaus 
dalyvaus “Laisvės Varpo” soliste pagarsėjusiame Cle- 
Bostone rengiamame kon- velando moterų simfonijos 
certe. orkestro koncerte, kuri di-

Pastamoju metu daini- riguos Hyman Handler ir 
ninkė Aid. Stempužienė kuris vyks Meno muzėjaus 
yra bene vienintelė lietuvių koncertų salėje. Lapkri- 
solistė, kuli skina gražius čio 28 d. ji išskrenda i Pie- 
laimėjimus šio krašto me- tų Ameriką, kur jai teks 
no pasaulyje. 1955 m. bir- koncertuoti pirmoje eilėje 
željo mėn. Ohio ir dalies' lietuviams. Pirmas pasiro- 
Pennsylvanijos valstybių dymas turėtų įvykti Kolum- 
dainininkų konkurse, ku- bijoję. Vėliau dar numato- 
riame dalyvavo 61 moteris ma Venecueloje ir Brazdi- i 
ir 33 vyrai, ji buvo pas- joje.
kelbta geriausia daininin-j Vienas laikraštis savoj 
ke. Ten jai pripažinta pir- pastabas apie sol. A. Stem-‘ 
jnoji vieta kontraltų gru-!pužienę baigia tokia išva-į 
pėje. Ir tai pripažinta ne da: “Aldona turi sultingą,: 
publikos, bet teisėjų komi-j malonaus tembro ir plačios! 
sijos, kuriai vad o vavo apimties kontralto balsą, 
Overlin kolegijos operos pasižymi Įgimtu muzikalu- 
skyriaus direktorius Harris. mu ir nuoširdžia meile dai- 
Teisėjų komisija vertino nai”. Kitas vėl laikraštis 
dainininkus šiais' pagrindi-’pastebi: “Aldona Stempu-- 
niais punktais: balso koky-jžienė yra pirmoji lietuvai- 
bė, muzikalumas, stilius ir, tė, kuri taip aukštai iškilo 
asmenybė. j tarp amerikiečių. Ją veda

Tuoj po šio pirmojo lai-į gera sėkmė. Garbės ir 
mėjimo sol. A. Stempužie^į džiaugsmo nuotaika gau-' 
nei atsidarė plačios durys bia laimėtoją solistę. Di- 
i televiziją, radijo progra-,džiuoju meno keliu ji žen- 
mas ir amerikiečių koncer- gia nelengvomis tikrovės 

sąlygomis. Vienok Aldona 
viltingai žvelgia ateitin.”

SOLISTĖ ALDONA STEBfPUtlLNĖ

h dainuo.
4 d. 3 vaL 
Bostone.

lisves Varpo“ koncerte lapkričio 
p. Thomas Park mokykloj South

Naujausios knygos
i ---------
NEMUNO SŪNŪS, parašė An-i 

' drius Valuckas. Įdomus roma- 
,nas iė 1935 metų Suvalkijos 
, ūkininkų sukilimo, {domiai at
vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 
dabar mažai kalbama. Pirma 
dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.

ANDRIUS VALUCKAS

Stalino nužudymas

NEMUNO SŪNŪS 
lis, 420 psl. - . .

DANTYS, Ju Priežiūra, Sveikata ir Grožis. Parašė dr. An- mr.as Gussen-Gustainis. Knyga gerai pavaizduoja, kaip dantų priežiūra palaiko kūno sveikatų. 190 psl., kieti viršeliai, kaina ... $4.00
BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
.ertė St. Y’ainoras ir V. Civili
škas. 15 Įdomiausių pasakų iš 
.įsame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams. $3.00.

tus. Keliais atvejais jai te
ko dalyvauti su simfoniniu
nvV Actam Įminu
-vra nvcvi va nvnvvi <xvaa

klausydavosi po 4-6 tūk
stančius amerikiečių. Kon
kurso keliu ji prasiskynė: 
sau kelią Į Cafarelli operos 
bendrovę, dalyvaudama 
jau dviejų tos bendrovės 
opeių pastatymuose su di
deliu pasisekimu ir geru 
Įvertinimu.

Siais metais rugpiučio 
mėn. Aid. Stempužienė vėl 
pasiekė dainos mene gra-

Mes tegalime džiaugtis, 
kad “Laisvės Varpas” pa
kvietė sol. Aid. Stempužie
nę f Bostoną ir sudarė! 
N. Anglijos lietuviams są
lygas ją išgii-sti ir pamaty
ti.

Vilnietė

IFire didvyre
Montrealio General ligo-

RUDENIŠKI POSMAI

Nendrių liekni stagarėliai 
Paežerėj linguoja.
Žąsys laukinės ir antys 
Gretas ant ežero rikiuoja.

Rudenio vėjai pro keičią švilpia 
Ir vasaros bijūnai vysta.
Kelio žvaigždynuos neradus— 
Per pelkę gervė klysta.

Soduose liepos, kaštanai,
Taip pat visi kiti medeliai,
Lyg niekuomet nežaliavę,
Sakas, kaip šluotražius, pro stogus kelia.

Juodas arimas per lauką eina, 
Rugienos kojų tarppirštes lando— 
Šalta ir gličioj ir tvartuos,
Geriau jauties tik susisukęs skrandon.

St. Santvara*

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
•1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io Pr«>-n»’j9j, prie Italijos sie
nos. r-a dalis 453 psl. . - .$4.50.

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

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

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

“Keleivis”
636 E. Broadvray

D__

Montreali. čia 
1951 metais

nių
bėjusi nuo mirties. Jie bu
vo prasigyvenę, bet savo 
geradarės neatsiminė.

, . ... . . ... sunkiu darbu pelnėsi sau
zm laimėjimų. Milioninio.ninej negailestingo vezio|duon, p,.ieš 17 mėnesių 
skaitytoji! dienraščio The graužiama baisiose kancio-|j, pradėjo graužti vėžys, 
Chicago Tnbune vadovy- se mira 56 metų amžiaus,^ paskutinėmis dienomis 
bes suruoštame sio krašto Manette Winsteig, kun sa- SUsireo nlaučiu uždegimu 
tarpmiestiniame daininin- vo drąsumu ir pasiaukoji-; jr jos sj£įĮas nutrūko, 
kų konkurse, kuriame da- mu paskutiniojo karo metui
lyvavo 111 dainininkų, nusipelnė didvyrės vardo. J Mariette gali būti ir 
kontralto balsų grupėje ji Velionė buvo austrė. Ji j mums drąsos, pasiaukojimo 
laimėjo premiją su aukai- labai piktinosi vokiečių na-? pavyzdžiu. Ir mums daug 
niu medaliu ir garbės di- cių žiaurumu ir stojo;kas yra gero padarę, esą- 
plomu. Po šio laimėjimo ji skriaudžiamųjų pusėn. kitiems skolingi. Nepa-

1 mirškime savo darbais ir
aukomis bendriems reika
lams atsilyginti savo skolą.

Ir mes socialistai turėtu
me atsiminti savo senuosius 
vadus, jų ryžtą, užsispyri
mą savo idealo siekiant. 
Turėtume šios moters pa
vyzdžiu atsidėję savo idė
jas ugdyti, savo spaudą pa
laikyti. Nepriklausomoje 
Austrijoje ir Mariette pri
klausė s o c i a 1 d emokratų 
partijai.

J. Valeika

SEIMININKĖM

vėl buvo kviečiama į tele-, VT . * <viziia ir radiio nroeramas • Naciams Austriją uze- 
Mariette išsikėlė > 

IVengrijų. Čia karo metu ji 
visokiais būdais gelbėjo j 

Minėtų konkursų tikslas 'getto uždarytus žydus ir 
buvo surasti naujų talentų. '■ kitus karo pabėgėlius. Sa- 
Pasirodė, kad jų yra taip koma, kad ji yra išgelbė- 
pat lietuvių visuomenėje,; jusi nuo mirties ne mažiau 
kuriai tais atvejais gražiai ' kaip 1,300 žmonių. Kitus 
atstovavo mūsų jaunoji so-;begelbėdama ji išdalino ne 
listė Aid. Stempužienė.; tik savo, bet ir tėvų jai pa- 
Svetimųjų suteiktas jai pri- liktą turtą, žodžiu, tai bu- 
pažinimas net dviem atve-ivo nepaprasto pasiaukoji- 
jais rodo, kad ji verta taipimo moteriškė.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, au Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyrium 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
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 186 puslapius. JI para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Joa kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti iiuo adresu:

KELEIVIS
E. Broadvray -t- So. Boston 27, Maaa.

buvo žmo- šaukšteliu vanilės, 
ji atvyko Į visas tris dalis sumaišyk ir 
boV°T;l^!* Pakepk pečiuje. Iškepus at

vėsink, išplauk vidurį ir 
Ji Prilydyk plakta grie-

tinėle.

Whitting pieno kompa
nija išleido rinkon naują 
produktą — tai Homogen- 
ized Instant Custard Mix. 
Kaip ir pienas, jis parda
vinėjamas p o p ieriniuose 
kartonuose. Pagamintas iš 
šviežio pieno, cukraus, 
grietinės ir kiaušinių. Tin
ka vartoti visokios rūšies 
“pajams” ir desertams.

Štai receptas “karališko 
deserto”. Paimk kvoitą 
“Custard Mix”, padalink Į 
tris dalis. Vieną dalį sumai
šyk su padegintu cukrum, 
kad turėtų karamelio kva
pą. Kitą dalį sumaišyk su 
trupučiu ‘instant coffee”, 
kaa turėtų kavos skonį. 
Trečią dalj sumaišyk su

(Tęsinys)
Berija atsisagsto apikaklę, tarsi norėtų atliuosuo- 

1 ti kaklą veržiančią kilpą ir bando lengviau kvėpuoti. 
antro^^’Aat sunkios mintys nėra taip lengvai išblaškomos, jos 

nesitraukia nuo jo. Gyvulišku instinktu jis jaučia pavo- 
ų čia pat, savo artimiausių bendradarbių tarpe, kurie 
su pasitenkinimu jj likviduotų. Tas jausmas jo niekad 
neapgavo, ar kada jisai dirbo, kaip baltųjų karininkas 
provokacinį darbą pilietinio karo metu pietų fronte, ar 
kada rinko žinias apie rusų emigrantus, apsimetęs nuo 
bolševikų pabėgusiu baltuoju pulkininku Pragoję ir Pa
ryžiuje. Stalinui užteks prie jo biografijos pridurti, kad 
jis tikrai buvęs šnipu tik ne revoliucijai, o jos prie
šams . .. Kokia tragedija!.. . Ne, jis taip lengvai nepa
siduos ! Jis turi veikti ir veikti greit

Taip. jis pasinaudos Stalino Įsakymu pristatyti jam 
iš Grazijos liaudies gydytoją, užkalbėtoją, ir nužudys 
Staliną, kol jis nesuspėjo nužudyti jo, Berijos. Paskubo
mis jis parašė griežtai slaptą laišką Gruzijos saugumo 
viršininkui, ir artimam draugui, ir Įsakė jam surast) to
kį senį, kuris mokėtų elgtis su gyvatėmis ir skubiai at
siųsti pas jj. Kartu, bet seniui nežinant atsiųstų lėktuvu 
ir penkias pačias nuodingiausias gyvates, kurios būtų 
galimai labiau panašios j nekaltas dieles kraujui nulei- 
ti, ir pristatytų jam, Berijai. Laišką perskaitęs turi ji 
uoj pat sudeginti.

Laišką užlipinęs ir uždėjęs savo asmenini antspau
dą iššaukė patikimą NKVD kurjerį ir paduodamas laiš
ką pasakė:

— Skrisi tuoj mano asmeniniu lėktuvu pas Gru
zijos saugumo viršininką ir tik jam atiduosi šj laišką, 
niekam kitam. Tuo pačiu lėktuvu atgabensi senį, suge
bantį kraują nuleisti. Reikalas skubus ir liečia mūsų vi
sų brangaus Stalino gyvybę. Už sėkmingą ir skubų atli
kimą gausi penkis tūkstančius rublių ir dvi savaites ato
stogų.

m ir iiiikSiiBoS ararlzrluf i

DAR YRA ŽMOGĖDRŲ

Iš Rio de Janeiro, Brazi- 
Dabar ^J°j. Pranešama, kad te

nai suimti trys indėnai, kū
ne paskerdė, iškepė ir su
valgė žmogų. Jų auka bu
vo baltaveidis naujakūris

ifiMFlorenal Alves Fontoura.

comes from the Whiting Milk Company of Charlesto\vn, Mass., one 
of New England’a larrest independent daines. Just now available 
at all better marketi is Whlting*t Fresh Homogen ized Instant Cus
tard Mix, a aew health giving rssdy-miz instant custard uhich uill 
malte Momis task of prenenng custard pie, custard sauce, or any 
of the other flarorfal and natritional custard desaerts a lot easier. 
Comes packed ia familiar one-quart paper milk containers ready 
for immediate UM ia the kitchsn.

Mamyte labai dėkinga
N

Mamytės gimtadienio pro-

5a užrašiau jai “Keleivi.” 
i labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus Įdomius 
straipsniui ir žinias. Man 
labai patinka ‘KaldriT — 
ačiū, dukrela, ačfcT~

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

mytes per Malus metui! Joa bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Ktltivii

Kurjeris oeKotiamas 
tokį svarbų Įsakymą. Jis. neturėjo laiko net šeimai pra
nešti kur iškeliauja, bet tai nebuvo pirmas kartas. Kur
jeriui išėjus Berija lengviau atsiduso. Jis niekuo nerizi
kuoja, galas vistiek, tai kodėl nepakovoti? Jeigu nępa- 
iseks, tai jis nusižudys, nusišaus ar nusinuodys, bet gy
vas nepasiduos, nes žinojo kas laukia suimtųjų. Berija 
užsidarė savo kabinete ir Įsakė nieko neįleisti. Jis norė
jo sunaikinti kai kuriuos dokumentas, jam vienam ži
nomų agentų pavardes.

Vėlai naktį jam paskambino Ivan Serov ir pranešė, 
jog norįs jį matyti labai svarbiu reikalu. Berija atsisakė 
jį priimti ir liepė pranešti ką jis turįs pasakyti telefonu. 
Serov atraportavo, kad jo žiniomis Stalinas pakvietė 
pas save tokius tai asmenis. Berija jam padėkojo, bet 
Serovo vistiek nepriėmė, nes juo nepasitikėjo ir jo bi
jojo. Bijojo, kad tas šlykštus karjeristas ir ištisų tautų 
budelis per jo lavoną nejkoptų j jo sostą. Berija jau 
norėjo padėti telefono ragelį, kaip staigi mintis atėjo 
jam į galvą, mintis bent šiai nakčiai atsikratyti Serovu. 
Jis pasakė, kad Serovas yra visai nakčiai laisvas ir jei
gu nieko geresnio neturi numatęs, tai ar negalėtų nuva
žiuoti pas Berijos mergaitę, gražuolę teatro artistę, ir 
jai pranešti, jog Berija užimtas ir negalės atvažiuoti va
karienės. O, gal, jis galėtų ir pas ją pavakarieniauti?... 
Serovas labai pradžiugo ta misija, nes ta artistė senai 
jį intrigavo, o proga pasitaikė auksinė . . . Berija su

prato iš Serovo balso, kad jo planas pilnai pasisekė.

Serovo pranešta naujiena galutinai įtikino Beriją, 
kad jis neklydo dėl Stalino, kuris pasikvietė jo asme
ninius priešus. Aišku, tie žulikiški niekšai nepražiopsos 
tos progos naujoms intrigoms sunarplioti prieš jį, Beri
ją. Jis žino, kad Serov ir Chruščiovas yra dažni bendrų 
girtuokliavimų draugai. Bet Serov aiškindavosi, jog jis 
tenorįs tuo būdu išgauti informacijų iš Chruščiovo. 
Kaip ten bebūtų, bet jis yra aiškus dviveidis ar trivei- 
dis ir juo pasitikėti negalima.

Ir tegul . . . tegul jie visi narplioja likimo siūlus 
prieš jį, jam vištide pat Burtai yra mesti, upė perženg
ta, galutinė ir sprendžiama kova pradėta. Jis žino, kad 
Stalinas vaizduoja Dievą, bet juo nėra. Daug kartų jis 
matė jį visai nepanašų į Dievą, girtą ir apsiseiliojusį, iš
sigandusį ir pasimetusį, su visomis žmogiškomis silpny
bėmis, aiškiai* bukos galvos gudruolį. Nei Stalino pa
minklai, nei paveikslai, nei jo knygos, nei straipsniai, 
net ant jo kurpalio užtempta komunistų partijos istori
jos paskutinė laida, nei jo kultas, nei mitas neišgelbės 
jo nuo Berijos keršto. Ir Berija pirmą kartą drąsiai pa
žiūrėjo į priešais kabančio Stalino paveikslo piktas akis 
ir švelniai nusišypsojo, taip švelniai, kaip tik jis vienas 
mokėdavo šypsotis kiekvienam nuteistam mirti ...

(Bus daugiau)
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Bėda su ta logika kas vakarą duoda savo sū- Kruopių parap. 
nui automobili SU mergi- Lapašinska* Viktoras, 
nom pasivažinėti. Tai yra Mačiulakytė Ona, gyvenusi Vo-
visiems žinomas faktas. Jei- kietijoje. | ton St.. New York. N. Y.
gu palyginsim, tai^ ak esu Martišius Kiuimieras ir Mar- WaWo _ Wilkaniec Eduardas, 

gyvenęs Hamtramck. Mich,

iyje.
, Uktweria Rozalija ir vyras Ati

ryje.
Velionis buvo ilgametis 

tanas, gyvenę 713 Washing- “Keleivio” skaitytojas, pri
klausė Lietuvių bendrovei. 
Ilsėkis ramiai Amerikos 
žemėje, kurią Tu laikei an

: uodegoje yra blusų. _ _ _
o 2. Palyginimas: Mūsų šu- t°ks pat vaikinas, kaip jis, tišjūtė Mtrijona.
Senas mano kolega pro- niukas taipgi turi uodegą. todėl logiška išvada yra Matonytė-Rukšemenė Antani- Zajančauatas Aleksandras, sū-'tręja tėvyne, 

fesonus Katinas, buvo la- 3 Bvada: Mūsų šuniuko tok.l»> •“<* »» Y«k«r» tėvas “ ir '•tras «•■<«»»>» Anta- „u. sumatavo, gyvenęs BoJStreikuoja 
bai rimtas vyras. Destyda- uodegoje turi būti blusų, tun man duoū aavo auto- nas. J gtone.
mas savo studentams Ari-. Tai yra logiška išvada ir vnobilj ii* pridėti dar $10.00 Matulaitis Antanas, sūnus jo- Marijona
stotelio filosofijos nuosta- njekas negali to užginčyti 'gazolinui ir kitoms išlai- no, iš šakių aps. 
tus, jis visada pabrėždavo Katino žmona tuoj;“™?* . iMatutevtahu Vladas, „darnai
ailogizmų. Kų reiškia šilo- davė kumsiiu j sulų ir sa-i Toliau atsiliepė ir duktė., Rvenęs Alytau. ar Seinų ap. 1 "
gumas? Jetpi musų skai-ko: ‘Mūsų šuniukas gali!Sako: 12 metų mergaitės Meiliūnas AnUniu. Jonas, Le.
tytojai yra studijavę filoso- nusinešti ant savo uodegos y1*3 jaunos panelės u- eina ir m . uun&ulaib GihNbKAL

1° aiškini ne“ visa tavo logiką, nes fak-įsu vaikinais į šokius. Tai
reikėtų. Bet nekiekvienas ■ toks kad vakar ^iyra visiems žinomas faktas.
keleivietis yra taip toli pa-jj išmaudžiau, iššukavau, irl-^8 esu irgi 12-os metų am- 
žengęs, todėl reikia paais- ,iu jo uo. ziaus. Išvada= sį vakarą aš

le-ei blusog„ (emu , sokius. Negalit tam
Na, sako profesorius, to- priešintis, nes tai yra visai 

kiu atsitikimu mūšų šuniu- logiška.

vogto)

ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi-

kinti, kad silogizmas yra 
taisyklė logiškai galvose
nai. Ji susideda iš trijų da
lių: fakto, palyginimo ir iš-, palyginu 
vados. Pavyzdžiui:
•1. Faktas: kiekvienas žmo
gus yra mirtingas.
2. Palyginimas: Jurgių Mi
kas yra žmogus.
3. Išvada: Jurgių Mikas tu
rės mirti.

kas yra išimtis iš bendros j Apsirengė ir išėjo.
Profesoriaus žmona pra

deda savo (vyrui išmetinėti:
taisyklės, ir mūsų silogiz
mas šitaip išrodys:
1. Faktas: Kiekvieno šuns Matai, ką tu su ta savo lo-
uodegoje yra blusų. gika padarei! Mergaitė ir
2. Palyginimas: Mūsų šu- indų nesuplovė. Viską pali- 
niuko uodegoje blusų nėra. ko man.

_ 3. Išvada: Mūsų šuniuko1 Katinas pradėjo raminti
Mano kolega nutarė I)a* j uodega yra išimtis bendra- savo žmoną, kad duktė su- 

mokyti silogizmo ir savo • • 1^1™ tjiisvklei. Tai niaus indus narėiusi iš šo-

PARDUODU NAMUS FLORIDOJE
Dėl nesveikatos parduodu du namus 
lengvomis sąlygomis. Puiki vieta, 
l.S akro sodo su dailiom palmėm, 
Tutinas ti kambarių, maudynė, skie
pas, 2 porėiai. Garažas, virš jo 4 
kam b. ir maudynė. Kitas namas 2 
.šeimų, po 3 kambarius, maudynės, 
po 2 porčius. Puiki vieta, pajamų 
duoda $250 per mėnesį. Kreiptis:

P. Kraucs
8050 N. W. 13th Ct.
Miami, Fla. (47Heywood Wakefield ben

drovės 1300 darbininkų 
streikuoja jau 4 savaitę, te 
darbo yra daug ir lietuvių.
Išsikelia j pietus

Florence Stove bendrovė, 
kurioj dirba 800 darbinin
kų, iki kitų metų kovo mė
nesio visai užsidarys ir išsi
kels jpietus.

Tai liūdna žinia mūsų 
• miestui. Žvalgas

onas, Stasys ir jų seserys.
Mickevičius Juozas ir Radvilio- 

nių, sūn. Stanislovo-
Mitoljūnienė-šabliauskaitė Ona?
Kazėnas Baltrus. į
Baškauskaitė Michalina ir jos

sesuo. i ----------
Pauliukynai, gyvenę Kulpmont Netekome A. Mickaus 
PiU^SST^iSas. | . SPa.lio 2t (*'Lamoreau!
PocvRiūtė Magdutė ir Onutę,'į0?1^-'.08 £ Vlet,nŽf “F“» . . . . ------- ~ .

ii Avikilų k., Liudvinavo v.: ^nyčios buvo palydėtas Unite., nnų atatove. 
Mariampolės aps. 21 miręs Adomas Montrealy lankėsi Sovie-

Prike Maria, gyvenusi Mlckus-
delphijoj.

07 LITHNAN1A 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

GARDNER, MASS.

MONTREAL, P. Q.

NORINTIEMS ŽINOTI 
CLEVELANDE

Paskaitos iš Šv. Rašto bus lapkri
čio (November) 4 d„ sekmadienį, 
Lietuvių Klubo svetainėje pirmame 
aukšte, Superior Avė., Clevelande. 
Durys atdaros antrą valandų po 
pietų, paskaita prasidės po dviejų 
valandų. Kalttės š. Rašto tyrinėto
jas JURGIS VANAGAS, {ėjimas ne
mokamas.

REIKALINGOS DARBININKES
Reikia trijų datbininkių valgio Vi
limui ir namų darbams. Rašyti an
gliškai ar lietuviškai.

J. J. Lelionis 
26 Maujer St.
Brooklyn 11, N. Y. (45*

PAIEŠKOJIMAI
Phila- , • tų delegacija su miškų mi-

„ Velionis buvo malonus nįsteriu priešaky. Ji lankys 
Raila Antanas jr Juozas ir jųf.”10^8’.10 dėl daug jo ar- miško pramonės centrus, 

seserys Doškevkieneir DuU t,n'W ir atėjo Krkliai [ikisi. kad ^tai
skienė, ii Vaitkum, k.. Huia- SvSki^k Sdydtri’ji i ^?akyS miŠk° me*

loto vai., Panevėžio aps. 1n“. paS” 1 džiagos kiekį.
________ _ . _____ ___ .___________________ Reliuga Vladas tt Palangos vai.' velioni mirt jS’ilgos ii- D?l^ija yra valdžios

vaduotis silogizmu, prof. apie 12 valandą nakties. Rinka Charlis, išvykęs iš Lie- gO8> sujaukęs 72 metų am- ,u\^aįJ?- 
Katinas pasiūlė savo šei-'Tėvas jos laukė ir pasakė, *“vos 1940 m- i Haverhill, žiaus. Jis buvo kilęg isįj^vę geia »a:

moKyu snogizmo ir savo jai jogikos t^jej. Tai pjaus indus parėjusi iš šo- 
seimą nes jj labai erainda-;^ ai|ku ir logiška. kių. ,
\o nelogiški jos ginčai, ku- Paaiškinęs, kaip reikia Mergaitė sugrįžo iš šokių J* 
np kartodavosi beveik kas , ’T,’ . r __ -__ 10 _ 1___1-_ i-a:__Rinlrie kartodavosi beveik kas 
dieną, Būdavo, kai pradės 
jo žmona ginčytis dėl ko
kio mažmožio su vaikais, mos nariams, kad jie duo- kad dabar ji turi suplauti; ^ass- 
, - „ > tų jam pavyzdžių, kaip jie indus. |bulius Robertas,
tol lekia visi kartu, steng- ^^0 galvosenos būdą taikys' Duktė atšovė: Pagalvo- Savickas Anupras, 
damiesi viens kitą perrėkti, reikalams. Pirmutinė kime apie tai logiškai: iSlamiškiūtė Katriutė, vi
ir visada baigdavo savo — - .................. -- - -
ginčą be jokios logiškos iš
vados. Visi susierzindavo
ir, nuėję gulti, negalėdavo __________ ___
užmigti iki vidurnakčio. Įl. Faktas: Visos moterys darbo'nedirbai

pasišovė jo žmona. Štai, L Faktas: 12_ metų ; am 
sako, mano problema ir lo- žiaus mergaitė yra maža- 
giška išvada

Pestvieniu kimo Sere- Gera būt^ iteikti valdžiai restviemų Kaimo, ^e-! jnemorandumą, kad Sovie-džiaus valsčiaus. į šią šalį
jis atvyko dar jaunas'ir vi^ Paleist^ veigų^stovy-

Ieškau savo dėdės Kazio Savicko, 
Kim. Rudenų kaime. Gudeltų vai., 
Mariampolės aps. Prieš pirmąjį ka
rą, rodos, gyveno Kanadoje, o vė
liau išvyko į U. S A.

Vincas Savickas 
Vilkaviškio rajonas 
Bartininkų paštas, šilitalių km. 
Lietuva, L. T. S. R.

Ieškau savo tėvo Baltraus Andriu
lio (jei miręs — tai jo kapo). { 
Ameriką atvyko apie 1905 metus. 
Kilęs iš Pajesio km., Garliavos vis. 
Jis pats ar apie jį žinantieji atsi
liepkite adresu:

M. Andrušis 
10772 Turner Avė.
Detroit 21, Mich. (45

vienuoiė, są laiką gyveno Gardnery,: musų tautiečius. Gera
iš Avikilų k., Liudvinavo v., tik 1914 metais buvo nuva-1
Mariampolės aps. žiavęs i Lietuvą ir dėl karo!, kokiomis sąlygomis mu- paieškomas Kazys Bubnys,

metė. Smiltims Martynas. ten užtruko iki 1922 metų.!^ tautiečiai kerta miskus
2. Mažamečiai vaikai flZl- šveistys Juozas ir Vincas ir Jis , paliko nuliūdusią? 0™1* vergJJ°Je; ., , « t ! i.. ------ >7— ------ _ t.a. >»• • Politinis komitetas tosmigti iki vidurnakčio. Įi._raKtas: visos moterys darbo nedirba. i JU sesuo Verutė, iš Jurber- žmoną Oną Juškaitę-Mic- Politinis Komitetas. t<

Žinoma, . prof. Katinas, į mėgsta gerus, naujus kaili- g. Išvada: Aš indų neplau*1 ko valsčiaus. - kienę, sesei*} Antaniną Kam- progos neturėtų praleisti,
kaip išlavintas ir jautins nius žiemos sezonui. , ■ sju jr ^vas negali mane Tomkevičius Bronius ir žmo- žiūrienę Lietuvoje ir sese-žmraniK. npnni-ėin cavn 2. Palvtrinimas • Mano eri__ :_ m •___ Į

SŪRŪS
Motiejaus iš Pakuonės vals. Paieš
ko sesuo Ona iš Lietuvos. Rašyti: 

J. Žilius
titi.3 Beatty Avė.
Montreal, Verdur., P. Q. Canada

žmogus, nenoiejo savo sei
mai kalbėti apie žmogaus
Tnirtingumą. Jisai pasirin- _______________ _
ko daug švelnesni daiktą, geri, nauji kailiniai. Ir aš yo miegamąjį. Pasilikęs vir* 
būtent, šuniuko uodegą. Pa- noriu jų tuojau, nes atei- tuvėie Drof. Katinas tarė 
prašė savo šeimą susėsti nantį sekmadienį eisiu į pats'sau:
aplink stalą ir pradėjo dė- koncertą. į j. Faktas: Pasidariau sau
styti. Štai, sako,. kaip rei-j Padrąsintas motinos lo- bėdos. j
kia argumentuoti remiantis’giškumu, 18-os metų sūnus 2. Palyginimas: Pasidariau<

— taisykle: — i Petras pareiškė ir savo rei- gįu bėdos. 5
Kiekvieno šuns kalą. Esą, Kikilių šeimyna 3. išvada1 Pasidariau sau'

i bėdos. r*Mi
Prof. Gnaiba

?• Palyginimas:. Mano gi priversti. Tai yra aišku ir Jadvyga, gyvenę Panevė- riečią šimkūnienę Gardne-i 
kailiniai jau seni ir apšejię. jogiška. I
3. Išvada: Man reikalingi Apsisuko ir nubėgo j sa-’

7 n n V 1\I A CLt \j u x 11 rikJ
Silogizmo 
L Faktas:

Mokslas ~ Literatūra - Srietfmas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš pįktumo 

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 i j 
SAULĖS RŪSTYBĖ—romanas, kuris kiekvienam, -nai sa
kyte sako: skaitai mane. nes myli, o nemylėti negali, kada 
mane skaitai- 311 psl., kaina..................................$3.00
VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 
2, ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik 
$4 .00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

Dr- Alg. Margeris, 3325 S. Halsted SL, Chicago 8, IIL

KONSULATAS IEŠKO

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KvraeiA visus | bendra lietuvybss dauba 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasKHjęs Vasario 15-tą, 

suteikia Įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijttho Lietuvių Amenkoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta au 
fistenslimin naudomis. SLA npdrnuda psgolMa 
jums ir jutų ••tanai aMaimija.

SLA VEIKLA Ir jo tikslui bai praeityje nuveikti gur
bai Ir pasiekti nuopelnai apmiyti atskiruose leidi- 
aiuoaa, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
valysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS 
Wesl SMb Strmd, Nmr Ynefc I, N. T.

i Adomėnas Juozas, gyvenęs De
troite.

Aleliūnienė Marijona ir jos 
dukterys Elzbieta, Emilija, 

Liucija ir Marijona.
Almįnauskas Albinas, iš Kur

mių kaimo.
Andruškevičienė Marijona, gy

veno Lowell, Mass.
Bakšytė Marcelė, iš Sintautų, 

šaki ųapskities.
Barauskaitė Salomėja, duktė 

Antano, įš Alytaus pas.
Barauskas Antanas, buv. miš

kų urėdas Trakų aps.
Bendorius Juozas, sūnus Anta 

no, iš Mariampolės aps., gy
venęs Mažeikiuose.

Cibulskytė Jackienė Filomena- 
Didvalis Pijušas ir du jo bro

liai, iš Oškasvilių kį Gižų 
parapijos.

Dobilauskas Juozas ir Stasys, 
gyveno Shamokin, ar Kulp
mont, Pa.

Doškevičienė-Railaitė Elzbieta 
ir vyras Povilas.

DuIskienė-Railaitė Ono ir vy
ras Petras.

Dzenkauskas Vadovas.
Gaižutis Napoleonas Stasys ir

Vytautas.
Gaštautų šeima.
Grikis Vytautas.
Indriliūnas Jonas ir Mykolas ir 

sesuo Emilija PRškevičienė, 
jos vaikai Joana ir Kotryna.

Iškauskas Antanas.
Janeliūnas Povilas.
Jokūbaitis Vytas, iš Vokietijos 

bu\o išvykęs Anglijon, gimęs 
Amerikoje.

Karvelis Julius ir Stasys, sū
nūs Rapolo.

Kaunas petras, spėjamai kilęs 
iš Kretinkes aps. (gal Mosė
džio vai.)

Kletkus Aleksandras, sftnus Je
ronimo.

Kletkus Stasys, sūnus Prano- 
Kontrimavičius Stasys.
Lalas Jonas, ii Kvisčlaukis,

A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray

So. Boston 27, Mass.

Geležinkelių bilietai pa
brangs 15%. Geležinkelių 
bendrovės šaukia, kad 
1953 m. (vidutinis savaiti-i 

į nis geležinkeliečio uždar
bis buvęs $57.15, o šiuo 
metu esąs $64.56, bet apie 
savo pelnus jos nieko nesa
ko.

J. Valeika

Paieškau Pranciškaus Samaškos, ii 
raj-ramančio parap., Matiškių kai
mo. 1922 metais jis gyveno Wash- 
ir.g.ono valstijoj. Jis pats ar jį Ei
nantieji malonėkite atsiliepti:

Jos. Samoška (44
W. Walker St.

Milwaukee, Wis.

LYTIES GARBINIMAS 
ė T. J. Kučinskas

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. Kačinskas 74« W. 34th St„ Chicago 16, IU.

Pattturaiausia įstaigą sijoti siuntinius į SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ, LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 
ir į kįtRB kraštus, apmokant čia maitą ir kuri garantuoja 
pristatymą, tai ūaageli metę žinoma firma PARCEI.S TO 
RUSSIA. Ine. Garinti SSSR leidimą)į įgaliuoU INTURIST, 
Maskvoje, rinkti muitas čia, vietoje.

Praktiškai galima siųsti viską:—nauji ir dėvėti drabužiai, valgo
mieji produktai, įvairts vaistai:—Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir 
kiti, aro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų.
NAUJIENA: Dabar galiama oięoti "ANTI-POLIO SERUM”

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

Siunčiame snivainan mašinas, akordijonus, rašomas mašinėles įvai
rumu* kai liomis. Mt.SV DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA. Ine.
1530 BEDFORD AV£, BROOKLYN 10. N. Y. 

(Už kampo bnvosion vietos). Telefonai:
INgernol 7-4465, INgonml 7-7272. 

įstaiga yra pim ame aukite. Apylinkėje pakankamai vietos pasta
tyti automobilius, (staiga atidaryta kasdien ir nekmadiiniais nuo 

9 ryto iki ti vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 val. po pietų 
SIUNTINIAI MSIUNCIAMI KASDIEN

SIUNTINIAI I VISUS EUROPOS KRAŠTUS

UNITED PACKAGE EXPRESS C0.
MARKET ST. (arti P. R. R. atatfe*), NEĮTARK, N. J. 

Tmef.: MArbH t>»77
Skubiai išsiunčiame maiste predaktua, audeklus, naujas ir 

dėvėtas drapanas, vaistu* ir t. t. 
lėlike ti sakaičių siuntiniai pasiekia paskyrimo vietą.

Oro pušta pasiekia gavėją per 7—19 dienų.
Siuntėja* <«■* gavėję perais patvirtintą pakvitavimą. 

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI 
Viui pemiuatRae mehesėiai ir maitai apmetami ėia

Atnešę ar alsinate šį skelbimą sntanpysite $2.M 
automobiliųNemokamas ių pastatymaa Kinney Parking Let

r-i

NEW ERA
IŠDIRBĖJAS SKELBIA

į kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Shain- 
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odą. Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. NEVV ERA mi
šinys padarytas su geriausiu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens į pakau
ši, o moterims užlaiko garbanas 
(curls) sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite $2.04 až 8 •«. Liq. bu
telį. Kanadoje $2.25.

FR. BITAUTAS
342 So. Pearl Denver^ Colo

TLA3t ^vrtaC.
Plašė ara Asuklis- 
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. Medleva Žie
vės yra geriausiu 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.

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

greit pasiunčiam pinigu: Lietuvos žmonėms su garantija. Už 
j Amerikos dolerį Lietuvoj žmonės gauna 4 rublius.
. Pinigų persiuntimas kainuoja: pasiuntimas nuo $3 iki $400 

kainuoja $1-93. Per 10 dienų pinigai nueina. Siunčiant per 
j Trans-Atlantic Cable DTnigai nuema per 36 valandas, bet per
siuntimas kainuoja $5 (iki 300 dolerių).

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

Vytautas Skrinska, savininkas
; IDEAL PHARMACY—29 KELLY SQ.—W«RCESTER, MASS.

MES ATLIEKAM...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

"KELEIVIS”
27, Mana

f



/

Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 44, Spalio 31, 1956

Pagerbė Iz. Vasiliūną

Bostono lietuvių kultūros 
klubo spalio 28 d. susirin
kimas buvo skirtas smuiki
ninkui Izidoriui Vasiliūnui 
jo amžiaus 50 m^ų sukak- 

_ . , ... ties proga pagerbti. Susi-
Didelis koncertas Buvo jaukus pobūvis , rinko pilna Tautinės są-

............................ .. . . j ,. . , , jungos namu salė.
si sekmadienį lapkričio Lietuvių darbininkų drau- p- kIubo-piiminjnk0 K. 

4 d. 3 vai. po pietų Thomas gijos 21 kuopa pereitą sek- jĮocpaus žodžio susirinku-

SKAUDUS ATSIMINIMAS

Prieš dvejus metus lapkričio 3 d. mirė Pranas Rosav- 

age (Rosovičius). palikęs mane liūdinti*.

Man netekus Taręs, brangus Pranai, tie dveji metai 

buvo ilgesni už tuos 32 metus, kuriuos aš kartu su Tavimi 

išgyvenau. Žinau, kad Tu pas mane nebegrįši. Ilsėkis, mie

lasis amžinai- Aš Tavęs niekad nepamiršiu ir ant Tavo kapo 

gėles sodinsiu ir jas ašarom laistysiu, kol pa&Tave ateisiu.

Tavo nuliūdusi Antanina

<xxxx^x?eoao;“xxxxxx900coeeo«9eeooeo(»uoo9Qu«x»sc9eMK48e i

dal\\auja solistai: Aldona b si kartų i ji susirinko Vytenio oianu ualvdi-Stempužienė ir Stasys Lie- gana gausus Įvairaus am- Į™™
pas. Jiems akomponuoja ziaus ir užsiėmimo bosto- tQ *
komp. Julius Gaidelis. niečių būiys, kuriems sei- Komp/’Julius Gaidelis 

Be to dar dalyvauja ak- mininkes bu\o Paru°susio» apibūdino sukaktu-
rius \ italis Žukauskas, i gaidžių \akanenę, o seimi- vininko asmenį ir jo talen- 

nmkai gerų gėlimų. ta
Kuopos valdybos pirmi- Reik pastebėti, kad su

ninkąs Fr. Ramanauskas, kaktuvininkas .ne tik pats 
pasveikinęs svečius ir daug grojo, bet dai* pasi- 
trumpai nusakęs Lietuviu kvietė iš Latvrence J. Li- 
darbininkų draugijos uždą- tauškų, čia gimusi. jaunų

Našlių Banketas

PADĖKA
Dorchesterio moterų klu

bo valdybos vardu dėkoju 
visiems, kurie tuo ai* kitu 
prisidėjo prie rengto kortų 

: vakaro pasisekimo, o ypač 
‘ Aukštelienei už gardų py- į 
ragą, sūrį ir dovanas, Žar-į 
deekienei už dovanas ir sa 
vo draugių sukvietimą j 
vakarą, Kuprienei už keiką,

' Palubeckienei už keiką ir 
dovanas, Onai Negdan už 
didelę pagalbą darbu ir au
ka. Pirm. Marija Agurlciene

Dr. B. Matulionis

tol

KOMI’. J. GAIDELIS

-•A. :

V

Jis akomponuoja “Laisvės 
Varpo’’ koncerte daininin
kams A- Stempužienei ir 
Stasiui Liepui.

Legionierių viršininkės 

perims pareigas

Lapkričio 2 d. 6 vai vak. 
So. Bostono lietuvių pilie
čių draugijos salėj (368 
Broačhvay) Stepono Da

?!

DR. D. PILKA

\ Rengia Sandaros Moterų Klubas 
SęKmadieni. lapkričio (November) 4 d., 3:30 vak vak.

LIETI VI^ PILIEČIŲ DRAUGUOS SALĖJE 
? 368 W. Broadvvay, So. Bostone

IŠMOMIOJAMI KAMBARIAI
i Išnuomoujami atskirai 2 kambariai, j 
Į Vienas antrame aukšte, tinka ir ofi- J 

sui, antras trečiame aukšte. Kreip- < 
tis j Lithuanian Furniture Co., 366 į 
W. Broadvvay, So. Boston. Telefo
nas: AN 8-4618. (—)

OOm Valandos: nn t U 4 irmlkil
846 BROADWAY 
sa BOSTON, MASS. 
Telefonas AN 8-1320

Parduodu Namas
„ •• ... , z. , ' 3-4-4 kambarių namas, geram sto-Bus renkanti našliu karaliene ir karalius. Gros geras orke- vy parduodamas tuoj pat be agentų.

: Kreiptis telef. bet kada AN 8-2796.siras, pairi menine programa.

VISUS k\ iečia atsilankyti Komisija • . . ,>A^P^OI)L NAMUS
• Dviejų aukštų namas, vonios, cen-;

vimus ir primines, kad ji tenoro balsų, bet neturinti ’ ^‘*^r ?“iuia''saJi^SSd,SXJa?
leidžia ir“Darbo” žurnalai sąlygų ji tobulinti. Savo , į keleivio ofise ese Broadway
paprašė tarti žodĮ dr. j. lietuvi, turinti labai gražų DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO {STAIGA' e'*i ‘ ( ’

r» „e ^onmn w ’ NAUJOJOJ i ANGLIJOJ *Repšį, dr. D. Pilką, P. Viš- balsu jis nustebino iv šio,, 
čini, J. Tumavičienę, J. pobūvio dah’vius; ft;
Arlauskų, Veni, S. Jane- Sukaktuvininkas savo žo* 
liūnų, A. Namaksi, J. Son- <vje pažymėjo sunkių Ke- 
dų ir kt. tuvių menininkų būklęą Jis ,

• Po vakarienės svečiai ii- šiame krašte yra paskutinė- c
gai kas šokdami kojas mi-je kategorijoje, mažai kam . t,,r«’vs- v.«w

klino, kas prie baro stipri-‘eikaUngi. Jis nuoširdžiai, .Persiunčia Jūsų sudarytus^"tiniusi LIETU V Ą ir VISAS 

nosi, kas su draugais ir pa- dėkojo, kad klubas ji, tokį.; < ’ kitas RUSIJOS Vaidotus antis

žįstamais šnekučiavo^ menkų, nereikalingą; žilio- /tai nauju ai- naudotų rūbų, avinės, med
Teko patirti, kad’ drg. S^. P^riminė, . ir kitko.'. Visas išbridas ir U. S. ;R* muiĮą apmoka siuntėjas.

P. Mankus ir Blackstone, Pobūvis buvo baigtas pą- Taipgi priimame užsakymui* siuntiniams per Angliją.

,ne£*Įėdamas^į.j)oky- IŠ .toliau-siųsiu^ siuntinius mūsą adresi, nedaugiau 21 svaro

- Atlantic Trading C o.
Eitis Building, Ręom. 10 

409 W. BraadwwM ; So.
T«L AN 8-8764 

Boston 27* Mass.

GYVOS ŽĄSYS ir ANTYS 
Parduodu jjyvas žąsis ir antis priei-! 
narnomis kainomis. Kreiptis į:

P. J. AKVNEVICH
Elm St. (corner Pond St.)
Halifax, Mass. (44

Visada esame namuose.

T«L AT 2-4SM

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uplušs’s Caram 

OOBCHESTKB. MASS.

I IŠNVOMUOJAMAS BUTAS
I So. Bostone. 282 -Third St.. išnuo- 
Į muojamas butas trečiam aukšte, 4 
į kambariai, renda 817. Raktus gali-, j 
i ma gauti pirmam aukšte po 5 vai. * 

medžiagų, maisto, vaistų i vakare. Savininkė:
Mrs. Stonewhite 
44 Aspenwall Road,

I Dorchester 24, Mass. (44 i

e-iz-r? m .LUIIHU'JURUV1I11 via uiaati auLvau, uvuaugiau ovcuv.
kuo noiįo pasdkilbėti iŠ: igi* J?^|Gyv

T ,wxV,-K' ♦ ii ' sMfetim perpakavę, pmneš&te Jums, Jdek kainuos persiuntimo'-
vykt/iš Nįjrtvood, JhL., ir PUna“ aUSim!“S- ž.u Hiaidos. įstaiga lietuvišU, <M tafermaciją kreipkitės .lietuviškai.

; --Ž ' 1 Įa^kištį, įcft& greičiausiai patar-
&^ir£šU^čįB. sitAfnius.

^SfiįiltiiUit^riimami iasčfei n&j 9 -iki T vai. vak. ir šeštadie- 
tuoj9 iki 2 vai. po -Aj-

li atvykti, atsiuntė $1XX

A. Liutkuviene, jau ne. 
kus Įžengsianti Į de ‘ 
dešimtį. b r>

S y
,Rrae»tą šest^dienp N-tior 

Kore*D * Anglijoj pabaltieciu drau- 

Y į gtjA minėja aav© veĮ|clo« 15 

metųliaus legionierių posto mo- Lietuvišką* knyga ir jtikraš- stok©* ap 
terų naujoji valdyba iškii- tis — musąįjgeriausi kelrodžiai. tik kitam* 

iagįaįgiigiįjiimingai peiims pareigas. 
Tuo pačiu metu bus ir vyrų 
posto valdybos pareigų 
jierėmimas.

Visuomenė kviečiama to
se iškilmėse dalyvauti.

Moterų vaidyboje yra: 
pirm: Olga Do\vgas, vice
pirm. Izabela Moulis, sekr. 
Anna Valeika, ižd. Mary 
\Vinchus, kapelione Eilėn 
Bus hman, metraštininke 
Mary Ross. maršalka Vic- 
toria Ulevich.

Vykdomojoj taryboj yra: 
Helen Mikulskis. Blanche 
Stravinsky. Monica Plev- 
ock. Mary Gailius, Emily 
Kiburis.

Kr. Petrauskas
išsikėlė Į Roslindale

Kristupas Petrauskas šio
mis dienomis pardavė savo 
namus Dorchesteryj ir išsi
kėlė gyventi i Roslindale, 
Mass.. 76 Ardale Street.

K. Petrauskas skaito “Ke
leivi” nuo 19C5 metu ge
gužes menesio.

Vėl šoka

Onos Ivaškienės vado
vaujami tautinių šokių šo
kėjai praeitą savaitę savo 
meną rodė Bostono univer
siteto studentams, o lapkri-J 
čio 3 d. jie sok> t aii.bndgr 
kūno kultūros mokykloje.

Brighton Lietuvių klubas 

remia F. Furcolo

Brighton lietuvių piliečių 
klubas paskutiniame susi
rinkime y u b e r n a t oriaus 
vietai iiidoi>a\o demokra
tų partijos kanddatų F. 
Furcolo.

Brunis Kontrim 

Serga A. Šileikis

Senas “Keleivio” skaity
tojas Antanai Šileikis, gy
venantis Ž.:u Blake St., 
Ix- wisi«t’i. v,-., atvyko gy
dytis i V-\v EngJand Cen- 
t i u,. ..lokime ligo
niui k» r < i < o ii ti

LIETUVIAI,

». , įgyvenantieji Roslindale, Weste Juite.*bk kamuos persmntuno į Koxburv> Norwood> Dorchester, 
ar kitose vietovėse, visais na-

TIME For A

tik kitame numery.

mų pardavimo ar pirkimo rei
kalais prašomi skambinti Vyt. 
STELMOKUI, REALTOR. Bus| 
patarnauta mandagiai ir są-1 
žiningai. Telefonai: FA 3-2016 

(—)St. Worcester, Mass. i arba AK 8-°605*

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio orograma 

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

Biznio reikalais kreiptis Į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau-
namas ir “Keleivis.

■jsssr. 

Kas

»»
Steponas Minkąs.

perka ar parduoda

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės Į

Praną Lembertą
REALTOR

17 Vpland A ve.

(Iš 98 Melville Avė.) 
GE 6-2887

šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.
>assssj>j»»a*»»»ssnssMa

-■ ~~W ' W ** .J

NAMŲ SAVININKAMS 

Pcntiname namus iš lauko 

ir vidaus; apkalame šinge- 

liais; sutaisome pijazus ir 

dengiam bei taisom stogus. 

Prašom kreiptis:

John Petras

14 Gartland Street 

Jamaiea Plain, Mass.

Tel.: JA4-4576

stop HI6HER migęs 8č«wH!6HERnicis stop yoii

fcSbAY, NCVtMbtk 6ih—VOTE ..■Į*?1-.“* ON 1

FURCOLO
GOVERNOR

TS. 'C**. > ;. ;t....-A/A

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 

Jvstiee of the Peace—CeastaMe 
598 E. Braadway

So. Boston 27,

T«L AN 8-1761 Ir AN

•OBaaraaanoaaBBBBBBBa

Tel. AN 8-2712 irba BĮ 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANKIUS)

Uctaria Gydytoju Ir Cfcirargu 
Vartoja vėliausio* konstrokcŪu

Z-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo TA 
5S4 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAl
VALANDOS:

Nuo 9 lyto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAKAKSY
RKAL BSTATB > INSVBANCB

409 W. Broadway
8OUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Bes. 37 ORIOLE STBBBT 

Weat Razbeiy,
TeL FA S-JS1B

KETVIRTIS A CO.

Laikrodžiai-Deim antai 

Papuošalai 

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus 

379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN8-4649

FLOOD SQUARE 
HARD W ARE CO.

a. J.

Telefonas
27, Mana.

AN 8-4148

Benjamin Moore Maleeon 
Pepieros Sienoms

Visokia Reikmenys

VAISTAS MA2SVAW
1—Vaistas aus 

■o nuOutimo

šitų Tiktų pa* 

Kutas ui 

OL

lai, OsMs ar
Adresuokit: (5-6)

t


