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Tarptautinė Policija Vyksta i Vengrijos Likimas

Egiptan Tvarkos Daboti
Prie Neapolio Italijoj Telkiasi “Tarptautinė Policija’ 

Egiptas Sutinka Ją Įsileisti, Bet Dar Tariamasi Dėl
Sąlygų; JT Sekretorius Dag Hammarskjold 

Vyksta Į Egiptą; Pirmas Bandymas.

Prie Neapolio Italijoj da- Amerikos Rinkimų
bar telkiasi nepaprasta ka- > rr i •
riuomenė- ar „tarptautinė ISūaVOS 1OKIOS
policija”, kuri vyksta į, _---------
Egipto ir Izraelio pasieni Lapkričio 6 d. balsavi- 
ir, tur būt, prie Sueco ka- me prezidentas D. D. Ei-. . e • • > • :   l_  ___ ■ . - , —. yy - a u

; Ar Lenkija bus rasų mė
sinėjama, kaip dabar yra 

(Vengrija? Prieš tokį klau
simą dabar stovi Lenkija ir 
naujoji Lenkijos komunis
tų partijos vadovybė bijo 
vykdyti bet kokias refor
mas, kad rasai neapšauktų 
jos nuslidusia nuo " socializ
mo kelio” ir nepradėtų dau
žyti kanuolėmiS’ kaip ven-' 
gnis.

Skerdynės Vengrijoj len
kuose sukėlė didžiausio pa-' 
sipiktinimo ir kartu baimės, i 
nes rusai parodė savo pa-’ 
siryžimą “nepaklusnius” sa-

nalo tvarkai ir ramybei pa- senhower buvo išrinktas an-
laikyti. Karo veiksmai Egip-rtram terminui milžiniška^ ~............. _-
te aprimo, bet karo paliau- balsų dauguma. Už ji pa- Melitus sutriuškinti ir paskan- 
bos yra nejaukios, dažnai duota 34,751,000 balsų, o kraujuje-
pertraukiamos susišaudy- už demokratų kandidatą A.
mais tarp egiptiečių ir an- E. Stevensoną paduota tik Rusija sustiprino savo ka- 
glu prancūzu. 25,427,000 balsų. įiuomenę Lenkijoj ir per
jū-n,, kart, JT o,-ganto- 6 d. buvo ren.

J?£ kamas kongresas, visi atsto- nę Vokietiją. Be to, prie i

tinę ginkluotą jėgą ir pa- yų rūmai ir trečdalis sena- Lenki ios rvtiniu sienų ra-!tSlinlilŽa S'lstvhūT' Sža' to’ • K“n8re®° ""kimus lai- gai tun sutraukę dideli .. ' 
Keliolika valstybių pasiza- melo demokratų partija, ku- karo jžgas ir bĮt kada gal, 
dėjo duoti savo kariškus pį išlaikė daugumą senate i t ^nkii» užnulti' 
dalinius tarnauti kuri laiką jr šiek tiek padidino savo-
JT organizacijos žinioje, daugumą atstovų rūmuose.1 Lenkijos nauja vadovybė 
Piimieji pasisiūlė danai, i buvo numačiusi didelius pa-
norvegai, Kanada, Kolum- Naujajame, 85-ame kon-; keitimus vyriausybėje ir 
biją ir kitos šalys. Amerika grėsė atstovų rūmuose yra ypač ūkio. tvarkyme, bet 
duoda lėktuvus “tarptauti- 232 kongresmenai demo dėl neišaiškintos padėties

FARAONŲ ŽEMfiJE DAR NERAMU

ZINAI
UNSULA SAUDI j 

ARABU

\ *v

r r yM.ut» nę^sfA \

Egipto, Izraelio ir kitų kraštų žemėlapis rodo vietas, 
kur užpraeitą savaitę ėjo žydų kautynės su arabais ir 
kur anglai ir prancūzai buvo iškėlę savo kiruomenę Na*

šeriui pabaidytu Dabar JT organizacijos kariuomenė 
imsis Eigpte tvarkos daboti, o rusai ten nori siųsti sa
vo "savanorius” tvarkai drumsti.

nei policijai” nugabenti Į kratai ir 199 republikonai. santykiuose su rasais ven-
pietinę Italiją, o iš ten švei- Trys vietos dar tebėra gin-'gia reformas vykdyti, ^kad n.ieKtlMSai UūVe_  1 __ - ■ Fl* 1 -—  -C o 4-51^- l_____  __ 1  --     žcarų lėktuvai JT karius nu- ei jamos ir tik vėliau paaiš-Į rusams nedavus ""pateisini- 
gabens j Egiptą. kės, Iftiri partija jas laimės mo” kištis j lenkų vidaus

Dar nėra galutinai išsi- (kai bus suskaityti svetur reikalus.
aiškinta su Egiptu, kokiose h karo pajėgose užjūriuose‘ Lenkų visuomenėje ei- 
vietose JT kariai stovės ir balsavusiųjų balsai), o vie- na bruzdėjimus prieš Sovie- 
kiek ilgai jie dabos taiką nas kongresmonas tuoj po Į tus. Krašte vyksta daug mi- 
prie Nilo. JT sekretorius išrinkimo mirė (Naujojoj;tingų, kuriuose keliama, rei- 
Hammarskjold šį antradieni Meksikoj) ir jo vieta yra kalavimai, kad rasų kariuo- 
išvyko i Egiptą sutarti ga- tuščia. . menė apleistų kraštą, kad
lutinas sąlygas dėl JT tvar- Senate jėgų pasiskirsty- Maskva grąžintų lenkų pa- 
kdarių buvimo Egipte. Iz- mas lieka tas pats, demo-; vogtas teritorijas pagal Mo- 
raelis pareiškė, kad jis jo- kratai turi 49 senatorius, i lotovo-Ribbentropo susita- 
kių tarptautinių kareivių kaip ir 84-ame kongrese rimą, kad politinė policija 
savo žemėj nenori matyti ir, ir republikonai pasilieka su, būtų paleista ir keliami pa- 
be to. Izraelis sako, kad jo turėtais 47 senatoriais. įnašus reikalavimai. Bet vy- 
kariuomenė negrįš prie se- vioumo krašte rinkimai Gausybė ir paleistas iš arės- 
nosios paliaubų linijos ii d ’4 demokratams nemažai kardinolas Višinskis de- 
maziausiai Gaza sritis bus ]aimėjimų> tik dėl preziden-' °« pastangas, .kad kraštas 
bandoma Įjungti į Iziealio demokratai šiais ™
valstybę. Del to ir dėl ki- merais pasirodė silpniau 
tų sąlygų barniai ir tąsima- negu 195į metais.
S1Eg“ptoediktatoX' gavęs P įdomesnių varžytynių' deda eiti įyisuomįnęlr šau- 
nažadu iš Sovietu Rusiios Pažymėtina, kad senatonus!kia darbininkų mitingus, 
atsiusti iam i talka “sava- w- Mo,se >š Oregon, 1950; kuriuose puolama dabartinė nSMta dJįia’i i,“te. i senatą, kaip re-!partijos vadovybė ir kmsto-
tai derisi dėl TT kariu Da- publikonas ir vehau persi-'mas antisemitizmas. Stali- 
ra eu u buvimo lSSo^r met^ Pas demokratus, bu-iniečių frakcijos vienas va-
kto salveu Nasseris net v« '«• trinktas, bet ši kai- das, unijų viršininkas Klo- 
kitų sąlygų rsaisens net;tĮ) kaįp demokratas. Repu-lsowski aiškina darbinin- 

kams, kad dabar “žydai už
valdė Lenkijos spaudą, o

Ginklų krabams
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Vengrą Revoliucinis 
Judėjimas Hera Užsmaugtas

Vengrų Revoliucija Užsmaugta, Bet Kraštas Dar Nenu
rimo; Darbininluu Tęsia Streikus; Ginkluoti Kovo

tojai Pasklido Po Visą Kraitą; Rusų Lėlės Bu
dapešte Žada Net Rusus išprašyti Lauk!

f Sovietų Rusijos tankai 
... n ! lapkričio 4 d. iš pasalų už-
Vūkariį Paramos puolė Vengrijos sostinę ir

---------  i pradėjo daužyti vyriausy-
Vengrų sukilimas prieš bės pastatus ir vengrų ar- 

rasus ir prieš bolševikų dik-' mijos kazarmes. Per tram- 
tatūrą, kuris prasidėjo spa-pą laiką rusai užėmė sosti- 
lio 23 d., nebuvo iš anksto! nę ir visą eilę provincijos 
planuotas. Sukilimas prasi- miestų, bet vengrų revoliu- 
dėjo todėl, kad komunistų cijos gynėjai nesudėjo gin- 
politinė policija ir rasų tan- kių. Jie kovėsi miestų gat- 
kai pradėjo šaudyti j be- Įvėse, atskiruose pastatuose

Ar Penki Didieji 
Grcil Susitiks?

Vengrai Tikėjosi

ginklę minią.
Bet vengrų pogrindžio

vadai senai jau buvo suta
rę. kad bolševizmo neken-

ir pagaliau, kai nebegalėjo 
atsilaikyti prieš rasų per
svarą, jie mažais būreliais 
išbėgo iš miestų j kaimus

laikytųsi ramiai.
Maskvos šalininkai ienkų 
komunistų partijoj ilgi pra

Anglų karinė žvalgyba Staiga dėl karo Egipte ir 
Port Said mieste Egipte sa- dėl rasų daromų skerdynių 
kosi susekusi, kiek ginklų Vengrijoje kilusi tarptauti- 
Sovietai davė Egiptui ir Si- nė krizė sukėlė kalbų, kad 
rijai. Egipto fašistiniam didžiųjų valstybių vadai su- 
diktatoriui rusai pristatė vi- sitiks ir bandys “nesusipra- 
sokių moderniškų ginklų timus” išlyginti. Mintį iš- 
už 420 milionų dolerių, o kėlė neutralioji Šveicarija, 
maža Sirijos aimija gavo ji pasiūlė, kad Amerikos, 
ginklų 56 milionų dolerių Anglijos, Prancūzijos, So- 
vertės. vietų ir Indijos vadai susi-

Aišku kad Erintas už tikt¥ ir asmeniškai aptartų gauto ginkto neJKimo- skaudžiuosius klausimus, 
keti ir rusai, turbūt, nesitiki' Prezidentas D. D. Eisen- 
gauti apmokėjimą už tuos hower tai idėjai nepritaria, 
ginklus. Jei jie ginklus da- jis sako, kad JT organiza
vę, tai tikėdamasi, kad Nas-’«ja turi krizę atnarplioti. 
seris juos panaudos ne tiki Sovietų Bulganinas yra pa- 
arabų, bet ir rusu interesuo- siryžęs pasimatyti su kitais 
se. Arabai gautų ginklų dar vadais. Anglija būtų neprie-

čiama diktatūra bus paša*; ir girias, kur jie tęsia nely- 
linta prie pirmos progos irigią kovą. Vengrijos darbi- 
kraštas tvarkysis demokra-į ninkai išėjo į streiką prieš 
tiškai. į rusus okupantus ir prieš

Spalio 23 d. sukilimas'rasų pastatytą Janos Kadar 
gal nebūtų kilęs, dargi po lėlų vyriausybę. Kadar pa
rašų kruvinos provokacijos, kartotinai ragino darbinin- 
jei vengruose nebūtų buvę'kus grįžti į darbą, jis tvir- 
įsitikinimo, kad Vakarų tino, kad stalinizmas Ven- 
vaistybės paskubės veng1 grijoj nebegrįš ir net sa= 
rams į pagalbą. Tokį įsiti-įkė, kad jo vyriausybė tuoj 
kinimą vengrai buvo gavę! pradės derybas su rusais 
klausydami Amerikos Bal-Mėl ištraukimo rasų kariuo- 
so ir “Free Europe” radijo j menės iš Vengrijos, kaip 
pranešimų. Deja, jokios pa-1 tik bus krašte “atstatyta 
galbos vengtai nesulaukė tvarka’

nespėjo nė išmokti naudoti 
ir jų armija, kautynėse prieš 
žydus Sinojaus dykumoj, 4

šinga tokiam pasimatymui.
Jei Bulganinas karatai 

spirais, galimas daiktas, kad

tvirtina, kad jis ir savo iš J”“*'. 
rasų gautus karo lėktuvus bh^ona1 pnes Jį buvo sukę-, 
išgelbėjęs nuo anglu ir pran-| J^yjsas savo jėgas Oregone, 

Snaiama Vari bet neĮVeike-cūzų bombų. Spėjama, kad 
dalis jo lėktuvų pasislėpė 
Sirijoj ar Arabijoj.

Amerikos diplomatai sa
ko, kad dabar jau norint ne
norint reikės ieškoti kokio
nora pastovaus sprendimo land iš Kalifornijos siūlo 
Viduriniųjų Rytų raganų pavartoti ekonomines sank- 
katilui, nes kitaip yra pa- cijas (bausmes) prieš An- 
vojaus, kad ten rusai ne ęlija ir Prancūziją, jei jos 
tik įkels savo koją, bet ir tuoj neištrauks savo kariuo- 
visai sulips. , menės iš Egipto.

Sovietų Rusijos grasini- Tą savo siūlymą senato- 
mas įsikišti į anglų-prancū- rius iau darė tada, kada ir 
zū karą su Egiptu buvo su- Anglija ir Prancūzija pa
kėlęs nemažai nerimo. M0- reiškė sutikimą trauktis iš 
sų šalies karo pajėgos pe-; Egipto, kai tarptautinė “po- 
reitą savaitę buvo sukeltos licija” ten pradės dalyti 
į kojas, karo laivai buvo iš* tvarką.

todėl tik per mitingus ga 
Įima pasakyti darbininkams

U

dienų bėgyje neteko maž- toks pasimatymai gali ir 
daug 50 milionų dolerių 
vertės ginklų, kurie pateko 
į Izraelio armijos rankas.

įvykti, nes rasai jau visai 
naigia skerati Vengrijos lai
svės kovotojus, todėl jokie 

.. . . o. .. .. didieji nebeišplės grobio iš
*l™??a|nisų našių, o dėl Egipto ra-.. —~ . .............. vjgacĮa gytjkg tartiedar neįprato naudoti gautus 

modemiškus rusų ginklus.

SENATOR. KNOWLAND, kij wriausybėSIOLO SANKCOAs!pa^XbaSUS^dovy-i

i i Knnw nedrįsta sudrausti tokio UŽblokUOtūS
Senatorius Wm. Kno - j<losowskio, kad neerzinus . ---- —

Maskvos, kurios agentas Egipto valdžia, einant 
Klosowski yra. mūšiams su anglų-prancū*

Lenkijos vadai šiomis kariuomene, pasirūpino 
dienomis rengiasi vykti į nmt*i užblokuoti Sueco

ir Sueco Kanalas Visai

kanalą, kad ilgą laiką nie-Maskvą aiškintis su rusais 
dėl tolimesnių Lenkijos ir 
Sovietų santykių. Daug kas 
ir lenkuose mano, kad ru
sai su lenkų vadais pasielgs 
kaip su vengrų delegacija 
deryboms, ir kaip jie kadai
se pasielgė su Lenkijos po- poras ar daugiau mėnesių, 
grindžio vyriausybe—pasi

Kardin. Mindszenty 
Buvo Kankinamas

Vengiu kardinolas Mind
szenty, kurį vengiu komuni
stai buvo nuteisę už viso
kius tariamus prasižengi
mus, dabar yra Budapešte

kas juo negalėtų naudotis. Amerikos ambasadoje. Jis
Pranešimai sako, kad egip
tiečiai pftskandino kanale 
50 laivų ir kol tie laivai iš 
siauro ir smėlėto kanalo

siųsti į jūras- kad ių neištik* Sovietų Rusiją šen. Know-!f". . įį.. r. ’ Tuo tarpu laivai turas
tų skaudus Pearl Harbor Ii* land siūlo išmesti iš JT or- .. Lenku vadai savoi^au^ ap’e Afriką li
kimas. Savatės gale pade-ganizacijos už vengrų sker- rjį"*** j . 1 J*prekių gabenimas žymiai
tis kiek aprimo ir nebelau- dynes, J 'bus brangesnis. Nemažai

Kai kas spėja, kad šen. kaitU8 atl(1eil0J°-
pradeda

apnmo
kiama staigmenų iš rasų.

Bet padėtis vis dar yra Knowland jau

ten pasislėpė nuo rusų bol
ševikų ir nuo vengiu poli
tinės policijos.

Kardinolas pasakoja, kad
bus ištraukti, gali praeiti bolševikų policija jį tardy

dama fiziniai ir moraliniai 
kankino, bet apie savo per
gyvenimus smulkiai jis ne
nori pasakoti.

brangesnis 
laiko išeis kol anglai ir

Kad bolševikai savo au
kas kankinimais verčia da
ryti išpažintis, tą šiandien

rancūzai galės naudotis, visas pasaulis žino, nes pa-Pt
įtempta ir tik iš palengva kampanija už jo nominavi-1 Dabar pala laukas užsisa- Viduriniųjų Rytų aliejumi tys bolševikai tą ir taip ži- 
grįš į normalę "šaltojo ka-mą kandidatu prezidento kyti “Keleivio” kalendorių dėl susprogdintų aliejaus nomą paslaptį iškėlė aik-
ro padėtį. vietai 1960 metais. Į1957 melams Kaina 50 c.'dūdų Sirijoj ir kitur. štėn.

net tada, kad jie rasus bu
vo išvarę iš sostinės ir tu
rėjo laisvą susisiekimą su 
Vakarų pasauliu. Gražūs 
žodžiai pasirodė apgaulingi 
ir kainavo daug kraujo.

Vakariį Valstybės 
Ieškos Vėl Vienybės

Vakarų didžiųjų valstybių 
vadai, po priekaištavimų ir 
savitarpinių kaltinimų, vėl 
pradeda kalbėti apie pašli
jusios vienybės atstatymą 

ar sulopymą.
Kai Amerika bendrai su 

Sovietų Rusija balsavo JT 
saugumo tai-yboje ir seime 
pasmerkti savo sąjunginin
kus, ir tuo būdu privertė 
anglus ir prancūzus nutr 
raukti jų žygį į Egiptą, tada 
prieš visą pasaulį buvo pa
rodyta, kad Amerikos ir an
glų prancūzų interesai ga
li gana griežtai skirtis ir tas 
faktas liks visų atmintyje, 
bet bendri interesai visvien 
yra stipresni, kaip interesų 
priešingumas. Todėl kalba
ma pradėti aiškintis, kaip 
parautą vienybę sulopyti 
nors tiek, kad pro plyšius 
rusai neglėtų lysti, kur jie 
nėra laukiami.

Aiškinimasis tarp diplo
matų jau prasideda, o jų pa
stangas vėliau gal apvaini
kuos trijų didžiųjų pasima
tymas.

Pereitos savaitės gale. 
didesnis pasipriešinimas ru
sams jau buvo baigtas, bet 
streikai krašte vis dar ėjo 
ir nedideli ginkluoti revo- 
liucininkų būriai visame 
ki-ašte tęsė ginkluotą kovą 
prieš rusus.

Grįžusieji iš Vengrijos 
Amerikos ir kitų kraštų lai
kraštininkai visi pasakoja 
apie rusų nežmonišką ka
riavimo būdą. Jei kur gat
vėje rasai buvo apšaudortii. 
jie be jokios atodairos dau
žė iš tankų visus gatvės na
mus, visai neatsižvelgdami, 
kad revoliucininkai gal tik 
viename name bandė lai
kytis.

Budapešto miestas po sa
vaitės rasų dūkimo, yra dau
giau išgriautas, negu jis nu
kentėjo 1945 metų mūšiuo
se Rusai lyg keršydami, 
stengiasi Vengi-ijos sostine 
palikti griuvėsių krūva.

Tikro skaičiaus žuvusių 
Vengrijos skerdynėse nie
kas dar nežino, bet iš Bu
dapešto pereitą sekmadienį 
grįžusieji laikraštininkai vi
si tvirtina, kad aukų skai
čius yra labai didelis ir 
kad kelios dešimtys tūkstan
čių žmonių ten yra užmuš
ta ir daugybė sužeista.

Jungtinių Tautų seimas 
priėmė eilę rezoliucijų dėl 
Vengia jos, kad rusai ištrau
ktų iš ten savo kariuomenę, 
kati į Vengriją būtų įleisti 
JT stebėtojai, kad Vengri
joj būtų pravesti laisvi rin
kimai JT priežiūroje, bet

Australijoje Melbourne 
mieste vyksta olimpiniai 
žaidimai. Iš Vengia jos daly
vauja kelios dešimtys spor
tininkų. Jie, po kruvinų į visas rezoliucijas rusai ir 
įvykių Vengrijoje, protes- jų lėlės Vengia joje arba vi
zuodami prieš rusų bolševi- ss( nieko neatsako, arba 
kų žiaurumus, iškėlė Ven- sako, kaip Bulganinas, kad 
grijos respublikos vėliavą įoisų skerdynės Vengriioj 
perjuostą judu šydu ir nu- yra rusų ir vengrų reikalas 
plėšė nuo savo uniformų ir niekas į tą reikalą netu- 
visas komunistinius ženklus, ri kištis. . .
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fe rinkami
Lapkričio 6 d. rinkimai praėjo ir paliko gana sa-, 

votiškus rezutatus. F rezidentas D. D. Eisenhower buvo 
perrinktas milžiniška balsų dauguma, bet prezidento ve-! 
dama partija rinkimus pralaimėjo ir prezidentui toks ir 
vėl valdyti su opozicijos parama kongrese.

Prezidento nepaprastą laimėjimą aiškinama jo di-< 
dėlių populiarumu žmonėse, ką berods parodė ir 1952 f 
rinkimai. Bet tas populiarumas vra visgi gana savotiškas- i 
nes visai neskatina žmonių sekti prezidento prašymą; 
balsuoti ne tik už jį. bet ir už jo partijos kandidatus. 
Demokratai stačiai sako. kad prezidentas laimėjo dėl 
staiga prieš trejetą savaičių iškilusios krizės užsienių; 
politikoje. Esą, užteko privirti košės užsienio politikoje į 

'iki tokio laipsnio, kad kiltų rimta krizė, ir rinkimai lai
mėti.

Taip ar ne, to niekas negali įrodyti, tai yra tik pra
laimėjusiųjų nuomonė, kuri gali būti teisinga ar klaidin
ga. Faktas betgi yra, kad opozicijos kandidatas nesu
spėjo staiga iškilusios krizės užsienių politikoj visuome
nei išaiškinti, nei savų pasiūlymų dėl jos padaryti.

Po rinkimų santykiai vidaus politikoj lieka nepasi
keitę. valdys ir toliau pietinių demokratų ir republikonų 
koalicija nuosaikaus konservatizmo dvasioje.

ČIA RIKAI KURI O*£ ŽIAURIAS SKERDYNES

čia Vengrijos žemėlapis- Rusijos armija už vengrų ban
dymą atgauti laisvę snruoėė žiaurias vengrų skerdynes, 
kurios sukėlė pasaulio pasipiktinimą, bet v« 
kibtis niekas nedavė.

kariuomenę, kuri, kaip ir 
šiandien, paskandino Veng
riją kraujuje.

1 Velta čia pastebėti kad 
ir Leninas apie šį caro žy
gį 1900 metais šitaip rašė:

Caro vyriausybė ne tik sa- ,Kas laimėjo rinkimus? 
į vo žmones laiko vergijoje,
:bet

stenkie” ... ,
________ ______ ____ Sako, kad Nagy buvęs

it ji siunčia jėgas nuslo- į. Šie rinkimai dar kaitą Tito auka. Jugoslavijos dik- 
pinti kitų žmonių sukilimus! įrodė, kad republikonų par- tatorius jį rekomendavęs orieš venzija”. i Uja nėra taip populiari, kaip nipmiero Jutai. —Chruščio-

kurios liaudis buvo sukilu- r?,ais* x x . liaus vytai stvėrėsi klastos, 
si prieš vergiją. Ir visdėlto atstovų ir se- jje pažadėjo traukti savo

-»to ramus valdys demok- amįjog dalinius iš Buda-Po pirmojo pasaulinio ka- nato
ratai. Eisenhowerio popu- p^to, bet tuo pat metu jiero Vengrija atsiskyrė nuo .. . . , * F

'Austrijos. Tada komunistai, telkf s®™. }*&* ?P,i"k.į
' msTribe buraŠi: X K“°

galima nei ginčytis, nei dar- kiek kartų tokie Plechavi- buvo paskelbę buvo paskel- P?®’. s’’ v*8* ^au maĮ°me—kai-
gi aiškintis. Atrodo, kad p. čiai ir panašūs nenaudėliai bę Vengriją komunistine lav™>! W krauJ°
Mačius vra susenėjęs dedas, p-a kartoję praloto Olsau- respublika, bet ji negalėjo ba,os* tūkstančiai benamių
kuris mėgsta pasakoti vai- sko ir prasilakusio pulkinin- ilgai išsilaikyti, nes neturė- ? . Jnhprn«tnrinn« Pab^£ėlių Austrijoj. Iš jų
kams pasakaites ir, kaip sa- ko Glovackio argumentus iš jo daugumos liaudies para- - . . 5»t)00 žada priglausti Ame-
koma, meluoja susiriesda- “Tautos Valios”? Smetonos mos. Ji tik padėjo vėliau į .£* *’ lika* Kur dėsis kiti?
mas”. O gal to pono ciocia diktatūros laikais visi vai- Vengrijoje reakcininkams ;• . įmano hak„ dau Nagy likimas dar

...... .. buvo Smetonienės virėja džiai tarnaujantieji lenkty- įsigalėti; monarchlstai paė- į remibfikonu
Tik po rinkimų perrinkta v a i įausj be susidui ia su laikinojoj sostinėj, tai jis iš nių ėjo, kas geriau patei- mė vii'šų ir admirolas Horty p
ngvais užsienio politikos klausimais. Kiek toli už- “įsitikinimo” riečia pasakas sins sm

nezi- 
pranešimai

nelengv
sienio politikos vežimas yra įklimpęs parodė Bulganinas 
savo keistu pasiūlymu, kad Amerika- bendrai su komu
nistine Rusija, ginklais sudraustų Amerikos sąjunginin
kus anglus ir prančūzus ! Toks pasiūlymas skamba neįti
kėtinai. bet Bulganinas nesisai-matijo jį daryti nujaus
damas, kad Vakarų valstybių santykiai yra priėję prie 
liūdnos padėties. Bulganinas tą savo pasiūlvmą drįso da
lyti tuo metu,, kada rusų tankai skerdė vengrus už jų no
rą tvarkytis be rusų įkyrėjusios globos.

Vengrijos klausimas šiuo tarpu via išspręstas, kaip

republikonų "“"“t . Y.ieni J"““™"“- 
- x-i • r i x v- saka. kad lis areštuotas: ki- 

pasakas sins smurto ir sauvalės re- buvo paskirtas regentu. nmkln nrae ^Fimrohb šiain V*1 sa^°» kad jis slapsto- 
apie demokratinės valdžios žimą ir geriausias “patei- Antroio Dasaulinio karo tain atsilaikė g si- Ta,p nelabai aišku»
laikus Lietuvoje. Taip, ar sinimas buvo niekinti demo- , v . Kalbant anU laimėiim* ka*P nusiteiks Amerikoskitaip, tokių nešvankių me- kratinės valdžios Uikotar- g^n4^[žimta. Po toro vyriausias laimėtojas yS ’ko™«n^- Dar "S1**® 
lų spaudoje reto ii dargi to-pį. Tuo muizimmo^daibu y buvo pradėjusi Eisenhower. Nevieną savo nudžiūti atramentas, ku
ku, Dirvaf Maciaus is- n dabar kai kas užsiima, demokratiškais partijos žmogų jis išnešė Nagy buvo rehabi įtuo-
prakaitės jokios garbes ne- matomai, ruošdami dirvą ,___ tas ir va—reik keisti “lini-
daro.

i i • • į uostiann uirvą pagrindais, bet Maskvai tas savo skvernais. Bet visų re- . „ . m;i _ , _, ,
lJ?* . .. . , kokiai .nJ>1^ busimai dikta- ĮjUVO nepriimtina ir ji pasi- publikonų kandidatų jis ne- JOS ,&aires- Ti kra a o-
Demokratija tun daug turai Lietuvoje jeigu ji ka- rt ino įį,d į,. žia vįUVal- pajėgė išmesti. Ir po šių rin- munlzm0 davatkoms, 

pnesų. Netrūko jų ir Lietu* da nors issivaduos is savo dgja ^ktų komunistams. kimų republikonų partija ,
voje, kur apie demokratines dabartinių diktatorių, kūne * « mažumos nai-tiia Egipte nutilo kanuolės
valdžios laikus ne tik tokie ireri demokratiją niekina ir Komunistai įvedė dvasi- Pamiirc ion...................... . ... , suminkštėjusiais smegeni-pila ant jos visokias pamaz-nę vergiją ir medžiaginį metu »e\en- Pa^li^ Eg!^ jau nu-

rasai jj norėjo isspręsti-paskandinant kraujuje vengiujmfe MačiaJj h. daueeIis Kas. Tik paklausykime, kaipakurdų. Vengrija, seniau “n S®™ ™®z"®u į,®1.^' ilLJL t™ 
bandymų išsilaisvinti. Amerika ir Jungtinės Tautos piu-Įkitu žmonių, net ir kai ku- Maskvos valdovai dabar pi- vadinama kviečių aruodu,‘g“-1?52.m?ta,s- T®‘.'?*! ’ bo.,?.bos- ,.Te?
testuoja, bet į rusus tas nedaro jokio įspūdžio. JT seimo Ine profesoriai, kunigai, lai- ia pamazgas ant demokrati- kitus kraštus maitinusi, bet kad J° kaijera yra baigta, musių paliau s. ungti es
rezoliucijos Maskvai daug rūpesčiu nekelia, nes už tu raštininkai, karininkai ir jos Vengrijoje, kuri tik vie-patekusi į komunistų ran- «if,1H.'ira” V«n«riiAi knhnmi^^inčia i Fointa
■ezoliuei jų nėra nieko. Bet tų pačių JT seimo i-ezoliueb'kitritirtramdomi,‘veikėjai” nų savaitę gyvavo. Tokie trirati netrukus pradėjo urZitine amH,' kS? tS5
‘ • n anfflu ir nrancūzu iškėlimo Erinte žada visokiu Tneraodavo be gėdos ir mie= Maciai ir par.asus melagis! badauti. Rusai čiulpe ir žurnalas “Life” lapkn- .“ Taika

. 1 ... * ? v -m- • ro8- Kiek kartų yra vaikio- gali šio to pasimokyti iš Vengriją taip, kaip čiulpė ėio 12 d. laidoje davė visą ^aiikn kad
tavų, Egipto diktatorius Nassein> lieka valdžioje, o ta purv^ nelaiminga ge- Maskvos melagių apie de- kitus pavergtus kraštus. eilę nuotraukų-atvaizdų apie An<r|-ia :.J. buvo

nerolo Bulotos kepurė? O mokratijos kenksmingumą. Tuo pradėjo piktintis net kovas Vengrijoje. Tos nuo- !»•■«
--------------------------------------------------------------------------daBa Vengrų «liu. Einant juo Izraelis tu-'

ja dėl 
painiani
per jį ir rasų įtaka arabų kraštuose lieka nepašalinta 
Vengiu skerdikai dedasi arabų laisvės gynėjais ir taiko
si vis ai-čiau prie arabų kraštų aliejaus. Rezidentas Ei- 
senhovrer daug vilties deda į JT tautų organizaciją tai
kai ir ramybei Viduriniuose Rytuose atstatyti, bet tą i

Kur kraujas upeliais teka kūne savo vengriška galva mliaus derzimordų • kultu- .. ... - «nreventvvini
galvojo ir nepasidavė, kaip rą”—krūvas lavonų, kraujo n An<rH??Tr P^n!
avinai Maskvos vedžiojami, balas ir griuvėsius. Viena- ’ S J*

. /-ą «_ « !•! • _ X • J _ 1mviihu vii urna turpin nkiinimti

_ _ __ _ _ •____ T • _ • _ - -- - co kanalą, norėdamos jįiltį i ūsai gali paversti niekais. Tuo tarpu pnes naujai, Taip šiandien yra Duno- lijonų, taigi du kartu dau- su sveikiau galvojančiais lovutė —ligoninėje— visa
pernnktąją vyriausybę kyla klausimas lopyti pairusius jaus upėš lygumose, Veng- giau negu Massadiusetts kopiunisuis. Nevienas pa- aptaškyta krauju.
santykius su sąjungininkais, atgaivinti įvykiu priblokštą rijoje. Ten rusų tankai bai- valstijoje. skutiniųjų gavo per anksti Vadinasi, . komunistiški ..
NATO, pagalvoti apie ta. ką reikėtų danli. jeigu Ma- triuškinti laisvės ištroš- Vengrai yra mongolų gi- pas Abraomą važiuoti. barbarai puola ligonines, • . KaF..n
skva ir Lenkijoj pakartos vengrišką politiką, ko gal jau kusius. Vengrijos naraiuo- minės J dabar jų gyvena- šaudo vos gimusius kūdi- praSųSnglųS

io«v*; i’*,,; i-i • • «us sūnūs ir dukras: ten mus plotus jie atėjo gerokai f? O€B1. . ,inies . kius! Kas, ir pe yra kontr- T_„gie.t salima laukti Izaiemo politikos klaus mai yra kariami h. ne tik anksčiau negu prieš tūkstan- ®y*>*®.. pn«saky atsistojo ,.evoliuci„inkai? *"* • Pankus ir Londo-
degantis n neatidėliojami. Jų sprendimo laukia visas su giniau rankose kovojan- tį metų. Prieš tūkstantį me- nuosaikesnis komunistas, Amerikos lietuviai komu- Tl1^s ?kl P^^utmės minutės 
pasaulis tieji, bet ir beginkliai; ten tų Vengrija tapo neprikišu- j.t Maskvos pa- njstaį gaVO šlamštuose T ®J^ ^aX° Planus*. Slapta

Jei prisiminti, kad ir santykiai Tolimuose Rytuose' nėra pasigailėjimo nė su-soma karalystė. Buvo laikas,/ca!i*ai trokde jam, o per- (“Vilny” ir “Laisvėj”) tau- t?dėl, kad anglams ir P^n; 
yra tik laikinai stabilizuoti, nieko galutinai neišspren- žeistiems — jie pribaigiami kada lietuviško kraujo jo- ?ai {P^S2J!!LPBkT«1.,5« ziJa’ kad rusų armiJa dūkimudus, nesunku bus suprasti, jog užsienių politika sulys žėrėjusių Maskvos komi- gailaičiai sėdėjo ir Vengri- bet ir .s^Ven^oK. Vienas Xra“gSS nSč

„ . , „»£. sa ssaiass*^srį» «. n
tenka patauk- 
: Egipto dikta-

Kaip Mas k vos Komunistams --------- --- -------- — —rauKe Karinessiekia.

A p i v a 1 g a
PASAKOS VAIKAMS niekieno netrukdomi pradėjo

a .. ... suvesdinėti senas sąskaitas.A. Macius, nepriklauso- Pasipyli mo4tinfes 
moj Lietuvoj buvęs kur tai ,„tinK, ,„rt„ . p,r_
vaistininku, dabai Amen- pnrtijėliu agitatoriai . . . 
koje paskęsta atsiminimuo- lr s„kwi.
se ir tara k|tų dalykų tauti-„„ toimWfaa ir mie,,eKn„s 
ninku ‘tonoje pasakoją, wtM bininka_,
kodėl jvyko fašistinę tauti- d , virt„ arfl>f!, bininkams Sovietų sąjunga

’*n:el'smasJI?.e,’!'iO?iPdei.is. Būdavo nopaskolinai 
1.26 metais, gruodžio Ii d.,^^ noPS niiealetio
JIS rašo. dykaduoniui pinigu, tuoj pasi-

‘ Gal ir nebūtu tas pervers-; Pil” grūmojimai rusiškais keik- 
mas įvykęs, jei Dr. K. Grinius,'įžodžiais . . . Nedavei kitam 
tas didelis Lietuvos patriotas,^tokiam pat tipui praSomo daik- 
kultūrininkas. įvairių knygelių iir išgirsi: Ach tu taip! Neno- 
autorius. varpininkas, redakto-jri duoti? Ar tu žinai, kas aš 
rius ir t. t., nebūtų taip staiga 'esu? Nežinai? Tai žinok! Mano 
paleidęs vadelių ir nebūtų da-'ciori* >'r» Kaune Dr. K. Gri- 
vęs tos neaprėžtos laisvės, ku-lnb‘u? virėja, tai duosiu jai te- 
ria pasinaudojo tik tamsūs ele-: lefrramą ir tavęs čia rytoj ne- 
mentai.” • • ' tebus. Dabar mūsų valdžia . . .

Turgaus dienomis ūkininkai 
Kaip ten buvę Kaune, ^“"dėsi. kad jiems atvežus 

Mačias sakomi nežinąs, bet r»nboti grūdus, vietiniai dyka- 
jis žinąs, kaip buvę Ūme dunnUii perpjaudavo vežime 
užkampyje, kur jis gyvenęs, n»*’Su!< rrūdais ir išberdavo 
o Įen * * ant žemės, neatidavus pusvel

čiui . .
”... iš patamsių išlindo

‘neaprėžtų laisvių* šalininkai ir Su šitokiu pasakorių ne-

i patinka 1444 m.) Vengrijos soste sė-
Visas pasaulis stebisi d«j«. jr Kazimiero sūnus 

vengrų sukilėlių narsumu ir Vladislovas. Kandidatu į 
ištverme- raiškia jiems savo Vengrijos sostą buvo ir Ka- 
draugiškumą, bet iš vakarų zimieia^ (vėliau šventuoju 
pasaulio vvriausvbiu jie pa- P^kcĮbtas), kuro dai- 13 
galbos nesusilaukė. metų būdamas, t y. 1471me-

tais, buvo išsiųstas > Veng-
Mask\os zjgis yra toks •• ^^to užimti bet io žv- bjaurus, kad net Amerikos J°

komunistų partijos centro gl"_. ’ ’ . . . ,
komitetas jį smerkia, tik ^,a l)at pastebėsiu, kad 
Maskvos budeliams ir jų vengrų vardas Lietuvoje 
amžinai akliems sėbrams, buvo plačiai žinomas dar 
tame skaičiuje ir mūsų bim- Pnes P1,in<Jl pasaulinį ka
ilininkams Sovietu saiuncra *'$’ nes vengrais buvo vadi

rauKe Kannes sąjungos ;u Vurie eina su bolševi- toriaus pozicijos yra gero- su Sovietais sutartį. Jis no- £į’is kai pašlijusios. Jei jis dar
rėjo, kad Vengrija tvarky- Tl. kiiedesv« 'nepraganė sveiko proto, gal
tusi visai nepriklausomai iŠ būs prieito prie kokio nore
nuo Sovietų Sąjungos. 'etinėje buvo sukilusi visa S”*?:.

iQ Rusų kariuomenės pa- tauta. Ji vedė didvyrišką b’
13 galba Nagy valdžia buvo toli gražu nelygią kovą su;dR J? tiek^Euronai tiek 

nuversto, nežinomas nė jo-okupantais. Kovotojų gre- tie EuroPw>
•'“ties likimas. Nežinomi tose buvo jauni berniukai, T?™?®1*

ičs“bati taS šngilų vtS*'
kenai, bet mačius jos liau- rankose laikyti ginklą. Vie- \ '
dies pasiryžimą siekti lais-name atvaizde matyti žmo-
vės ir dėl jos kovoti, nėra gus su viena medine koja; ir, i b^^ ^esutiko !(»-
aheicmfei .nkaėfaiii «a»t«vn ,-ankn^ kvos Uikada^ste. tik pa-

elgiasi gerai, ir jie džiūgau- JJJJ? J".
ja, kad Vengrijos laisvės Jantieji ^wtu ir kitų smulk-
kovotojai baigiami naikinti. pardavinėtojai, kurie,

__žinoma, vengnšRo kraujo
Kame ir kas yra to Veng- ?®t.u,^° dek’ k’ek ’r

Europos vidury. Pietuose ji nJ°s karalystė įėjo > Austro- 
įubežiuojasi su Jugoslavija, vengnjos impenją.
vakaruose su Austrija, ry- i 1 ua08511!?1
tuose su Rumunija ir šiaurėj v,s4 Jj’kM siekė nepri-
su Čekoslovakija ir Sovietų k,a^5)Jnybfct. ~ A 
sąjunga (tik apie 70 mylių Ptoncūnjos
ilgio linija).

Dabartinės Vengrijos plo- patriotas 
tas yra 36,000 kvadratinių jo kilusio judėjimo priešaky 
mylių, taigi, pusantro kar-'įr paskelbė Vengriją nepri- 
to didesnis kaip nepriklau- klausoma respublika. Aust- 
Somos Lietuvos, arba maž- rija tada šaukėsi pagalbos 
daug lygus Indianos vals-j į žiaurų reakcionierių Rusi- 
tijai. i .jos imperatorių Mikalojų

Gyventojų joje yra 10 mi-1 pirmąjį. Tas atsiuntė savoj

abejonės* kad anksčiau ar jis su šautuvu rankose 
vėliau ji tos laisvės su- *
šauks.

R. M.
Visam pasaulyj suaidėjo 

milžiniškų protestų banga 
prieš Maskvos žudeikas, 
bet pas mus dar yra suak
menėjusių prūseikinių šir- 

_______  džių ir galvų. Jos tyčiojasi
Japonijo, Mrtinū Tokio *ie- iž ,‘M; kul> s®*®? S™****

ntatjo 500 melų .ukakti ®“k°J® ,’®v0 ir ‘’tei’nų
gentkaraių laisvę . ; .'O lai
kai, o žmonės!

VISKOPO BISKĮ

Dabar Tokio intate gyvena 
daugiau lie 8 milionai žmonių- 
Gyventojų skaičium tai yra 
tretysis miestas pasaulyje.

Australija yra trečioji šalis 
pagal suvartojamos 
kiekį, o vienas Melbourne gy
venantis australas sakosi per 
25 metus kasdien išgeriąs po 
90 puodelių arbatos.

Laisvės medis turi būti kar 
tais palaistomas patriotų ir ti
ronų krauju.

Jeff<

Kaip su Vengrijos Nagy?
Viskas rodo, kad vengiu 

komunistinė peteliškė Nagy 
arbatos vėl bėdoje (jei dar gyvas), 

žurnalo “Time”, jį šitaip 
Maskvos “Pravda”, pasak 
atrekomendavo:

“Pasirodė, kad jisai yra 
reakcinių jėgų talkininkas'

Tai bilietas į “aną svie-

skatino Amerikos karo jė
gas būti visur pasiruošus.

Brooklyno pra nciškonų 
“Darbininkas” skelbia eks- 
komunistų gaudymo vajų. 
Lapkričio 6 ir 9 dd. jame 
įdėti du ilgoki raštai, ku
riuose aiškinama Kęstučio 
Michelsono praeitis. Esą 
“tada ir ten” jisai talkinin
kavęs komunistams, o da
bar jis socialdemokratų at
stovas New Yorko Lietu
vių Taryboj!

Vietoje pasidžiaugti, kad 
bus nrofesioijaunas, gabus profesionalas 

nutraukė ryšius, kokie jie 
ten bebūtų buvę su maskvi- 

” nėmis davatkomis, pranciš
konai norėtų imtis spręsti 

tą”. Ir taip greitai ir taip apie jo pareiškimų “šlrdin- 
stoiga! Vos užsibaigė “re- gumą5’ u* panašiai knisto 
habilitacija”, o dabar—”k po jo sąžinę. K “

7
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA

LETV73, SO. SOSTO*

Amerikos Lietuvi ų Gyvenimas
Lietuviai svetur

VOKIETIJA

Natąja bendruomenės _ 
valdyba

Liepos 29 <1. įvyko Een- 
druomenės tarybos rinki
mai. ,

Rinkimus laimėjo “Vie
nybės blokas” iš tautinin
kų srovių, labai stipriai pa
remtas lietuvių evangelikų 
bažnytinės vadovybės, ga
vęs Taryboje 8 vietas iš 
15, ir Lietuvių fronto šali
ninkų sąrašas, paremtas 
katalikų bažnytinės svado
vybės, gavęs Taryboje 7 
vietas, kurių 4 atiteko kuni
gams. •

Ilgai taryba negalėjo su
sirinkti, nes vienas tautinin
kas buvo iš Vokietijos išva
žiavęs, o be jo nėra daugu
mos, to dėl ir kiti tautinin
kai Į susirinkimą neatvyk- 
davo. Pagalios trečią kartą 
šauktas spalio 20 dieną su
sirinkimas įvyko ir truko 2 
dieni.

i vėse, kur tik yra- kiek di- 
! dėsnis būrys, jie yra orga- 
nizuoti Bendiuomenės apy- 

——— :linkėj, o jos sudaro visos
markės. Visiems aukoto- N. Zelandijos lietuvių ben- 
jams suvažiavimas pareis- druomenės j organizaciją, 
tė širdingą padėką, o vė- kuri tun savo tarybą ų* vai- 
bau bus paskelbti aukoto-' dyką. Valdybos priešaky 
jams atžymėjimai, pagal šiuo metu stovi jau Lietu- 
anksčiau nustatytas katego- voj žinomas visuomeninin- 
rijas. Tarybos narių dalis, kas agr. Česlovas Liutikas, 
ypač tautininkai, stengėsi Valdyba leidžia mimio- 
įrodyti, kad yra daug skolų grafu spausdintą biuletenį, 
ir veikloje daug trūkumų. ‘ kurio rugsėjo mėnesio nu- 
Trūkumai pasitaiko ir neiš- mens ir mus pasiekė, 
vengiami kiekviename dar- j Jame duodama daug ži-' 
be, bet finansinė padėtis nių apie tenykščių lietuvių t 
matosi iš apyskaitų. Tiesa,! gyvenimą.
gimnazija turėjo liepos 1 d. į Dudeline apylinkėj gy-: 
skolų 24,811.68 markių, venančios Butkų. Skridu- . 
bet prieš metus skolų bu- laičių, Šiuipių, Svilainių, 'i 
vo kiek daugiau, ir dar bu- Vyčių ir Gerdvilienės šei- į 
vo kelios dešimtys tūkstan- mos gavusios N. Zelandi- i 
čių skolų už gimnazijos rū- jos pilietybę.
mus. j Stirbliai prie Dudelino

Suvažiavimas patvirtino • nusipirkę 5 akrų ūkį. Svi- 
pinigines apyskaitas su' lainiai užmiestyje įsigiję
Kontrolės komisijos pasta- namą. Raudonikis žengiąs 
ba turto inventorizacijos pirmyn garažo biznyje, agr. 
reikalu, o taipogi priėmė. Butkus skaitęs rotariečių 
ir patvirtino Valdybos pa- klube paskaitą apie lietu- 
tiektą sąmatą ateinantiems vius. Kelias paskaitas 
metams 393,285 markių su- skaičiusi zelandiečiams ir

_ .. .. ... ,moje, iš kurių Gimnazijos Butkienę apie Lietuvą, bol-
Pranesimą apie 'aldybos . išlaikymui tenka 290,195 ševikus, lietuvių meną, jų 

veiklą padare pirmininkas j markės ir vargo mokyk- papročius. Ji dalyvavusi pa- 
Pr. Zunde, o apyskaitas joms kultūrinei veiklai rodose su savo keramikos 
referavo iždininkas J. numatyta 65,800 markių. dirbiniais ir tautinėmis juo- 
Glemza. Į suvažiavimą buvo atvy- stomis.

Iš patiektų apyskaitų pa-’^ę Vliko vykdomosios ta- Tos kolonijos lietuvių 
aiškėjo, kad nuo 1955 metų jybos pirmininkė A. Deve- valdybos priešaky via Br. 
liepos 1 d. iki 1956 m. bir-i nienė ir Balfo pirmininkas Kuzma.
želio 30 d. Krašto valdyba kalE j. Končius. Abu pada- Christchurch gyvenantis 
turėjo pajamų 334,971.51 pranešimus iš savo veik- Senatorskis liepos mėnesi

ir ?le^ ___ ' . buvęs sunkiai autobuso su-
Pl% žeistas -bet pasveikęs.

TAIP IZRAELITAI ŽYGIAVO f EGIPTO ŽEME

užpraeitą savaitę sulupo Egipto 
kariuomenę ir vijo arabus iki Sueco kanalo. Viršuje 
mstssi žydę meierūuntos dalys, o apačioje matyti, kaip 
žydai stiprinasi dykumos pozicijose-

CHICAGO, ILL.

Šventina biznius

“Draugas” rašo, kad spa« 
lio 31 d. net du kunigai—

KAK SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Antanas Daukantas, Jurgis 
Prunskis, Bronius Dopkan- 
tas. Valerijonas Semenavi- 
čius ir Marė Tamulionienė, 
Kone visa valdyba yra iš 
jaunosios kartos.

Nutarta pirkti sklypą 
prie vasarnamio ir įuo bū- 

vaeamamiui

Sabaliauskas ir Prunskis 
šventino Dambrauskų nau- 
įą valgomų daiktų krautu- J'“ — ™
'f Kiek anksčiau tain Dat P'iklausančią ežero pakran- 
keH kunigai pXnto‘o v’S Dabar bus daugiau vie-
no nekilnojamųjų turtų tar- masl®° sus oti. 
pininko įstaigą. ‘ Po susirinkimo buvo vai-

Sakoma, tas daroma, kad ses- Kitas susirinkimas bus 
biznis geriau sektųsi. * sausio 8 d. Tada naujoji

Tokio biznio šventinimo valdyba perims pareigas.
seniau nebuvo, tą paprotį Birutiečių vakariene
atnešė naujieji ateiviai. _ . , . . ,

Pasalpines Birutes (liau
si jos vakarienė buvo spalio 
27 d. Lietuviu klube. Sve-

Kultūros kongreso istori-'N. bU™a Fitchburgo 
ku sekcija nutarė steigti Vakariene davė apie kliu 
Lietuvių tautos istorijos pe 5eimininkės buvo.
draugiją ir išrinko organi- j J^enė Radeck^nė 1^ 
zacine komisija, į kurią7us?cie!le»vK*<,®?kl®n®’ 
įeina Vincentas Ulevičiui ker.,.ene/ Y"“*“®* » Fa-
Alicija Rūgytė ir dr. K. Ma.imu>lonieneJ
tulaitis. i,. Dovanų davė Vainiaus.

Draugijos tikslas—nagri-'^icpe ir Nakutiene. jas lai- 
r.ėti mUsų tautos istorinę mėjo Narbutas. Prunskiene 
medžiaga, ateiti j pagalba'11* Zabela.
lituanistikos mokyklų isto-į Nauja šeima 
rijos mokytojams ir L t.

Draugijai gali priklausyti

Čikagietis 

Steigia istorijos draugiją

mažiausias >-kO*10TY111 11* l.Q- !

ne tik istorijos mokslus bai 
gusieji ar juos studijuojan
tieji, bet ir visi, kurie mėg
sta istoriją.

Komisija prašo visų, kam 
tokia draugija rūpi, praneš
ti savo nusistatymą, ar ma
no būti jos nariu, duoti pa- 

i tarimu jos Įstatų reikalu, 
atsiųsti adresų asmenų, ku
rie galėtu draueiia domė- 

.___tis, kelti sumanymų dėl 
draugijos veiklos organiza-

Alec Dombek susituokė 
su Genovaite Kundrotaite 
iš VVorcesterio. Vestuvinėj 
puotoj buvo apie 20(i sve
čių. Jaunieji gyvens Gard- 
neryje.

Ten buvęs

THOMPSONVILLE, CT.
va lzlvzYl/IO YblVVVl e uuvęo vctiUyOOb ĮMfns

laidų pozicijas sudarė: (Zunde jau buvo anksčiau Wellingtono lietuviams
1 Vasario 16 d. gimnazijos pareiškęs, kad į vaidybą vadovaująs Ed. Šerėnas.
išlaikymas. Jos išlaikymui’nekandidatuos. Tą patį pa- • • u . uraugiju;suaukota pinigais, maistu ir j darė ir buvęs iždininkas j” Wellingtor.e Varkalai P»-kaimynų, n pazis- ^I?e^lne,.®J5n\2a.clša’ ^'vimo. 
gauta pajamų iš nuosavo ' Glemža. Ilgai abi grupės sistatė namus, Glinskis pir- 7Jj , . K0JT1 ąviejų sei- Rašyti prašoma šiuo ad-
ūkio (kiaulių ir daržų) viso i tarėsi valdybos sudėties rei- ko namus. V. Beržinskas len£va Jį Nanai nutarė u Pasaulio lietuvių ar-
225,604.24 markės ir iš kalu, bet nesusitarė. Ban- K. Razma vedę lenkaites. ! Urugvajaus žeme. pavestijdutx> tvai-kymą vi-.£h^J601
leista 220,630.04 markių, odymai siūlyti kandidatus Aucklando lietuvių vai- * In as
4,972.20 markių panaudota ne iš Vienybės bloko pasi- dybos pirmininku yra JI____ •_____12 i 1 . . r-.v . V , XT EASTON, PA.

sai naujiems žmonėms. Road chi 29, Inj
i Daugelis narių buvo ne- __
patenkinti klubo reikalų

, tvarkymu ir buvo nustoję GARDNER, MASS. 
ne tik į susirinkimus, bet ir

senų gimnazijos išlaikymo sekimo neturėjo. Slaptu bai- Pečiulaitis. Čia N. Zelandi-
skolų dengimui. 2) Vargo savimu visa valdyba išrink- jos pilietybę gavo Cibulskių, Klubas susitvarkė
mokyklomš, kurių buvo 19, ta iš Vienybę bloko sąra- Paplauskių šeimos ir Zarem- Spa|io 28 d jvykurfame į ti ^įį^i; Lietam, bendrov.
ir kultūrinei veiklai išleista so: J. Bataitis—pirm., F. ba. ..... mūsų klubo narių susirinki- * Paskutiniame nariu susi- .utirinkima.28^549.73 markės. 3 > Per, šlenteris - vicepirm., V. . b Škotijos atvykusi Inta na^a k|ubo rinldnta daTXo v rt X? „ • T*.

™etU?.bYvo rateinantiems _ mo- l0 nalių> kas mUsų klubui Metinis Lietuvių bendro-

rūmų išpirkimui gauta au
kų 33,373.62 markės.

Džiugu, kad gimnazi
jai nupirkti rūmai jau pil
nai išpirkti ir beliko apmo
kėti gautą paskolą 30,000.

NAUJOJI ZELANDIJA

Lietuviai ir čia 
juda ir kuriasi

turizmo įstaigoje. i M it nariams v. bon išrinkti: pirm. Juozas
Rugsėjo 2 7d. atskrido is nosios’ valdybos narių pa- jiems patekimo. ” C

Eastonietia
Vokietijos J, Jančvs. kuris taikavimas vadinamiems

: traukdamasi nuo bolševikų "progresyviams” ir įsigalė-- 
nateko i Šyedija._ 1946 m, jįmas klubo reikalus tvar-

Bu* gražus banketas

Šv. Jurgio palaipinės 
draugijos metinis pokylis 
bus lapkričio 17 d. Lenkų 
tautiniame name. Pradžia 
7 vai. vakaro.

DraugVjck rengiami po
kyliai visados būna malonūs 
ir įdomūs, jų dalyviai būna 
patenkinti, šių metų po
kylis žada būti dar įdomes
nis, linksmesnis. Jame gj-os 
geras orkestras, net seniai, 
kalakutiena pasistiprinę, ne
iškęs nešokę.

Kietų galima gauti jis 
K. Miglino, J. Juciaus ir A. 
Ališausko..

Rengėjai kviečia atsilan
kyti vietinius ir apylinkės

ge-Šetrauskas, fin. sekr. Alber- j lietuvius. Nepraleiskite 
tas Adomaitis, prot. rast.Iros progos maloniai, link- 
Vanda šerkšnienė, kas. Ve- smai praleisti lapkričio 17 

Rimkutė, direkto-
Ai būsiu

išvedu vvriausvbė 126 as- kant dviejų šeimų. Iš ša- Paraginkim savo pažįsta :ronika Rimkutė, direkto- d. vakarą.
Bet toji paskola suteiktai Per porą šimtų lietuvių, menis išdavė bolševikams, lies žiūrint galima buvo mus užstsakyt “Keleivį.” r^a*s: Vincas Višniauska»,
100 metų be palūkanų, grą-į kurie atblokšti į šį kraštą .Tų tarpe 9 lietuvius—J. manyti, kad klubas nebėra Kaina metams $4-
žinant j>o 300 markių per , po paskutiniojo pasaulinio j Jančį ir dar kitus 8 lietu-
metus. * ‘karo, pamažu kuriasi, bet'vius. Rusijoj Jančys buvo

Viso ix?r tris su nuse m e-1 jie nėra paskendę vien sa-; laikomas koncentracijos DrūbuŽill P&kieiūi UctllVOn P.U Gdrfmiiįd
Siunčiam Maistu Lietuvon su Garantija
Mūsų vaistine yra įgaliota priiaiti užsakymus dėl maisto pa.

URUGVAJUS
JAU GALIMA UŽSISAKYTI

^Keleivio99 Kalendorių 1957 Metama
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, 
Ištarimų, juokų ir plati kalendorinė dalis su tautiš
kais ir bažnytiniais vardais..

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

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

"KELEIVIS"
634 East Broadhray 
So. Boston 27, Maaa.

ė V. Kučiautkas
Spalio 17 d. Montevideo 

priemiesty Cerro mirė iš 
Vilkaviškio kilęs 53 metų 
amžiaus Viktoras Kučiau- 
skas.

Jis ilgą laiką buvo Uru
gvajaus lietuvių kooperaty
vo vedėju ir privedė jį prie 
bankroto. Tą padaręs toj 
pačioj vietoj jis atidarė 
Krautuvę ir barą r gerokai 
praturtėjo.

Nuo lietuvių jis buvo pa
sitraukęs, neskaitė jokių 
lietuviškų laikraščių, nepri 

ijai. Jeiklausė jokiai draugijai.
gu išsirašydavo komunistų 
“Darbą”, tai ne iš meilės, 
bet iš baimės, kad pastarieji 
neboikotuotų jo biznio.

Kadangi velionis su lie
tuviais nebebendravo, tai 
ir i amžino poilsio vietą jo 
palydėti atėjo nedaug jo

ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gahartlino vyrų kostiumui, 
spalva pilka, ruda ar mėlyna.

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

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

Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KEI4.Y SQ. WORCESTER, MASS.!

Vytaatas Skrinska. Savininkas

jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv.« 
miltų. 2 sv. cukraus ir% sv. kakao.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodykite, 
kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo 
adresą- Muitai į paminėtas kainas įrokuoti. Rašykit:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WOR( ESTER. MASS.

Vytautas Skrinska, Savininkas

Rhode Isiand
OVERSEAS PARCEL SERVICE

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

Muitas užmokamas vietoje. Paruoštus siuntinius galite mums 
prisiųsti paštu. Apmokėsite gavę mūsų sąskaitą.

Darbo laikas ; kasdien nuo 9 vai. rvto iki 8 vai. vakaro.
I

šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
172 EAST AVĖ, PAWTVCKBT. R 1. Tel. PA 6-1185

"KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
Raukite Modemišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PHARMACYm Kelly Są«M» Weecestar, Mase.
Per mūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- 

; tu į Lietuvą ir į visus U S, S. R kraštus. Mes užlaikome 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 

fon, streptomycin, validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą j 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas oro paitu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAUTAS SKRINSKA 

Pbareney vatatiete savininkas
Ir Netary Patek .............

bMbeaaMaaMaeeeeaaeeMeeeeaeeeaaai



L<_HlFNiT4Į Inu-

KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 46, Lapkričio 14, 1956

Liberalizmo jėga
Spalio 12, 13, 14 dd. Bo-| bendruomenė jau taps so- 

stone įvyko Lietuvių Rymo|cialistinė. Ne per vienų die- 
katalikų federacijos kon- nų jie atsirado ir ne kieno 
gresas. J šių Federacijų yra rankos mostelėjimu jie iš- 
susispietę veiklesnieji kata* nyks. Nauji valstybiniai ar 
likai, kad bendromis jėgo* politiniai režimai, naujos ti- 
mis gintų Bažnyčių, stiprin* kybos, ar ekonominės siste- 
tų ir plėstų katalikybę lie* mos tik tada atsiranda, kai 
tuvių tautoje. Si pasaulie- yra paruoštos sąlygos ir 
čių talka turi bendrų tarp* susidaro priežastys. Paskiri 
tautinį vai dų “Katalikų ak* asmens, jų grupės ir ištisi 
cija”. sąjūdžiai labai daug gali

Ryšium su minėtos Fe* padaryti sąlygų paruošimui 
deracijos kongresu dienraš* ir sukėlimui priežasčių nau-

jiems įvykiams kilti.
Ant plikos uolos pasėta 

geriausia sėkla nedygsta. 
Miško medžių tankmėje iš
dygusi sėkla, kitų nenustelb
ta, tuoj sunyksta. Čionai 
ryškiu pavyzdžiu gali būti 
rusiškas komunizmas.

Pramonės (industrijos) 
požiūriu atsilikusioj šalyj, 
kur trys ketvirtadaliai ar 
daugiau gyventojų skai
čiaus kaimiečiai žemdirbiai,

—Unrra, Maiki. turim 
naujų prezidentų! •

—Ne naujų, tėve, bet ta 
patį.

—Vistiek, vaike, reikia 
džiaugtis.

—Džiaugtis gali tiktai 
tie, kurie rinkimus laimėjo. 
Bet tėvas šituose rinkimuo
se nieko nelaimėjai, turbūt 
ir nebalsavai, tai ko čia 
džiaugtis.

—Maiki, aš balsavau.
—Už kurių partijų?
—Nu, to tai nežinau.
—Sakai, balsavai ir ne

žinai už kų?
—O kų čia gali žinoti, 

vaike! Jeigu būtų viena 
partija, tai būtų bepigu, o 
dabar trys ai* keturios, tai 
ką žmogus gali žinoti, ku
ri jų geresnė? Ve, mano 
f rentas Zacirka norėjo pa
sirinkti partijų ir padarė 
misteiką: padėjo balsų už 
prohibicijų. Gerai dar, kad 
laiku apsižiūrėjo, tai kitą 
balsų ant to paties 
baloto padėjo už saliūnus. 
Todėl jis ir man davė rodą, 
kad partijų nežiūrėčiau: 
sako, eik ir balsuok, ba bal
suoti reikia. Taigi aš taip ir 
padariau: padėjau kryželį 
ant peiperio, nuėjau prie 
škulės, kur ėjo 'balsavimai, 
ir užkabinau ant kuolo. Sa
kau, tegul sau žinosi, bile 
tik mano nubalsuota.

—Jeigu tėvas tikrai bal
savai už kuolą, tai nors nie
kam apie tai nepasakok, 
nes visi juoksis.

—O už ką tu. Maiki, bal- 
savai?

—Aš, tėve, balsavau už
socialistų kandidatus.

—Ale žinai, Maiki, kad 
nesiektai išėjo ir mano bal
sas, ba prezidentu buvo iš
rinktas generolas.

—Ne tėvas jį išrinkai.
—Nu, tai kaip tu rokuo

ji, kas jį išrinko? Juk uni
jistai už jį nebalsavo.

—Už Eisenhovverį, tėve, 
I-alsavo didelė balsuotojų 
dauguma, balsavo ir unijis- 
tai.

—Maik, aš tau pasakysiu, 
kad tu turi misteiką. Uniji- 
štai visai nebalsavo. Matai, 
unijų bosai buvo nutarę 
rinkti demokratą Steven
soną, ale patys unijistai ne
buvo prie to nutarimo pak
viesti. Todėl kai atėjo rin
kimų diena, tai CIO vyrai 
prieš Stevensoną sustreika
vo ir visai nėjo balsuoti. 
Dėlto jis ir buvo suvarytas 
į ožio ragų.

—Tėvas kalbi niekus. 
Faktas yra toks, kad Eisen- 
boweris laimėjo daugiau-

tis “Draugas” spalio 11 d 
išspausdino T. B. Mika]au« 
sko straipsnį: “Piimasis 

Į Kat. Akcijos Popiežius”.
Ten yra patašyta daug tei 
singo, bet, deja neviskas.
Jis ten rašo:

“Katalikų akcija gimė ir 
išsivystė apie praeito šimt
mečio vidurį. Jų iššaukė 
triumfuojanti liberalų revo
liucija. Liberalizmas, nušla
vęs pasenusius režimus, ta-
So takS',enttaSSS:bu™ užsi“?a so-

anų laikų žmonėms pareikš
ti Dievo vardu įsakymai ir 
i klero veiksmai sukėlė abe
jonių, kad jie būtų buvę 
paties Dievo nurodyti. Jie 
pradėjo įžvelgti* kad Baž- 
nčyios vadovybės yra vyk
doma ne teokratija (Dievo 
Karalyste), bet kleokratija, 
t. y. tokis valstybės režimas, 
kur visus pasaulietinius rei-j 
kalus tvarko dvasiškija.

Jau senovėje buvo pašte-; 
beta. kad turėjimas didelės 
valdžios gadina žmogų, kad' 
daugelis valdovų iš didelės' 
valdžios praranda blaivųi 
protų ir, tartum apsvaigę, 
ima smarkauti, sauvaliauti 
ir prievartauti jiems į ran
kas patekusius pavaldinius.
Gudrusis “velnias” nuolat 
nurodinėjo aukštiem dvasi
ninkams: Kristus pavedė 
jums ganyti jo aveles ir jo 
avinėlius; Kristus atidavė 
jums dangaus raktus; jūsų 
skelbiamas mokslas yra pats
teisingiausias: be jūsų vai- —
domos bažnyčios niekas ne- jo: vienuoliams buvo pa- esančio šv. Roko gaisiuo- 
įeis į dangų, visi kitatikiai liepta persikelti i kitų vie- Sius stebuklus. Liko jis tik 
turi eiti į pragarų ; gelbė- nuolynų. Šie nepaklausė ir istorine praeities liekana, 
darni juos nuo pražūties, pa- vietinius kurstė jėga pasi- archyviniu dalyku.__ • _ _____ _______________ t m Acializmų. Nesant ekonomi

nių bei socialinių sąlygų, 
socializmas nesidavė stato
mas. Tada valdžią turintie
ji apjakę teoretikai ideali
stai ginklo prievarta, tero
ru, masiniu žmonių naikini
mų stengėsi dirbtinu būdu 
įgyvendinti socialistinę san
tvarkų.

Kas iš to išėjo? Jei ne 
vergu stovyklos, tai bau
džiavos režimas. Po 38 
metų pastangų nei komu
nizmo nei socializmo ten 
nėra. Tuo rusišku keliu ei
nant socializmo nebus nei 
po 100 metų. Socializmas 
yra tokis dalykas, kuris ran
komis, prievarta dirbtinai 
nepadaromas. Tai gyveni
mo raidos kūrinys, ugdo
mas kūrybingos visuomenės 
tam tikra kryptimi. Rusi
jai teks nusigrįžti nuo be
sąlyginės kolektivizacijos ir 
nacionalizacijos ir grįžti į

JŲ ŪKIMAS NEŽINOMAS

Vengrijos valdžios galva, komunistas latre Nagy (kai
rėj) ir vengrų armijos pulkininkas Pal Maleter. Jie su 
Vengrijos visa tauta siekė laisvės savo kraštui ir dabar 
abu yra rūsy bolševikų nelaisvėj. Jų likimas yra neži
nomas, bet rusai jy gyvy tikrai nebepaleis.

Tuojau atskyrė valstybę 
nuo Bažnyčios, politikų nuo 
moralės, mokslą nuo tikė
jimo, paskelbdami religijų 
privačiu dalyku. Tas atski
limas praktikoje virto per*

šia dideliuose pramonės sekiojimu. Liberalizmas ta* 
centruose, kur yra didelės po antiklerikalizmu”, 
darbininku unijos. Reiškia, ... . A . .
už ji balsavo ir unijistai. teisinga vienuolio

. . Mikalausko mintis, kad
—Nesisprečyk, Maiki, ba valstybių režimai arba san* 

aš tuoj supyksiu. tvarkos pasensta. Atrodo,
—Reiškia, neturi argu- i‘.s P?*™ reikalui pasenti- 

mentu sį valstybes režimų paša*
—Kai trauksiu per mar- linti- Jo kad liberalia-

muzę. tai bus tau margu- ma-; a!' tolerancijos idėjos 
mentai’ nusiavė pasenusius režimus,

kad atskyrė bažnyčią nuo
—Tėve, nebūk antras valstybės ir kad tapo kleri*

Egipto Nasseris, kuris no- kaHzmo priešu. Matyti, kie* 
rėjo užtraukti “per marmu- rikalizmas buvo vienas. iš 
zę” anglams ir prancūzams, pasenusių režimų. Tačiau, 
o dabar pats šaukiasi pagal- apie Jai vienuolis Mikalau- 
bos. skas nebękalba. Jei libera-

—Vot, vot, Maiki, apie lizmas ar ‘‘triumfuojanti li- 
Egiptą ir aš nore jau užsi- beralų revoliucija” iššaukė 
minti. Pasakyk, kodėl žy- Katalikų Akciją, tai kas Į daugiau ar mažiau aprėžtą 
du vaiskas, kuris šaudo už- n°rs kadaise turėjo iššauk- į privatinio ūkio santvarką. \ 
simerkdamas, nuvajavojo ti ir liberalizmą, kuris vė- Re laisvės, be demokraty-į 
jį per tris ar keturias die- liau tapo Europos viešo gy- bės pradų neįmanoma pa- 
nas? venimo šeimininku. Teisin- siekti aukštesnis ekonomi-

-Todėl, tėve, kad žydai g3 -vl? vienuolio Mikalaus- 
vra geriau pasiruošę ir šau- ko mintis, kad kiekvienas
do neužsimerkdami.' Įvykis ar apraiška yra vi- ......................... ~

suomet kaz ko iššaukta , uz privatini kapitalizmą.
—Ale kas bus, vaike, jei- t. y. turi priežastį. i .

gu jiems išaugs perdideli » , • ...................... , •• Atsigrižus į liberalizmą
ragai? Jvyk lesk® “ tenka pakartoti, kad jis, l.v-

__Jeigu išau<^ perdideli ™as 11 l)azinimas pastate — j^* jr vjgj ...
• C ■ i -V i žmogaus protą ant mokslo ♦ ’hllvn i.;pnn

tai bus nulauzvti. kaip da- nairrindo nauo- vra bemok- dzla1’ Ve0uvO Kie.?° sug.bar laužomi Nasseriui pagnnao. i/aug yia oenio votas, bet tam tiki-ų pne-
r ai -auzomi Aassenui. shų bet lsmintingų ir jdo- išsauktas i gyvenimą

—Tai tu vokuoji, kad vai- mįų žmonių. Visi jie turi|^ ? * ą‘
na ant svieto niekada nepa- atrama kietuose pagrinduo- . Tns. sumėčius Romos 
sibaigs? ige. Jų išvados daromos įvai-! ™Rera.to.V1^ Pe^.lot?

—Kol kas. tėve, dar nie-'nas priežastis apsvarsčius. JF\Įnai vlei)a knkscionių te
kąs neįrodė, kokiu būdu ji'Kas tvirtina ka nois apie J1^3 Pa£aliau lseJ<? ka? 
galėtu pasibaigti. i kokį įvykį, nepaisydamas jį | Ja.koml?y arba pogrindžio į

—Jeigu taip, Maiki, tai, iškėlusių priežasčių ir ne- -^alsv? 11 tapo tiek Ro- 
cudbai! Eisiu šoblę paga-' atsiremdamas į būties pa
kąsti . 'grindus, tas yra tikras lai-

Toki

naudokite prievartų jiems, priešinti valdžios įsakymui, 
kad grįžtų į tikrų Bažnyčių; aiškindami, kad juos’išve- 
persekiokit visus, kūne skel- žus bus ir bažnyčia panai- 
bia skirtingas tikėjimo tie- kinta. Ir prasidėjo visa tai, 
sas. Nelabasis Dievo ir žmo- kų aprašo Iz. Valančius sa- 
nijos priešas, ištrynė iš Vo straipsny.
dvasininkų atminties, kad 
pats Kristus skelbė pasau-

nis ir kultūrinis lygis. Val
stybinis komunistų kapita
lizmas yra kur kas blogesnis

P. Akmena

Petys gi į petį

Vyriausias Lietuvos iš
laisvinimo komitetas (Vli- 

Antra, taip pat svarbu, kas) ryšium su įvykiais

tų vietų, kur Kristus nebarė kybos Švenčiausiąjį. Jei įuosti ir prisidėti prie pro- 
atsitraukusių nuo jo moky- gubernatorius su kazokais testų manifestacijų prieš 
tinių, kui- jam žinomam iš- galėjo su žmonėmis kaip negirdėtą Sovietų raudono- 
davikui Judui net kojas nu- norėdamas elgtis, bet kol sios armijos, atliekančios 
plovė, kur skelbė taiką ir ant altoriaus buvo Šv. Sa- laisvės budelio darbą, ne-

•i 2* ____ lr’ Volfu vmnnni vnJvmo iv fti

Dabar pats laikas užsisa
kyti “Keleivio” kalendorių 
1857 melams. Kaina 50 c.

J. F. DLLLES SERGA

svamams. toki laisvama
niai palieka žmogų paslap
tyje, nes jų mintis klajoja 
kaž kur paslaptingose dau
sose.

Jokis religinis, politinis, 
meninis ir kitoki sąjūdžiai 
ir valstybės nėra atsiradę 
be tam tikrų sąlygų bei 
priežasčių. Buvo priežas
tys, kurios vertė religijas 
kitėti, sunykti, ar augti, ar 
atsirasti naujoms religi
joms. Galinga krikščionybė 
taip pat buvo iššaukta ir 
išugdyta tam tikrų priežas
čių. Ji yra istorinė būtiny
bė, o ne kieno nors prasi
manymas ar išmislas. Kol 
veiks priežastys, iššauku
sios tų ar kitų sąjūdį bei 
įvykį, tol tie sąjūdžiai gy
vuos.

Vėjavaikiais tektų išva
dinti, kurie galvotų, kad 
keliems vyrams riktelėjus, 
tuoj subiręs kapitalistinė 
ūkio santvarka, kad vadis- 
tai taps demokratais, kad

mos imperijos tiek apkrikš
tytų barbariškų tautų vals
tybine religija. Viduram
žiais (1000—1500 m. laiko
tarpis) Bažnyčios vadovybėj 
įsigijo nepaprastos įtakos ir j 
galios tarpvalstybiniuos Eu
ropos reikliuose. Buvo ištisi 
dešimtmečiai, kada popie- i 
žiai dalino karaliams karu-: 
nas ir šalino nuo sostų ne
klusniuosius valdovus. Vals
tybių vyriausybės turėjo mo
kėti Bažnyčios nustatytas 
duokles, pildyti jos nurody
mus pasaulietiniais reikalais 
nes pagal šv. Raštų nėra to
kio dalyko, kurio nebūtų ga- j 
Įima susieti su Dievo garbe 
ar sielos išgnymu.

Tais laikais Bažnyčia dė
jo didelių pastangų įkurti 
Europoj teokratijų* tokių 
valstybiniai bažnytinę san
tvarkų, kurioj pats Dievas 
betarpiai nurodo kokius įs-| 
tatymus leisti, kaip valdyti 
visus žmones, kad jie 
nueitų į dangų. Bet tokioje 
valstybėje Dievas pareiškia 
savo įsakymus žmonėms ne 
pats, bet per tarpininkus

kramentas. jie negalėjo kaltų žmonių žudymų ir ta 
bažnyčios griauti. Tad rusai proga pakartoti Lietu- 
ir vertė Rakitų kunigus iš vos* Latvijos ir Estijos lai- 
bažnyčios išnešti šv. Sakia-. sv^s reikalvimus: 
mentų. Rakitiškiai atsisakei ka(j Pabaltijy būtu pasa
tų padaryti. Buvo pavarto-,linįa bolševikų \ivesta 
tas pneš juos smurtas, bet žmonių išnaudojimo ir bad- 

______ M7.t33JU nepaveikė. Tada;mjrjavįmo tvarka:
“Drauge” spalio 27 d. pSinink”! “ ® kraŠtU

Iz. Valančius paraše apie }ęUrjs išnešė iš Rakitu baž-'^ūtų atitraukta bolševikų 
Rakitų vienuolyno. uždaiy- tyčios šv. Sakramentų ir kariuomenė;
m3 1886 metais, tai yra dar Syjęiu su stebuklinguoju šv. ka<^ Pabaltijy būtų skel- 
pneš Kražių vienuolyno už- Roku paivežė į Alsėdžių hiami laisvi rinkimai; 
"tS”' vienuolynas buvo l»repijos bažnyčią. j kad tuojau būtų iš Sibi.o

žemaičiuose prie Telšių- Pasakojama, kai šis ka"
-Alsėdžių vieškelio, dešim- nigas ėjo paimti šv. Sak- }! pabaltieciai politiniai ka
tame kilometre nuo Telšių, ramentų, susirinkę žmonės 1* įiltl <Įalt*> '®rSal>
Kęstaičių kaime. maldavo jį tai nedalyti, . ,kad buUi atstatyta visiška

, ........................ moterėlės klykė, bet jis ne- bl«‘uv!»’ ° drauge ir kitų
Iz. Valančius gražiai ap- pakIauSė jų. Kai nešinasl^v'tM, l>a'«>;Stųjų ki-as- 

rase žemaičių kaimiečių švenčiausiu mėgino išeiti iš!^ nepnklausomybe. 
kovos eigų su rusų kazo- bažnyčios, jos visos gimdys; Atsišaukimas baigiamas 
Kais ir paciu gubematonu, buvo žmonėmis apgultos ir šitaip*
bet nepasake tikrosios to juos myniodamas kunigas 
vienuolyno uždarymo pne- tegalėjo išeiti. Tada pra- 
zasties. Juk Žemaitijoje ir dėta bažnyčia griauti, tą 
daugiau buvo bažnyčių, bet ^arė specialiai atvežti tam 
kodėl iš jų įssinnko nug- reikaiuį burliokai. 4ciixiiiic
riauti Rakitų (taip vadina Pagaliau Alsėdžių klebo- kime su Maskv os raudonuo- 
\ įetos žmones, o ne Rokitų, no noraj išsipildė: stebuk- ju despotizmu ir kolonializ- 
kaip Iz. valančius laso), ilingasis šv. Rokas atsidūrė mu, kol ir nuo mūsų tėvynės 

Valančiui į tai atsakyti Alsėdžių parapijos bažny- nukris klastingos Maskvos 
vienuolių leidžiamame lai- čioje, bet čia jis nustojo raudonieji pančiai”, 
kraštyje nebuvo tinkama daręs stebuklus. Nelikus Ta proga atsišaukimų pa
vietą, to dėl tų klausimų'gabių jo tarnų vienuolių, skelbė ir Pabaltiečių taryba 

pnliCSlU !*• liL-rv 1 4imioio
Rakitų apylinkėje man 

teko girdėti dar prieš pas-

meilę.
(Bus daugiau)

Juozas Liūdžiu*

Kunigas uždarė 
bažnyčią

i “Viso pasaulio viešoji 
opinija turi būti sukelta 
prieš komunistinius žmog
žudžius. Belskimės visur* 
veikime kiekvienas, kovo-

A. V A ~£7------------- ---------------- ------------------- -------

taip ir liko visų užmirštas, reikšdama didžiausių pa- 
Lietuvos nepriklausomybės sipiktinimų raudonąja ar- 

kli

Valstybės .sekretorius J.
•oster Dulles jau sveiksta 

po padarytos jam vidurių
operacijos. Jam išpjauta katalikai nusigręš nuo Die- 
dalis didžiosios žarnos, kur vo ir tt Arba, kad nuver- dvasiškija. klevą. Kai ku- 
bnvo pradėjęs augti vėžvs. tus valdžių visa valstybė ir riems giliau protaujantiems

laikais jaunosios kartos mija, kuri savo ginklus nu- 
kutinf karų senus žmones! parapijiečiai jau nieko ne-, kreipė prieš beginklius Ven- 
pasakojant, kad nugriauti! bežinojo apie jų bažnyčioje grijos patriotus.
Rakitų bažnyčių rusams da-j
vę progos ginčai tarp Al-’ 
sėdžių klebono ir Rakitų | 
kunigų.

Pasakojama, kad aprašo
mu laiku klebonu buvęs la
bai šykštus kunigas. Į Ra- 
kitas, kurios buvo jo para
pijos ribose, stebuklingų- 
jam šv. Rokui iš visų apy
linkių veždavo labai daug 
aukų. Tas nepatiko Alsė
džių klebonui, kad gėrybės 
eina ne į jo kišenę. Paga
liau sumanė tų stebuklingą
jį Rokų parsigabenti į Al
sėdžių parapijos bažnyčių.
Iš to kilo vaidai su Rakitų 
kunigais. Pasakojama, kad 
Alsėdžių klebonas slaptai 
atkreipęs rusų gubernato
riaus dėmesį į Rakitas, kad 
vienuoliai niekam nereika
lingi. Rusams to ir tereikė-.

LENGVAS BUDAS 

IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

Parodyta kaip kiekvienas ž»xlis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglu tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš-

Kaina 75 Centai 

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 836 Brosdway, So. Boston 27, Mass.
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Paminėjo prof. Dagio i Yra ir privačių gydytojų

Kodėl jie bėga na nuo mokesčio didumo.; 
Rusų zonoj invalidumo pen
sijai gauti reikia nustoti 
dviejų trečdalių darbingu-

Milionas per 7 metus i kia pasakyti, kad dauguma ®»o.. Net pripažintieji įnva-
ra ir Dnvačiu vvdvtoiu i i • .......................'tu pabėgėlių dabar sudaro;hdais kas dveji metai ko-r- «Wtojų Paspi-ukimas- is įvairiomis, P tik kurfaig turėtų ėiami sveikatos komisijų,
Gydytojai dienomis dir-užtvaromis ir ilgais nuo^o- ne zonos ; kuiios patikrinusios gali

Mokslo akademijos bio- ba toj ar kitoj įstaigoj, bais nuo laisvojo pasaulio jr y- Maskvos le-' prieiti naujų išvadų ir pen-
logijos instituto, žemdirby- o vakarais kai kurie jų pri-atskirtos Lietuvos beveik te esančių kraštų viršūnė- Biją atimti Trumpai suglau- 
stės instituto ir Vilniaus ima ligoms savo namuose, neįmanomas. Kas kita yra sendintieji. * ! dus, dauguma rusų zonos
universiteto tarybos iškil-1 Kaune, pavyzdžiui, gerklės pabėgti iš Rytų Vokietijos., pabėgėlių rūšiavimas invalidų jokios pensijos ne
mingą posėdi paskyrė Vil-tir nosies ligomis sergančius Didelis pavojus Pa tj^taip pat o Vakarų Vpkieti-
maus universiteto Profeso-'^im^ gyd. vai-;^ekti Vak^ y ok,etij^,^ jaunimui pa-1 joje blogiausiu atveju gau-:
naus Jono Dagiojo am-'kų ligomis Matulevičius,, bet patekti j Vakarų Beily-, daboti viltvs neatnešė Iau-! na per mėnesi 75 markes, 
žiaus 50 metų sukakčiai at-i moterų ligomis Zubrienė ir ną įmanoma, nors, teisybė. .. vaįį;u zTa narodė! XT .... . ... .
žymėti. Apie profesoriaus kt. Už vizitą ima 25 rabi., j ir į jį visi keliai veda pro ?ia|™^ku't^ Ne kitaip ir su našlėmis.
Dagio veikla papasakojo o geresni gydytojai ir pro-'policijos kontroles.. “P“ 'V,'.;“" Vakarų Voklet>J°J? nas'«Dagio veiklą papasakojo o geresni gydytojai ir pro-.pv..v.j„=q . Vengrijoje.•'ken.'Ii

fesonai po 50 rublių. Ligo- Masinis bėgimas iš rusu T>/d i žinoma nok»riniai<V i3 maziausia\ Re.n‘' ™ 
niu iiems netrūksta užimto* zono* nrasidėio zinoI“a’ P0??™418.markes, vis viena kokio am-MariTm^pasižymė-mS “ etate h- „Šilko« j* Rus«

ję gydytojai: Kaunas, iš iki šios dienos Ypač spruko, jaunimo šiandien raudona- ^Zsftet jnmf’būti su-
ni ffla vfe&^kS: ” ^uoml "VaVra  ̂ turi vis^e sri- kakus/’60 lietų amžiaus,
nas, insoaa, vietoj gya. oiei- Kilimo. tuomet v anai 'ų tyse, tačiau ne visas lis isti- arba netekusi dvieiu treč- 
skaus išgarsėjęs chirurgas Berlyne užsiregistravo per k;mas Raučiau kain nusė a v 1 avieJUJuozas Olekas. Dr. Steiblys 300,000 žmonių, kurie buvo miliono iš pliekusi/

prof. A. Minkevičius.

Prof. Jonas Dagys yra 
botanikas (augalų žinovas), 
jau nepriklausomoj Lietuvoj 
jis pasižymėjo mokslo dar
bais botanikos srityje.

TCK8TANC1AI VENGRŲ BĖGA NUO RUSŲ TANKŲ

rusams užpuolus su savo tankais ir kanuolėmis Vengri
jos miestus daug žmonių bėgo iš savo krašto į užsie
nius. Vaizdelyje matosi būrelis tokių bėglių, kurie ei
na į Austriją prieglaudos ieškoti-

Kalėjimas pilnas
Eltos žiniomis Kauno ka

lėjime esą 400 kalinių. Pa
simatymai leidžiami kartą 
per 3 mėnesius. Visiems 
kaliniams Įvestos “perauklė
jimo pamokos”. Visi jie 
skatinami pasidaryti “nau
dingais socialistinės ben
druomenės nariais”.

Nėra vaistų
Vaistų trūksta, ypaš vi

tamino B ir C ampulėms, 
nėra penicilino. Rusiškojo 
streptomicino Kaune ir Vil-
kitur neviSda13 Kaunetos ir tu”^žti namo. Dar bininkai ir apie 100,000 ir tai matome, kad Rytų įstatymų numatytasis drau-; - -V1
Vilniuie strentomicina išJne taiP silpnam ligoniui lie- ūkininkų. Prisiminus, kad i V okietijoj uždarbiai žemes- dimas ligos atveju ne visus jn.^ pnklause Padauginkime tuos skai
duodą pagal džiovos dis-|PiaiHa laukti savo eilės, kiek bėgama su šeimomis, rei- m negu Vakarų Vokietijoj. pasiekia. Dėl blogo gyveni- 
panserio pažvmėjimus. pagijusius ligonius siunčia- j Įdomus perkamosios ga- mo h* darbo sąlygų susiigi-

T * įma namo, o } patuštintas Kaip jie informuoja :iįoS palyginimas. Atmetus mai rytų,zonoj daug daž-
Kauno džiovos dispanse- viet^ priimami sunkiai ser- ERa praneša, kad Vil- duoną, bulves ir daržoves,! nesni negu Vakaru Vokieti- ° katalikui ir^tautinės 

-- - 1..... l—1---------- p.-wc sergančiuosius *4 *

ĮVAIRENYBĖS.laikomas vienu iš geriausių dalyvavę sukilime. Šių me-|nJ Beriyną yra iki 25 metų „Sa 2: iki i1 metu 
akių gydytojų visame Pa-tų rugsėjo antroj pusėj Bei-amžiaus jaunimas. Dabar! į ™ an „etuslenn... ue.-
tialtyj- • lyne užsiregistravo miliom-; daugiausiai „uo ka-i LodusI našlė vali netekti Sovietų Sąjungoj, kaip ži- 194 lavonų ir jų davė 150
Ligoninėm nėra vietų ni« pabėgehs, o kitais ke-,riuomenės, j kurią darbo-’trečdalio nensiios -j noma, darbininkams nusta- ehuui's'i, kurie “sulopė”Ligoninų yra daužau ne-fc’^*?,r£±.t‘W “pvietfe turi pasiųsti nustaty-į pasalį pajamų.’ Nesiste- » mažiausią mėnesį atly.Į tūkstančiui ligonių jų suge-

______________,___• T miišOriUS. * skcllCllJ SdVAHOl*ll^ - - - - -- -- crinimo • mi^ctrk ----- Sifili mn_ dncioc l/imn nolic

Tačiau

ugunuiij na Maukiau -
gu nepriklausomoj Lietu-. J
voj, bet ir ligonių yra daug Bėgantieji savo visuome- Deia. ir sunku* gy™*™* 
daugiau, ypač sergančių nine padėtimi labai pakitę-;
džiova ir nervų ligomis. jo. Pardžioje bėgo Įvairių! Rusų zonos kompartijos

J Dažnai pasitaiko, kad sluogsnių žmonės tiesiog iš' skelbiamais d u o m enimis piaskvietiškais keliais, 
džiova sergantieji tik tada policijos nasrų. Darbinin-' Rytų Vokietijos vienos va-! 
susilaukia pagalbos, kada kai ir ūkininkai kentė ir Iau- landos uždarbio vidurkis 
jie jau sunkiai pradeda kė, gal pagerės, bet ilgainiui šiuo metu yra 1.41 m; 
sirgti. Dažnai ligonys, su ir jiems pritrūko kantrybės. ■ o Vakarų Vokietijoje
gydytojų lapeliais nuvykę Iš šio atbėgusio miliono markių. Tikėkim, kat _______ _ _________  __
i ligoninę, negauna ten vie- 357,000 buvo paprasti dar-: vietų duomenys neperdėti , yakai^YokįeYiJos, tačiau

bėkim, jei šiandien miesto— 300 dusias kūnodalis.
žonoj visur sutinkame dir- pemiesto . 1270 rublių. ..................
bančius senelius, nes ten Uz šitą atlyginimą Sovietų FBI pranešimu siais me- 
senatvės draudimas eina darbininkas galės nusipirkti tais per pirmąjį. pusmeti 

odinius batus ir vieną porą kasdien piktadariai užmušė 
{kojinių. ’ !37 žmones, išžaginamos 55

Skaičiuojama, kad Sovie- moteiys. padaroma 4377 ap- 
- • • 738

Poilsiauja partiniai

Amerikoj Įvairioms baž- 1 t o , \ a \. eių.

žmonių, tame skai- ^įus og- dienų ir gausime,
clUJo J.vain.U r. Prote®tan- kad šiemet bus padaryta Vi
tu 58 milionai, Romos kata- sokiu nusikaitįmu du su pu* 
hkų 33 milionai, nepnklau- se milionu. Palyginus su

rio vedėja esanti gyd. 2a- gantieji. .... ., niaus radijas apie Maskvos kurių kainos abiejose Vo- joje
kovmaite, Romainių sanato- Maistas ligoninėse silp-atsilankvma Lenki io- lieti jose vienodos. Rytų vare
njos direktorių gyd Kava- nas, to dėl .gimines dažnai:™^ paa*keTbė kad ten Vokietijos ................
liauskas, o kaulų skyriaus atneša ligoniams maisto iš Je na^Kei ,c.

Barkauskas. namu

Prieš 
varoma smai

oci g<*iiviuw»«i»; i i * ooo pei n\Kščiais metais, tas
•ki P>opaRanda.l“l,J^nS .SS ’ kriėiJ^

.... j. ..pravoslav-ų apie pustrečiodarbininkas uz Jie. vadinami apsileidėliais,^.,.^ ?yd 1 mi.
H !• nusikaltimų dar nbus buvę. 

Jis verčia visus susirūpinti.irv’rl1VUVJU gjv«.

SKAITYKITE Sovietų Sąjungos ir Lenki- je o4S gramus; mėsos x> va. i •tTT * Peniai mūsų RiuSte gaio-
1 novai iš to nedaro išvados, • - Nuostolių už

$124 
kaip 1954 

gaisrų 
28 su

puse miliono ooienu, lėk-
įdomūs. Kaina ................................20cj vi is uKiųjų žinome, Kati (». , v.v.w.jvjv siunčiamasis turi outi pro-i sovietuose pasKeiotas vai-uvu sop o<)<) ooO.

uris atlaidų pavėsy, p. Abelkio ro-ijie buvo tikrai nedraugingi.-4 stiklus. - • - ... . i j-.__ 2_ ——.•----- . • - .

SENAS
parašė Jurgis Jankus, Pasakoji

mas ajnc nepaprastą žemaitį
daug nuostabių dalykų padarė, tik; manag js Ka1 vari jos pra-
nepadare vieno, kurį tikrai turėjo pjtjes_ Kietais viršeliais, 467 pusią' 
padaryti

- ---- - _________ „ „ . . fesinės sąjungos narys, o džios ir partijos nutarimas
Apie Vengriją spalio 25! Ne. kitaip u* su apranga. antra> tokie nariai turi bū-stalinines taikos premijas

dedantiems 
ištarimą, angliškus 
Kaina

pasikalbėjimus. JAVO KbLIAS J 
..................... 75c: Parašė

I Columbia universitetą
Tarptautinėmis New Yorke Įstojo 79 am- 

vaido piemijomis įjaus buvęs armijos majo- 
nuopelnus palaikyti tai- MeGnffav kuris savo

, socializmą.! ne "pradėjo plėšti parduo- joje & valandas su Ketviu-;niniame darbe”. žodžiu, iš j ką tarp tautų”. Jos skiria- iIoan;e o VVenime vra matęs
Leonas Blumas. Trumpas:tuves, daužyti gyvenamus mi’ uz švarką lytuose reik dirbančiųjų ir mokančių mos ne Sovietų piliečiams. it Karta laivas.

aiškinimas. Kama Un;„„ in„mK; įdirbti 80 valandų, o vaka-.i.-___ . . .. 11 .?ano? Ia‘vas’
Kitu nutarimu grąžina- kuriuo jis plauke Peru pa- 

mas Lenino vardas ir nuo krante, sudužo Į uolas ir 
1935 metų pakeistoms Sta- iš 200 keleivių tik 9 išliko 
lino premijoms už nuopel- gyvi. Kitą kartą jis, būda- 
nus mokslo ir literatūros sri- mas Havajuose, ir norėda- 
tyje. Jos skiriamos saviems mas labai iš arti nufotogra- 
piliečiams. jfuoti Kilauea vulkano išsl-

Taikos premijų yra 10 po, vei žiančią lavą, nuslydo 
dėl to 

Jis tu- 
nuo-

ir lietuvių, kurie sugeba ge- tykių ir sunkių dienų, bet 
riau Maskvos valdovams pa- visa tas nesumažino jo noro 
taikauti. , ' vis daugiau žinių Įgyti.

gos
Mažrimas 1S12 metais iš Viekšnių į 
Vauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina -$2.o0
CEZARIS, Mirko Jesuliė’o romanas, oa ................ .............$300

vertė A. K. Puida, pirmoji dalisJ TIKRA TEISYBE APIE SOVIETU
188 puslapiai, kaina ......................$5 RŪŠIM, arba komunistų diktatū

ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz-

istorija.'duota. Budapešte atkurta puse uz nemes rymose oz kių skaičius siekia šimtus 
tvarka”. -valandas su puse, vakaruo- tūkstančių, jie pralenkia

Bet žmonės išmoko ir is se 11 valandų su ketvirti- tuos kurie do iltros licos

LIETUVIŲ K Albos
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausimu veikalas. Kai

CEZAR1S, Mirko Jelusiė’o romanas, 
vertė A. K. Puida. Antroji dalis,

211 psl. Kaina .......................... $2.

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

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

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo
gos trilogiški istorijos kronika,

17.3 pusk, d.delis formatas, gera 
popiera. Kaina ..........................32.5d

KON-TIKI. Thor Ileyenhihl aprašy
mas ne pa p rastos šešių vyrų kelio

nės plaustu is Pietų Amerikos j Po
lineziją. 413 pusk Kaina....$3.75

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

Miškinį, Tumą, Savickį, t.iras ir kt
249 pusk Kaina .................... ...82-50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias- veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .8325 
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo 

M. VaUdkos Įprašyta knyga, 250
pust. Kaine ......................... >2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. t,aršiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveiksiu. P2S puslapiai, 
kaina o0c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veiksiu, 225 pusi., gerame |»opieryje.
Kaina ......................................... 35.00
A KISS IN THE Ii.ARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrus vaizdeliai. 
150 pusi. Kama kietais viršeliais 82,
minkštais viršeliais ..................31.0)
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. 

PUnišė Dr. I>. Pilka. Pritaikinta

mo istorija ir valdymo praktika. J.a 
liai daug medžiagos. 96 puslapiai
kaina ..........................  50c
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa
rašė kun. M. Valadka. Svarbi- 

kiekvienam perskaityti. Kaina $1.2o 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOl^ 

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

BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai ?
Kaina ..............................................31.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
apdarais. Kaina ....................... |3.5v
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir ką apie tai 
—ako mokslas. Kaina ,•••«..«•• 25c 
DfiL LAISVOS LIETUVOS. Lietu 

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina ......................... .......26c
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
nybės laikų Romoje. Palestinoje ir 
Kipre. Knyga h^a. ėjusi Nobelio
premiją. Kaina ............................92J6
ANOJ PUSCJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos, 100 psl. Kaina .... 31.60. 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kie
tais viršeliais. Kaina ............... 33
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas,

imai nesustos
Taigi, rusų zonos darbi 

Grižusieji Į Vakaras pa- ninkas, norėdamas gyventi 
sakoja, kad Vorkutos an- taip, kaip jo tautietis vaka- _. .... -. .. ...
glių kasyklose aštuntoje; ruošė, turi dirbti daug ii- naMar^ne'^S^Neoam^
Sh^l,?A>nvb,5b;ivonnJ«: S‘aU’ kartą,S.net 5 kartUS- škhue^'kad dar neAuSta 

- P Atsilikęs ir socialinis 37*; prekybos, smulkiosios
draudimas ir stambiosios. Dar 14%

Jei pajėgus dirbti dar *aminiŲ tdkia

pas
merkti dirbti vergų darbą j 
už partizanavimą ar pade-, 
jimą partizanams. Jie buvo' gaminių 

Įmonės.privačios įmones. Žemės, 
nusavinimas taktiškais! 

sumetimais delsiamas, to

nuteisti nuo 10 iki 25 metų! šiaip taip dienos galą su ki- B,. ‘ 
kalėjimo. Prisimenamos pa-į atrodo senatvės ir nedar- “ ° 
valdės mokytojo Sutos iš ta suduria, tai visai kitaipKauno, Antano Krackevi-I tingumo atvejais. Pati .-ūsą ^inku rankoj 0 faS 

etro lva-'2onos vvriausvM savan so- Sip“M S a^u. O ką 

ateityje griebs už gerklės,

V. Žarstekli*
Iš “Darbininkų Balso”

NEW HAVEN, CONN.

čiaus, studento Petro Iva-‘zonos vyriausybė savąjį so- J". 'r-TIanausko iš Kauno- Veimano cialinį draudimą laiko pą. Grindė ni *
vyzdžiu visai Vokietijai, * ?
bet kokie to draudimo vai- 11 Degs* 
šiai, gali pasakyti keli pa
vyzdžiai.

Jei darbininkas nuo 20 
metų amžiaus per mėnesį 
uždirbo vidutiniškai 250 
markių ir mokėjo senatvės

iš Klaipėdos.
Jiems 1953 metais jau

buvo leista susirašinėti su 
tėvyne ir gauti iš jos laiš
kus ir siuntinius.
Išleido vokiečius

Elta praneša, kad Į Va
karų Vokietiją išleisti: Ma-

iž Velenėlių prie Kiai-
JUOZAS STALINAS, arba kaipl ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- pėdos. Mana \V Oska 1S 

Kaukaro nrhaininkas buvo nasicia-'suomenės santvarka ir kodėl ji dar: piciniu l-Ioini. r»a Rusijos diktatorių. Kaina . .25c keisis. Kaina ................................j^ rieinių pne MIUies, tieini
Groeger is Svencelės 
mo, Klaipėdos aps.Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS

draudimui mokestį, tai su- Skautu vaidinimas 
ja Ditkuns'iš Šilutės, Marga-, laukęs 65 metų amžiaus, * — 17
rita Jadvicok iš Tumelių j Vakarų Vokietijoje jis gau- , š! šeštadieni, lapkričio 17 
prie Klaipėdos. Kiauše ;na pagrindinės pensijos į: 7 v*k’ sKaatai vai’ 

— Guenther ir Lenkės šeima 208 markes ir dar kelis vA^t(?Sos ?aneII^
^J'.iš Kauno, trys broliai Mes- priedus. Toks pat darbinin- ’ Va,d,nlmo Vleta 399 

:x jo:,. izi^: i kas zonoj tegauna lj,'eene
152 markes ir 20 fenigių. Po vaidinimo šokiai— 

Dar liūdniau atrodo in- gros Gedimino Kazlausko 
kai-i validumo atvejais. Vakarų benas* bus lietuviškų valgių

Vokietijoje invalidų pensi- ir gėrimų. Įėjima.-

East Rrnadtvsy
Kaulbars, Mai-garethe ir

So. Boston 27, MamiWolf Du‘tii«-h-Kollek
ja mokama 

Jibu bingumo
netekus 50' i centai 
Pensija parei- vykti

<:iLl4\ «u
Visi k* ėi.imi ;ii

Visi žinome pinigų ban
kus, kuriuose galima pasi
skolinti pinigų. Bet yra ir 
kitokiu, daug naudingesnių 
“bankų”.

Plačiai yra žinomi “krau
jo bankai”, iš kurių galima 
“pasiskolinti” gero naudin
go kraujo. Kol tokių “ban
ku” nebuvo, daugybė žmo
nių be laiko nuėjo i kapus. 
Dabar kraujo perliejimai 
(transfuzijos) yra labai daž
nos ir jos išgelbsti nuo mir
ties daugybę žmonių.

Mažiau yra žinomi ‘ audi
niu bankai”. Juose taupomi 
mirusių žmonių atskirų or
ganų dalys: arterijos, ve
nos, sausgyslės ir tt. Jos 
išimamos iš sveikų, staiga 
mirusių žmonių lavonų ir 
laikomos tam tyčia Įreng
tuose šaldytuvuose kol bus 
reikalo panaudoti sergan
tiems žmonėms: pakeisti jų 
sugedusias tas ar kitas kū
no dalis.

Toki banką turi garsioji 
laivyno Bethesdu ligonine. 
Pei o nictus jos ’hank.is’ 
jan gj'.u paiiin l:»iių i-

K1ENO TEISYBE?

Amerikos komunistų par
tijos leidžiamas “Daily 
\Voiker” rašo:

‘•Sovietų kariuomenės vei
ksmai Vengrijoje ne skati
na, bet sutrukdo socializmo 
vyst y m ąsi. nes socializmas 
negali būti ten jėga įvykdy
tas. Tie veiksmai ne pade
da. bet gadina taq>usavius 
socialistinių valstybių san
tykius . . .”

O lietuviu komunistų 
leidžiama “Laisvė* apie 
tuos pačius Sovietų kariuo
menės veiksmus Vengrijoje 
šitaip atsiliepia:

”... mūsų nuomone. Ta
rybų Sakinga būtų padariu
si dideli prieš visa kultūri
ni pasauli nusikaltimą, jei ji 
būtu ištraukusi iš Vengri- 
jes savo kariuomenės dali-

Dubar pao> laikas užsisa
kyti “Keleivio’’ kalendorių 
IRS7 o-i . v. K.bina 50 c.

i

S.net


PuSapis SsStas KEiarva, so. boston

Moterų Skyrius

Jaunesnės peusiniikės

Į I čiau pensiją gauti, teisybė, 
kiek mažesnę, bet jei reika
las nespiria, tai galime pa
laukti iki 65 metų ir tada 
gauti didesnę pensiją.

Žinoma, tokiame turtin
game kiaste, koks yra mūsų 
klastas, ir senatvės pensi
jos galėtų ir turėtų būti di
desnės. Ir jos bus didesnės, 
kada krašto reikalus tvar
kyli paims Į savo rankas tie, 
kuriems arti širdies papra
stų žmonių reikalai, kurių 
šūkis bus ne “Kas gera Ge
neral Motors, tas geia ir 
visai Amerikai”, bet kurie 
sako ir siekia, kad “Kas ge
ra eiliniam piliečiui, tas ge
ra ir visai Amerikai”.

Socialinio draudimo geri
nimas yra visų darbo žmo
nių reikalas. Tas gerinimas 
vyksta visą laiką ir jis eina 
per kongresą, o tai reiškia 
per politinę kovą. Juk ir 
prieš jiaskutinį senatvės 

pagerinimą daug

Iki šiol senatvės pensinin- kurios nori pensija pasinau- 
ku ar pensininke tapti rai- doti sulaukusios 62 metų, 
kėjo sulaukti 65 metų am- gaus pensijos net 25' r ma
žiaus. Nuo lapkričio 1 d. žiau, negu jos gautų, jei 
taip nebėra. Dabar mes, prašytų jiensijos sulauku- 
moterys, galime gauti sena- sios 65 metų.
tvės pensiją sulaukusios 62 Štai kodėl moteijms reik 
metų. apgalvoti, ar joms išsimoka

Skaičiuojama, kad tokių pradėti imti pensiją nesu- 
moterų, kurios gali pasinau- laukus 65 metų. 
doti paskutiniuoju senatvės Čia bendros taisyklės ne- 
draudimo Įstatymo pakeiti- gali būti.
mu, yra apie 850,000. Bet Sakysim, moters vyras 
kiek iš jų norės imti pensiją yra gerokai senenis už žmo- 
nesulaukusios 65 metų, pa- ną ir dar nesveikas, bet už- 
matysime vėliau. Dabaiti- dirba gerai arba gauna gerą j pensijų . _ 
niu laiku jau per 300-000 pensiją. Jei yra duomenų Įkas kongrese kovojo ir pa
motėm pareiškė noro gauti manyti, kad jis labai ilgai ti vyriausybė buvo jam 
Į>ensiją nuo 62 metų. į negy vens, tokiu atveju dir-j priešinga. Bet pagerinimas

Kodėl ne visos moteiys bančiai moteriai gal bus j buvo priimtas. Ne taip se- 
skubinasi
62 metų amžiaus

Našlėms ir
vaikų išlaikomoms, „ o
įa jokio galvosūkio. Mat, vo pensijos ir imti našlės! tvės pensijas, žiūrėjo kaip'

pensiją imti nuo naudingiau imti pensiją su- i nai dar tas laikas, kada la- • 
imžiaus? I laukus 62 metų, nes gal vos! bai gudrūs ir, žinoma, pini-

motinoms, po kelelių metų vyras mira gingi žmonės Į visą sociali
as, čia nė- ir ji galės atsisakyti nuo sa- ’ nj draudimą ir ypač Į sena-... I * •• • •_ ii_ XI- __ 1. • -

AR JOS SULAUK* SAVŲJŲ?

i “socializmą”, arba didelę ; 
baidyklę nesubrendėliams 
baidyti. Bet dabar niekas.

Springhill. N. Kanadoje, anglių kasykloje įvyko spro
gimas ir todėl užgriuvo 113 angliakasiu. Viršuje susi- 
rūpinosios žmonos ir dukterys laukia žinių apie savo 
artimųjų likimą. Apačioje griuvėsiai prie Įėjimo į ka
syklos tunelį. Daug angliakasių pasisekė iš užgriuvusios 
kasyklos išgelbėti, bet 13 darbininkų tikrai žuvo, o gal 
ir daugiau lavonų bus atrasta.

jų pensijos yra tos pačios- pensiją, kuri yra lygi trims 
ar jos pradės jas imti sulau- ketvirtadaliams vyro įlen
kusios 62 ar 65 metų. To- sijos. *
dėl joms yra grynas išskai- Kitaip bus, jei vyro už- viešai nebesiūlo senatvės
čiavimąs pensrias pradėti darbis ar pensija yra maži.' pensijas panaikinti, nors yra; ................_ _x. .
imti anksčiau. i Tuo atveju žmona, atsisa- žmonių. kurie, jei tik ga- ĮvaP. c,a Pf^uneti vieną se

kas kita via dirbančioms kiusi savos pensijos, kailio lėtų, tą mielu noru padary-. neb J1S Jau mir® ir J° ' t —---------
moterims. Jei kuri jų prade- našlė mažiau tegautų. Į tų .Bet viešai apie tai nebe-• PosaiĮls namą parduoda, ten pas lūšna samanotą

AR NEGAILA?

Kur teks apsigyventi dar auga obelis, 
nau- i pažinau. Lapki ičio 26 d. aš po daliom šakom jos korė

da imti senatvės pensiją nuo Bus ir kitokių aplinky-; kalbama.
62 metų,, tai jos pensija bių, kurios nusvers išėjimoj Susilauksime ir dar ----- r . . -----------------------„
bus 20', mažesnė, negu ta Į pensiją laiką, kaip tai dar-jų socialinio draudimo pa- brolius bent kelius,
pensija, kurią ji gautų, pra- bo sunkumas, sveikata, šei- gerinimų.
J— • • • •__________ X_ ___ Pilietė

dieni. Kitos moterys jaune
snės, O jau šlubuoja ir sir- Sudainuokit, žalios šakos! 
gyliuoja, bet aš vis dar už- nhęie tu.

nėjusi ją imu 65 metų am- mos santykiai ir kas kita.
žiaus. Ir ta jrensija bus ma- Kaip bebūtų, bet visdėlto' ... - . . ---------_
žesnė iki mirties, ji nebus galime sakyti, kad dabar ANELĖS UUTKUVlEN£S^dirbu Pagyvenimą ir A u žaHoii, 

’ - • • SUKAKTIS • 1 savo 8,02131,8 niekampadidinta, kada pensininkė yra geriau negu buvo iki; 
sulauks 65 metų amžiaus, šiol. Jei yra būtinas raiką-: 

O pensininkų žmonos, las, galime 3 metais anks-
i nesiskundžiu’i

brolių pakartų?

GRACE LAUKIA ĮPĖDINIO

D-eė Anelė UutkuvienėJ Linkime d-gei .Liutkuvie-Gaita broliu nužudytu,
ilgametė mūsų laikraščio .n€1 mal°^ 
lėmėja ir platintoja, ši mė- lr S*™8 ^eikatos kad ji 

i nesĮ švęs jau 79 metų am- susilaukti dar daug
žiaus sukaktį. Ji mums pra- toklU sukakčių.______

!ne8a; i PAMANĖ, KAD PRIEŠAI
“Šiuom tarpu gyvenu Vienas Ceylon salos (ji 

Norwoode (10 Tremont yra prje Indijos pakraščio, 
įSt.)_, bet nežinau kaip ilgai priklauso Anglijai) sodžiaus
.galėsiu čia būti. Atvažia- gyventoj’ai išsigando pama- 
—:-----------------------------------: tę parašiutais nusileidžian-

i Aa««IU3t08 knygos i «iu? ,žmo?es- £ie .pamanė,* ______ a kad jų salą salą užima ku-
. NEMUNO SŪNŪS, parašė An-i". nors :vetimo krasto ka
tinus Valuekas. įdomus romą-: domene.

- mo- ♦ c . n,; ! Is salos sostines Colom-nas ts 193o metu Suvalkijos j
i ūkininkų sukilimo. Įdomiai at-į wu..l..^ 
i vaizduotas u» įvyki'. apie kurį Pol!c'J? akinti žmonėms,

1 H _ i kad čia ne priešai ateina,
j bet sukamas naujas1 filmas 

J i “Bridge of Over River 
NEMUNO SūNūS antroji da“jKawl”, kurioje buvo ir pa
lis, 426 psl..................$4.00. i pasiutais nusileidimo vaizdų.
DANTYS, Ju Priežiūra, Svei-Į WA,,irw» tįraįT

.kata ir Grožis. Parašė dr. An-' NAUJOS JEUU5 
l tanas Gussen-Gustainis. Knyga! t lŪItlUS savo
į gerai pavaizduoja, kaip dantų ’ kandidatūras statė 30 mote- 
pr i ežiu ra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai, 
kaina

' dabar mažai kalbama.
' dalis 280 psl. kaina . . .

Pirma.$3.00.

Buvusi filmų aktorė Grace Kelly, dabar Monako kuni
gaikštienė laukia įpėdinio. Kaip ir visos .motinos, .ji 
ruošia laukiamam vaikui kraitlelį, bet su tuo skirtumu, 
kad kitos motinos tą daro be fotografų pagalbos, o Phi- 
ladelphijos princesei ir tam motiniškam darbui reikia 
•‘paMicity“. V aiko ji laukia vasario mėnesį....................

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, tu Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingi) 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. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti iiuo adresu:

KELEIVIS
686 E. Bmdwny Sa
- ----------------------------------------------- - -----------------------

ĮBROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civili
škas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams. $3.00.
ŽEMĖ DEGA parašė Jurgis So- 

i viekas. Atsiminimai » 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo Pruarūzitąj, 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 10S, 
kaina.......................................$2.00.

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

Miem»
686 E. Broedway 

So. Boston 27, Mass.

rų, iš jų 17 pirmą kaitą. Iš 
jau buvusių kongrese išrink- 

$4.00 tos (jų tarpe 7 demokra
tės) ir iš naujokių išrinktos 
2 ir dar 4 vietos nėra aiš
kios. Gal ir jos bus laimėju
sios. j

Senate yra viena moteris 
Margaret Smith- t

gaila jų dalies.
Ūžia vakarą ir rytą 
šakos obelies.

Kazys Jakubėnas. 

JŲ TIK 3 REI.IKO

John Salling iš Siaut, Va. 
109 metų yra vienas iš 
trijų dar gyvų civilinio ka
ro veteranų. Jis ir dar da 
gyvi veteranai kovėsi 
tinių valstijų pusėje-

Mamytė labai dėkinga
N

Mamytės gimtadienio pro-

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

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašyta ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labaipatiiiks *KsMvV — 
ačiū, aukrsle, aėfa”~.

SesėfMiukrelės, kodai jums taip nedaryti? Už 
4 dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

mytes per Oslus matus! Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Kilyivit

Ur. 46, Lpkriuo 14, 1956
ANOKIUS VALUCKAS

Stalino nužudymas
(Tęsinys)

—Ar ne perdaug kartų! . . . ciniškai juokėsi Sta
linas, kitiems jo juokui pataikūniškai pritariant. M ik ti
jūnas taip lengvai nepasidavė:

—Neklysta tik genijai, kaip jūs, o Staline, meste- 
! eame Įiaprasti miltingieji, todėl mums suklysti ir žmo- 

! niška ir leistina, jeigu yra kam mūsų klaidas atitaisyti, 
jas pastebėti—melavo per akis Mi kojenas ir visi tai ži
nojo, žinojo, kad Mrkojanas nelaiko Stalino nei geni- 

! jum, nei neklystančiu.—Bet kas man tūpi, tai gydytojų 
! klausimas. Kas bus, jeigu aš, ar kuris kitas atsakingas 

į asmuo susii-gtų ii* tektų šauktis gydytojo pagalbos? Kuo
i galima pasitikėti! . . .
į Klausimas buvo šėtoniškai gudins, Mikojanas ban
dė išgauti iš Stalino gydytojų bylos kryptį, kad galėtų 
nuspėti kuria kryptimi eina Stalino Įtarinėjimai, todėl 
visi su didžiausiu įdomumu laukė atsakymo:

—Tu suktas, Mikojane, kaip arkliavagis, bet aš ta
ve nuraminsiu: jeigu tau reikės mediciniškos pagalbos, 
tai aš asmeniškai ja pasirūpinsiu, partija jus visus pagy
dys . . .—Stalinas juokėsi išsisukęs iš klausimo, o sve
čiams šiurpuliai nuėjo per kūnus nuo pažadėtos ir'asme
niškos ir partinės medicinos, taip žmonės nuo tokios 
medicinos amžinai pasveiksta ...

Stalinas palaidavusiu pirštu prikimšo pypkę, vėl ją 
uždegė iš nužemintai Įiaduoto Ignatjevo degtuko, užtrau
kė dūmą ir tęsė toliau:

—Su tavo sveikata ir tavo amžiumi, mielas Anasta- 
sy, tu lengvai sulauksi savo mirties ... Yra senesnių 
žmonių,kurienesuka sau galvos—jis pasižiūrėjo į Voro- 
šilovą, tai kam tau rūpintis?—Vorošilovas neramiai pa
sisukinėjo kėdėje, jis žinojo, kad Stalinas senai jį įta
ria Anglijos šnipu esant, nekviečia jo į Politbiuro posė
džius ir jis nusistebėjo, kodėl jį šiandien pakvietė, bet 
Stalino žodžiai, atrodė, paaiškino tą mįslę. Visi laukė 
tolimesnio Vorošilovo puolimo, bet Stalinas pasuko 
kalbą kitur, norėdamas užbaigti pavojingą gydytojų by
los klausimą ir dar labiau bijodamas, kad Ignatjev ne
išplepėtų ko nors iš tos bylos, nepasakytų kokių pai^o- 
dymų iš gydytojų reikalauja Stalinas: ,

—Klausyk, Semion, kaip tie gydytojai, ar jie dar 
neprisipažino?!'. . .

—Spiriasi, sakosi nekalti esą . . .—nedrąsiai at
sakė Ignatjev.

—Mušk juos, mušk tuos gyvates, ir dar kartą 
•mušk! . . .—Stalinas įsiuto, daužė kumštimi stalą, jo 
veidas išsikraipė iš pykčio, jis rėkte rakė:—Jie turi pri
sipažinti! Jie suimti, reiškia kalti! Jie suimti mano įsa
kymu, o aš žinau ką darau! Jie liaudies priešai, jie mū
sų priešai, jie turi išduoti visus savo draugus, supran
ti?! . . . Sudaužyk jiems kaulus, sudaužyk lyties orga
nus, pakepink ir pasaldyk karceriuose, išmaišyk jų vi
rius, nupešk plaukus nuo viso kūno, uždėk ant jų visą 
ravoliucinės mašinos svorį, tūkstančių tankų svorį,—ir 
jie šliaužiodami maldaus juos sušaudyti, Įiasirašys po 
bet kuo! ... Tu nesi paskutinis durnius, ne šiandien 
užgimei, eik tuoj pat, daryk viską, kad jie užbaigtų tą 
kvailą ožiavimąsi, o jeigu ne ... tai aš sutrumpinsiu ta
vo kūną, nuimsiu nuo Į^čių tavo kvailą galvelę, supran
ti?!.. .

Ignatjev skubiai pasisalino. Stojosi tyla. Kodėl Sta
linas taip skuba, kilo mintis svečių galvose, ar jis tik 
nenori išgauti Įiarodymus prieš juos? ... Jie sužiuro į 
degtinę, kur tebuvo vienintelis nusiraminimas ir ėmė 
gerti nesivaržydami. Stalinas pasirįžo būt su jaus atvi
resnis, nes jie vistiek nesuspės niekam jo paslapčių iš- 

! pasakoti:
—Jūs esate akli kačiukai, nesuprantate tikros dikta

tūras esmės, o senai būtų laikas. Kartais aš galvoju, su 
didžiausiu pasibaisėjimu, kas bus, jeigu manęs nebus: 
jūs pražūsite . . . Diktatūra remiasi teroru ir baime, bet 
ne meile, todėl žudyk, kad tavęs bijotų. . . žudyk lai
kas nuo laiko, kad žmonės neužmirštų. Nesvarbu, kaltas 
ar nekaltas, svarbu^ kad jis apsiimtų tas kaltes, kurios 
jam partijos priskirtos, nes kas nors turi atsakyti už 
esamus trūkumus ir nenormalumus, tuomet partija pa
lieka švari ir nekalta. Taip, taip . . . Kvaili tie, kurie 
suimti nenori prisipažinti, nes jie turėtų didžiuotis jiems 
partijos pavesta role, atsakyti už jos kaltes . . . Sutin
kate,draugai? ....

Pasidarė tikrai nejauku, nes atrodė lyg Stalinas 
juos ruoštų tardymo prisipažinimams. Chruščiovas ban
dė Staliną patikslinti:

—žinoma, partija turi teisės ...
—Tylėk tu, durneli! Patija . . . Kas yra komunistų 

partija? Aš jums pasakysiu kas,—tai Slapti valdžios šni
peliai, šungalviai, karjeristai, vagys, kyšininkai, geriau
siu atveju biurokratai, žulikai ir melagiai, bendrai pa
ėmus paskutinės rūšies svoločiai, štai kas ta tavo parti
ja, Nikita! . . . Reikia vieno žmogaus valios, genijaus, 
kuris tą banditų gaują valdytų, jai įsakytų, ją laikas 
nuo laiko išvalytų . . .

(Bus daugiau)
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Konsulatas ieško
Adutis Mary.
Aeku* Joną*, gyvenę* 

ford, Conn.
Antanaitytė Ona, vienuolė. 
Arminienė-Malinauskaitė Albi

na, ii Mariampolė* apskr. 
Avižienis Stasy*, iš Mariampo

lė* ap*., gyvenęs Anglijoje- 
Bene&iūnas Antanas ir sesuo 

Ona, kilę iš Mauručių k. Vei
verių vat, Mariampolė* aps. 

Horisienė-Vilčinskaitė Elena, iš 
Tytuvėnų.

Budry* Jonas, gyvenęs 1429 W. 
45th St-, Chicago, iii.

Buivydas (Baivid( Antanas, 
tarnavęs Ameriko* kariuo
menėje.

BALFAS IBBKO N. J.; S. A. Narvish iš Ocaia,;dčjo naikinti kultūrines js- 
Fla.; John Savage iš No. Brook-j taigas, griauti paminklus . .. 

Balfo centro yra ieškomi šie fiėld, Conn.; K. Kvietkus iš! Ar Tarybinės armijos da*
. asmenys: _ Phila, Pa.; K- M. Ramuris iš i Įjniai galėjo būti ten ir nesi*

Į Karpavičius Povilas ir Stasys- Jonas Stačiūnas, Jono sūn., gi- Bridgeport, Conn.; Charles Pu- J kifoi, matant baisų fašistų 
Hari- Karpis-Kundrotaitė Ona. i 1821 m. Ieško žmona. jzacke iš Thomaston, Conn- i giaut^jima . . Jeigu ji kvie-

J Kisieliauskaitė Antosė, gyvenu- Jonas Valantis, Jono sūnus. i Mrs. Frances Paako iš Kings-' Vengrijos valdžios, ’
si Panevėžyje. Cna VabaMenė, Jono duktė. j ton. Pa.; M. Asevicz iš Kearny,' nebūtų jai padėjusi, tai Ta- i

Klamauskas Vladas. Kazys Būtėnas. j N. J.; Victor šaukias iš Phila, j rykų Sąjunga būtų užsitran-
Kolba Alfredas ir Juozas, kilė Kaupelis Aleksas. Pa.; J. Yonavich iš Broad* jf viso ęi vii imlioto pRSfltl—

Brook, Conn.; Mrs. J, Silius iš jjo pasmerkimą.’*iš Vilkaviškio aps. > Indas Baltrams, kilęs iš !De-
Kolpakovas Osipas, iš Stumbriš-' beikių parapijos. Chicagos; J. Baranausky iš 

Plainfield, N. J.; F- Dobrovols- 
Krumienė Basė (ar Kruminie- Franio duktė, gftn- Kybartuo-kas iš Cambridge, Mas*.; K.

nė), duktė Juozo. se. , Jonikas iš Phila, Pa.; Mrs. Bose n<ks Pnesa*y “Ovejo 1. wa-
Kurlenskas Jonas.

kiu. Panevėžio aps. Ona Juozūnaitė- - Laukatienė. Kelios eilutės, o kiek čia 
melo. Vengrijos valdžia, ku-

ĮMichel Felix, gyvenęs Cicero, žinantieji prašomi at-
• ' Chenku* iš w H&zietnn p« •' tusu pagalbon nekvietė.
Patys ieškomieji art» apie.juos ^^“^ *:; : Rusai patys pirma pradėjo

Illinois
Noreika Jonas, iš Varnių, sū

nus Jono.
Norgelienė Magdalena. 
Oliškievičienė Ona, Juozo dūk-

siliepti šiuo adresu:
BALFas, 105 Grand Street 

BROOKLYN 11, N. Y.

KRANAS BITAUTAS

žastis, o paveikslas rodo. kad

KOJOS! KOJOS!
IR

PAGALBA JOMS

Mostis, kuli sustabdo visokius kojų 
negerumus, kaip tai kojų prakaita
vimu, niežėjimą, padų sukietėjimų, 
kornus tarppirščiuose ir pašalina ki
tokius nemalonumus.

Kaina su prisiuntimu $I.M 
Nesiųskit COD orderiu, tik ca>h, 
čekį ar money orderį. Orderius pri
imam tik Suvienytose Valstybėse.

Užsakymus ir pinigus siųsti:
FLOKAL HEKB COMPANY 

I*. O. BOX ms 
CLINTON. INI).

PAIEŠKOJIMAI
CI. Lukošius iš Boston, Mass.; - , .-1Peter etapas iė Belmont. ?audyt' .hePnkhus žmones 
m . p ahL, - n f tles parlamentu, o is antro
lAoo .’ 7 I Ir 1 Rot t °, karto iš pasalų puolė Ven- Jo skelbimas šiame puslapyje KO, sūnaus Antano, gim. ĮSOS me 
mas*-; a. Bocke i* Baltimore, žmones. i aiškina plaukų slinkimo prie- ka* j’

Genė Kazimierienė, gyvenanti Lie
tuvoje, ieško vyro Felikso KAZIMIK-

Md.; Adam VVaitkus iš Wa-

.Butkus Kazimieras, sn. Rapolo, i Paškevičienė-Petkevičiūtė Juzė,1 PAIKIO IR TĖVO KRAITIS
Chmiliauskas Petras, gyvenęs 

Panevėžyje.
Cibaitis Jonas, Jurgs ir Vero

nika, vaikai Petronės Micky- 
tės-Cibaitienės, vėliau ištekė
jusios už Kruno (Kruna* (.

Dovydaitis Vincas .Davis ar 
Dovi* iš Patašių km., Pae-Į 
žemelių vai., šakių aps.

Gaidytė Ona iš žūklių k., Pa
baisko par., Ukmergė* aps- 

Gelumbiclcis, Vytauto Gelum-
bicko brolis.

Giebiutės, Konstancija Siekai, 
t ienė ir Marijona Klivinskie- 
nė iš Vilkaviškio aps.

Giebutės, Konstancija Slekai- 
Goberytė-Mizarienė, Ieva ir vai

kai, jų tarpe Stasys Mizaris. 
Griciutė-Kakštienė Petronė, iš

Nikodemo duktė.
Petrulis Ferdinandas, Kazio sn- 
Ramanauskas Petras, išNau-

Mūsų skaitytojai, atstnaujin-

Yuškevičia “būrinių įstaigų’
sukilėliai nenaikino, Uk piakuus galima apsaugoti.terbury, Conn.; St

tosh is Wind8or, Conn., Jos. • nnkentėio bet kaBraus iė Penus Grove, N. Y.; J®" TTlS°*„,
A. Visocld iš Scranton, Pa.;dami prenumeratas ir užsisa- ‘ __ x , .. . ,,

miesčio vai.. Tauragės aps. ' kvdami 1957 metų “Keleivio”i9*°?** “ Ashley, Pa-;
Ragusky iš Hawthorne, N.Piščiukienė Ona, Jono duktė.Rerneza Algirdas. ' su Tęvu dovanų:

Riliškis Jonas, kilęs nuo Šven
čionėlių.

kalendorių, prisiuntė Maiklui

Po $2.00 prisiuntė:
J. Grigaliūnas iš Lawrence,Seniūnas Mikolas, iš Dragan- 

dž>« k., Balninkų vai., Ukmer- į^;* į “ į ~ 
ges aps-

Nuobodus romanas

J. K.
Cott Broadvvay
So. Boston 2 i, Mass.

Paieškau Augustuio Graulos iš Bal

jis turi bendra su kul
tūra? 1 bodžauisias kriminalins

Sukilėliai nenaikino ir nas? ’
J.;A.BudiMiėJama,c.N. Y.;(bra,?ęiM vengl-ų tautOK pa- -Komunistu partijos istori-; 
J. Krauziis iėHuntington, mmkĮų, bet Stalino balvon. Ja.
Y-: Math. Wallun iš Oak Bluffs.1t,kral nnverte ant

c. , , , . . sogalos narap., Kiliku kaimo. Aš esu—Sakyk, koks yra pats nuo- iš Bilunu kaimo. Baisogalos parap.
romą-; Atsiliepkite adresu:

K. Yankevičia 
3026 Salina 
lK-arborn. .Mich.

Žemės. —Kodėl ?
hce, - n.ni, ;a ™ - Ro . Jis buvo vengrams primes- —O dėl to, kad jau trečią naitienės. Gyveno

Mass.; S. Brown iš Fnuiklin, , v«dkus iėPaterson N j’- k todėl Jie « pašalino. Puslapį skaitydamas skaitytojas JX:ar « z,nant
‘■“•’K. Stankaičius iė -nULta! •*"*» “ Ar da ž,no- kas lvyMe v,sas tas!

Motiejus Malinauskas paieško sa
vo sesers Anelės Malinauskaitės-Sta- 

Brooklyn. N. Y. Ji 
žinantieji atsiliepkite ad-

Siviczki Juozas (Sivonis), ki- “* A- *<*0™ »» Toronto,
lęs mio Švenčionėlių. . Stosiunas iš Cortland, N. Y- 1

to bimbininkai pateisina žmogžudystes, 
kraujo liejimų ir rusų arti- Kur

1)01 Menlo Avė. 
Napa, Ca|if.

• Mr Louis Shatas iŠ Chicagos ’vr- • 4. - . , i Bet ka Stalino stovvla turi IT J- \ ' t.. f Prašau atsiliepti Stasį ir Pranųšlapikas Stasys ir šlapikaitė Visiems atsiuntus.ems knk-l * Uktnvn “Y dingo draugas Stanį-Iškauskus. PetAisV tauciene
Ona.

šlepertas Jonas, sūnus Kazio. ; 
Stankūnas Klemensas ir Petre

lė bei Vaidutis.
Stanley-Višniauskaitė Ona 
duktė Liucija.

prisiuntė »l.5O. o Ita. Savik ii'tariame lęrijos, tankų ir lėktuvų U5
' /"ti.:,. ei or. t * aiiirivna loidutiouto 'Akron, Ohio, prisiuntę $1.25. tjįRuj.

Po $1.00 prisiuntė:
Frank Gagavich iš Newark, I Administracija

siutimą Budapešte?

Laisvas pasirinkimas
Policininkas sulaikė girtą pi- , r

ISia Vienas lenku’ir Vlada ZELVf. Rašyti:
Rap. Valodka

E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

. N. J.; K. Mickevičius iš Terry-’
ir ville, Conn-; J. Nausėda iš Ci- BALVONAS ir KULTŪRA lietį ir nori jį vesti į policijos i 

; cero, III-; Chris Petrauskas iš' - ■ i nuovadą, bet tas nepasiduoda.1

komunistas kito.—Fabrike jo 
nematyti, centro komitete jis 

i taipgi nepasirodė. Skambinau 
į namus, niekas neatsiliepė.

—Stanislovas pražuvo kelyje 
socializmą!—daug reiškian-

(43

Salantų vai., Kretingos aps. ĮTį^ko .Kazy8.. Mhcisk)vas’ Roslindale, Mass.; F. Jodvalkis1 Komunistų “Laisvė” susi- Tada policininkas jam sako:;* • j80”?
Grudzinskas Česlovas. L^ado sūnūs is .*«mų ^1. ,. Pa>; M Klienu- jaudinusi rašo apie Vengri-1 -Tai ką, eisi ar neisi? atsake antraMS k°mUn‘-

‘Vektens, is Dyvihškių k., Laz- .. w#tepbury> 0^.. JOS įvykius:Gubaitė-Miliauskienė Marytė. 
Harboczuc-Sabhok . Marta, se

suo Onos Sabonienės. guvenu- 
8i Brome, N. Y.

Jalovecka* Arkadijus. 
Juknaitė-Ląurinavičienė Marija.- 

gyvenusi
kietijoje.

Juškevičius

dijų parap. Mrs A Racevičienė iš So. Bo-’
,r„iaSvo„^1i^aS' 18;ston, Mass.; K. žitke iš Brock- Nagiui esant valdžioje, pra- tasis.

Lapių vai., Kauno aps. , Mšss.; Wm- Dunaitis iš = ""------------------------  ~■ ~^— .=
Žukauskas Pranas, iš Naum.es-, Mch . R KeWai_i

cio, Tauragės aps- • Mich . •
Kavensburge, V°-^Ieškomieji arba apie juos ži- das iš Detroit, Mich.; Bet.

iš Palazdijų 
Lazdijų par.

Kačkauskas Kazimieras, iš Pe- 
nemunykų k., Antnemunio v., 
Alytas aps.

inantieji maloniai prašomi atsi- kavich iš Binghampton, N. Y.; 
k-,1 liepti į: ITV ----- *■—:

CONSULATE GENERAL 
OF LITHUANIA 

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

—Jei aš galiu pasirinkti, tai
“Fašistai, reakcininkai, ««riau neisiu, —paaiškino gir-
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IHokslas ~ Literatūra - Švietimas
Knygas, karias vieni skaito iš meilės, kiti iš pįktumo 

ŠL1UPTARNIAI—652-jų didelio formato puslapių knyga, 
kurioj daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos 
dalykų ir daug Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių 
dr. šliupo darbų dėl lietuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. 
Puikiose kietuose viršeliuose, o kaina tik . . . .$300
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, 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 vaikšeiojate tarp žalių medžių 
.bei žydinčių gėlių ir džiaugiatės jų grožiu, o rudenį, žiemą 
ir pavasarį vaikščiokite širdies rūmuose ir džiaukitės žo
džio, meilės ir kraujo šiluma. Iliustruota, 449 psl. kaina $4.00 
SAULĖS RŪSTYBĖ—romanas, kuris kiekvienafn. -nai sa
kyte sako: skaitai mane, nes myli, o nemylėti negali, kada 
mane skaitai- 311 psl., kaina................................. $3.00 į
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, 3323 S. Halsted SU Chicago H, Ilk

D. Mažeika iš Worcester, 
Mass.; Mrs. Ona Grudzinskas iš < 
Aldergrove, B- C., Canada; Z. 

.Gapšis iš Phila, Pa.; M- Tre-' 
įčiokas iš Montreal, Canada; P.' 
'Petraitienė iš Providenee, R. I.;
; M. Manomaitis iš So. Boston, ‘ 
■Mass.; A. Glodeni* iš Clevei-: 
įand. Ohio; S. Russup iš Scran-! 
]ton, Pa.; James Kvietkus iš'
ĮTalcottville, Conn-; Mrs- Alma! 
Block iš Brooklyn, N. Y.; lz.' 

i Raudonis iš Phoenix, Ariz.;! 
Zg. Gobi* iš Detroit, Mich.; i 
Mrs. 0. Slegaitis iš Schenecta-Į 

[dy, N. Y. ir F- Dzaūgis iš O- 
dar Rapids, lowa-

Po 50 centų prisiuntė:
Mrs, Sophie Rubis iš Linden,

i stas-
Nedidelis prašymas

Policininkas sako girtam, 
kuris negali pataikinti įkišti 
rakto į durų užrakto skylę:

—Pone. duok man raktą, aš 
pagelbėsiu.

—Ne, nereikia 
tik palaikyk namą, kad jis ne
judėtų.

Paieškomas Jonas SIBITIS ir jo 
žmona .Magdalena Banaitytė-Sibitie- 
nė iš Jurbarko. Gyveno Bostone, bet 
laiškas grįžo. Turiu žinių iš Sibiro. 
Taip pat paieškau Antano Girdžiau* 
iš Rautiškių kaimo, Jurbarko. Pa
ieško giminės, iš Sibiro.
Atsiliepkite adresu:

J. Malinauskas 
3255 River Avė.
Cainden 5, N. J. (4*

Paieškau savo brolio Kazimiero Aš- 
megos iš Panemunėlio Rokiškio ra
jono, Meldaikiškių kaimo. Kadaise 
gyveno Waterbury, Conn., 102 Sun- 
nyside Avė., ir vadinosi Charles

Tamsta I A. Smith. Turiu žinių ss Ljetavsst 
Kas apie jį žino, atsiliepkite šiuo 
adresu:

R. Janiūnas 
253 Gold St.,
So. Boston 27, Mass. (40

i

A. LALIO • i NORINTIEMS ŽINOTI
, ! CLEVELANDE

Ll€tUVlU-Amglų nr BUS paskaitos iš Sv. Rašto, lapkričio
Anglų-Lietuvių.1 ,^’ovember> nuo 8 valandos vak.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
Užsakymu

Dr. D. PILKA 
MS įE. Broadway

So. Boston 27, Mass.

nuo
6S35 Superior Avė., Lietuvių svetai
nėje, Clevelande. Prašomi visi atei
ti. {ėjimas nemokamas. Kalbės Jur
gis Vanagas.

PARDUODU NAMUS FLORIDOJEį
Dėl nesveikatos parduodu du namus 

J lengvomis sąlygomis. Puiki vieta, 
,1.5 akro sodo su dailiom palmėm, 
: namas C kambarių, maudynė, skle- 
j pas, 2 porčiai. Garažas, virš jo 4 
j kamb. ir maudynė. Kitas namas 2 
i šeimų, po 3 kambarius, maudynės, 
' po 2 pon-ius. Puiki vieta, pajamų
duoda $250 per mėnesį. Kreiptis:

LYTIES GARBINIMAS 
‘j’i-*'- Parašė

NEBŪK 11L&S Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kr:

P. Kraucs 
*050 N. W. 13th Ct. 
Miami, Fla.

t

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

mttn visus i BBNoaĄ UEruvrats darbą 
PRIKLAUSYTI Susivienijimo neturtą Amerikoje, tat 

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

vos ateiti.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, pnsfdėjąs Vasario 14-tą, 

suteikia įstojimo I SLA lengvatas visiems naujai
roinauooKiie profBv

APDRAUDA Suisivienijime Lieturtą Amerikoje yra 
pigiausia Ir

te jmų
SLA VEIKLA Ir je 

būt ir pasiekti
niuoee, kuriuee gausit tuojau 
laiyaiie sla Bearetonuis

■Nt M. J. VINRA9
WT WSM Mb Stmt, Nmr Y«k t N. T-

turėti kiekvienas, 
ka arba pfeiskanuoja 
atitaio žilus plaukas ‘ 
nėra dažai. Nėra nk 
resnk) iki iiol 
neatidėliodaaii ilgiau.
Jeigu nebusite | “ ’ 
jum* pinigai bus

FLDRALDepi.
Bus M, ~

PASTABA: Su 
pintai*, kitaip vaiste

Vartojant mtisų gjrt 
galima mazgoti su muilu ir vande
niu, nieko nekenkia.

Mikų patenkinti koatumieriai ra
žo mnms girdami gy duete.t. Štai tik 
pora* pavyzdžių.

Iš So. Bontono P. M. 
pranešti Jums, kad tas gyduolės yra 
gero* ir plaukus atgaivina gražiau* 
šiai ir tariu jums učiž už Jas”

Mr*. Z. K iš l«wi*ton, N«n 
„Man labai patinka tea gyit 
kuria* Tamsta garslnat MKduivy1n 
ir tikrų ti-*a sakėte. Dabar turiu 
plauku*, kokius turėjau jau 
dama".

Tie laiškai yra pas mus ir jie 
patys už save kalba.

žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip 
Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabu*. 
Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik
tai 1.50- Knygą galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: j

T. J. Kačinskas 746 W. 34tk SU Chicago 16, III.

įstaigą siųsti siuntinius į SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ, LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON,

Patikimiausia
LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 

ir į kįtus kraštas, apmokant čia ateitą ir kari garantuoja 
pristatymą, tai daugelį metą žinoma firma PARCELS TO 
RUSSIA. Ine. (turinti SSSR leidimą)! įgalinote INTURIST, 
Maskvoje, rinkti muitus čia, vietoje.

Praktiškai galima siųsti viską:—nauji ir dėvėti drabužiai, valgo
mieji produktai, įvairūs vaistai:—Streptomiein, Penicilin, Rimofon ir 
kiti, oro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų.
NAUJIENA: Dabar galiama siųsti “ANTI-POLIO SERUM”

Me* garantuojame pristatymų, o taip pat gavimų adresato parašu 
patvirtinto pakvitavimo.

Siunčiame siuvamas mašina*, akordijonu*, rašoma* mašinėle* įvai
riom!* kaliomis. MUSŲ DABARTINIS ADRESAS:

PARCELS TO RUSSIA. Ine.
1S30 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 1«, N. Y. 

(Ui kampo buvnsion rietus). Triefonai:
INgemol 7-6465, INgerSel 7-7272.

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

Ji ryto iki c, vai. vakaro, šeštadieniaia nuo S iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN

SIUNTINIAI I VISUS EUROPOS KRAŠTUS

UNITED PACKAGE EXPRESS CO.
305 MARKBT ST. (arti P. R. R. atottea), NEWARK. N. J. 

Tetef.: M A rimt S-Stn
Skabiai išsiunčiame maiste produktas, audeklus, naujas Ir 

dėvėtas drapanas, vaistus Ir t. t. 
lėlike S savaičių siuntiniai pasiekia paskyrime vietą- 

Oro paštu pasiekia gavėją per 7—10 dienų.
Siuntėjas gaus gavėju parašu patvirtintą pakvitavimą. 

SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI 
Visi persiuntime aekeačtei Ir muitai apmekami Aa 

Gavėjas nieku neturi aiefcėti.
Atneuę ar nUiuntę ij afceMmą pnteaąyajte $2.M 

Nemokamas automobilių pastatymas Kinney Parking Lot

NEW ERA
IŠDIRBSIĄS SKELBIA 

kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stą muilą arba detergent Shani- 
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, ka* labai džiovina odą- Jūs 
visi girdėjot tą “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytą, vakar tik 
mazgojau galvą”. NEW ERA mi
šinys padarytas su geriauriu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau
kų, nepraleidžia vandens į pakau
šį, o moterim* užlaiko garbana* 
(curls) 3 sykiu* geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siuskite |2.te ai 8 az. Lig. bu
teli- Kanadoje 82.25.

FR. BITAUTAS
3B2 So. Pearl Deuver,, Cele

(47

APSIVEDIMAI
Ieškau gyvenimo draugo apie 50 me
tų amžiau*. Esu našlė, pasiturinti, 
be vaikų. Daugiau žinių apie save 
duosiu laišku. Rašyti:

Mrs. M. K.
, Davis Road

Wilmington, Mass. (47

PLASE ŽOLE
Plašė ara Asoklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos,' betvar- 
kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra tur
tinga mineralais, kaip tai: Gal
ėtum, Silicon, Sulphur, ir yra 
žmonių, kurie negeria kavos ar 
arbatos, tik geria šitos žolės ar
batą. Svaras $3.00. Medleva žie
vės yra geriausių 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, Maso,

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio” spamtavi padarys tamstoms vtoką 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 
kita spaustuvė. Pirštame kreiptis tino adresu: 

"KELEIVIS”
27, Mass

I



Ptulapie Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 46, Lpkričio 14, 1956
GANA ŽUDYNIŲ Lankėsi S. Brown

Tokiu šūkiu Tarptautinis Senas “Keleivio” skaity 
pagalbos komitetas (IRC) tojas S. Brown iš Franklin, 
lapkncio 8 d. surengė di- Mass.* lankėsi So. Bostone 
džiuli protesto mitingą, ku- ir buvo užsukęs j mūsų įs- 
įiame dalyvavo pavergtųjų taigą. Jis pratęsė prenume-

M.-»«u VAIUVNIK i atviiic taut^ delegacijos su savo ratą, užsisakė kalendorių irSVLiKlNAfriE MUSŲ KAIMYNUS LATVIUS vėliavomis, kurias lydėjo paliko Maikio Tėvui porą
LAPKRIČIO 18 D. MININČIUS SAVO VALSTYBĖS tautiniais drabužiais apsi- žaliukų.
38 METŲ SUKAKTI* IR LINKIME JIEMS NEPALŪŽTI rengusios mergaitės. ! ----------- s-------------------
BENDROJE KOVOJE DĖL SAVO TĖVYNĖS IR VISO Be žymių amerikiečių , A .. iivvlt#u 

kalbėjo ir ka tik iš Vengri- * J

iu .u™™*. « bendradarbis, Lietuvos ze-
Jo \ engnskai pasakytą kai- mėiapįo autorius J. Andrius 
ba buvo ir kaltinimas, ir su žmona

PABALTIJO LAISVĖS.

Laimėjo vietos demokratai Mirė Jonas Pranaitis

Massachusetts valstijoje Pereitą trečiadieni, lap 
demokratu kandidatas A. kričio 7 d. mirė Jonas Pra- 
E. Stevenson
T ž jį baisa\ o tik . ,w., v j-. ... .m. j^ia^
už D. D. Eisenhovveri bai- laukęs 68 metu amžiaus, 
savo L391.873. tai yra 444 Velionis paėjo
tūkstančiai daugiau. Bet Į valsčiaus, šakių apskrities, vju var(ju kalbėjo

Įspėjimas vakarams ir dar : i,>.
i - - - -t* c p t i • nenustojusi galutino pasiti- r , .?* į s Ange es,

naiils- Bostono Lietuvių kėjįmo jais pagalbos šauks-’Callf 
ik 94',o8i, o p. draugijos tarnautojas, su- j r ® j —

Mitinge kalbėjo ir daly- Dovanoj° P"“™ k"oli“
’s Kiliuliu vavusju tautu atstovai. Lie- 

abiem Prekybininkas St. Grab-
gubernatoriaus ir kitas rei-; Amerikon atvyko 1907 nie- ^į1)Om‘Alto>iauskas.. so.1‘s‘ei ,AIdo"id 
karnas vietas laimėjo demo- tais ir visa laiką gyveno Bo- njrkas §ta<vs Michelsonas ^empuzienei Jos koncerto 
kr».=o • stone. Delegacijos prie vengiu vė- P™®* dovanojo gražius gin-

Velionis paliko liūdin- liavos sudėjo gėlių puokštes tai° aiolus-_________
čius žmoną Juliją, tris sū- žuvusiems kovotojams pa
nūs Joną. Ričardą ir Ed- gerbti.
vardą (visi Bostone), dūk- Dalyvavo ir Harvardo

studentai su

kratai
Didelės rungtynės ėjo dėl 

gubernatoriaus vietos tarp 
demokrato Furcolo ir įepu- 
biikor.o AVhittier. Foster

Ramanauskai j Floridą

Furcolo įėjo i Enrmą Kalifornijoj ir universiteto studentai su , ^^2 kuopos pirminin- 
broli Juozą Worcestervje. vėliava ir ju kalbėtojų kai- as, kranas Ramanaus as 

... . bos buvo labai griežtis. .su seimą netrukus išvyksta
Palaidotas velionis praei- __________ ®______

i4o,ooo t'”:
ba’sų persvara.

Demokratas Robers Mur-
phy išrinktas gubernatoriaus
pavaduotoju, taip pat de-: tą šeštadieni dalyvaujant di- 
mokratai perrinkti valstijos džiuliam būriui palydovų. LDD 21 kp. nariams
sekretoriaus (Edvvard Cro- Velionis Jonas daug me- ---------
ninb iždininko (John F. tų dirbo So. Bostono lietuvių Lietuvių

■ ilgesniam laikui Į Floridą.

JIS LAIMĖJO

Demokratas Foster Furco
lo nugalėjo rinkimuose re- 
publikonų kandidatą Whit- 
tier ir nuo sausio mėne
sio .perims Massachusetts 
valstijos tvarkymą. 

Didelis šurum-burum

Renkasi kęstutiečiai

D. L. K. Kęstučio draugi- 
! jos metinis susiiinkimas 
; bus giuodžio 2 d., 2 vai. po 
i pietų So. Bostono lietuvių 
! piliečių draugijos patalpose.
I
. Pigiai parduodamas
1 Parduodamas pigiai gazu dir- 
į bantis šaldytuvas vidutinio di 
; durno. Kaina tik §25. Telefonuo- 
j ti: JA 2-2219-
i --------------------------- ii

Reikalingas butas j I
i Reikalingas 4-ių kambariu bu-'
; tas antrame aukšte, trims su-j 
i augusiems žmonėms- Siūlyti: 
į 523 E. 2nd St. 1-as aukštas ; 
į So. Boston 27, Mass. (47 J

_
Darbas Geroje šeimoje

Tarnaitė visokiems darbams ar mo- Į 
tinos pajrelbinir.kė prie vaiku. Visi. 
moderniški įtaisymai. Gyvenimui at- > 
skii as kambarys su savo televizi-!

~ ja. Turi būti vaikus mylinti. Paliudi-.
; jiniai reikalingi. Šaukti telefonu: 1
Brooklire HOmestead 9-0938.

ŠĮ sekmadienį, lapkričio 
18 d. So. Bostono lietuvių
?i!šodDugila “T° pat?'p°se Srs.srst
(368 Broadway) rengia me- tis į Lithuanian Fumiture Co., 366; 
tinį šurum-buinm.
2 vai. po pietų.

IšNl OMUOJAMI KAMBARIAI 
Ižr.uomuojami atskirai du kambariai. Į

Pradžia r.as
Broadvray. So. Bostone. Telefo- j 

AN 8-461}i.

Dr. B. Matulionis

DR. D. PILKA
Ofiao Valandos: na I ki 4 

ir ana 7 iki S

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

TaL AV

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 8-8 
Nedžiiomis ir Žrentaūieaiaia:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uplufrt Caram 

DORCHESTER, MA8S.

Kortų vakaras
----  SLA 308 kp. lapkričio 24
Darbininkų d. 7 vai. vak. Sandaros sa-

Kennedv) ir auditoriaus (T. p. draugijoj, buvo kurį lai- Draugijos 21 kuopos valdy- į^j rengia kortų vakarą kaimynus užsisakyti 
~ ' ----------------- ---- ------------ x“ ’“J ’--------------- vj”. Kaina metams

__________________________ i IšMOMUOJAMAS BUTAS
Pornai i Amerika ivežta ha ’ Penki'4 kambarių butas dviejų šei-’ Vernai J AmeriKą J\ ežia ixa njų nan)e> tuščias, nereikalingas re- i 

nanų 66 miiionų dolerių vertės, nionto, centrinis šildymas, aliumini-j 
, jaus langai ir durys, rami vieta, ge-;

: ras susisiekimas, Dorchesteryje 11; 
Pakalbinkime draugus ir Bianche st., tel. ta 5-3053.

“Kelei-
$4.

J atstovų rūmus v\ ashmg- visos eiles lietuviškų orga-way). ro susirinkimo pa- 
tor.e pasiųsta 7 kongresmo- nizacijų. žmonys. Visi nariai prašomi
nai demokratai ir 7 repu- -------------------------- dalyvauti.
blikonai- kaip buvo ir iki 
šiol.

įdomu pastebėti, kad Į 
kongresą išrinktas ir Lane
iš Laurėnce. kurs prieš pat ifėmė Jonr w.''Bi?ioni. K- , 60 kWs P'1™'"''-;
nnkimus išėjo is kalėjimo.i ,aukusį 7g- metu amjiaus. kas Jonas Jankauskas bu-, 
kur jis sėdėjo 4 menesius žja iŠ!!Vvenusi 50 metu. Li- ™. atsigulęs i ligoninę pati- 
uz nesumokejimą reikalin- ko žm;jna D(;micelž ir‘ tl vs krinti sveikatą. Praeitą sa- 
gų mokesčių federnnei vai- vaitę jis jau grįžo namo.
džiai nuo savo pajamų.

Valstijos!' seimelyje ser
bus 19 demokratu ir 21------- SLA oveam2acl10I.

draugui ROMUI KARČIAUSKUI, 
dėl mylimos žmonos mirties, reiškiame 

gilios užuojautos.
Vaitkai ir Šalčiai

Mirė J. Balionis

Mirtis
lietuviusA XV- VU v 1UC.

skina senuosius 
Th-nr»ktftnp iiJ*

RN
J. Jankauskas grįžo 
iš ligoninės

na. 1—

Jaunas būdamas velionis
daug veikė sandariečių tar- Nominuos kandidatus 
pe ir SLA

Viešnia iš Philadelphijos

LAISVĖS VARPAS

Naujosios Anglijos Lietuvių
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, 1090 kiloeyeles 
BOSTON 15, MASS. 

Sekmadieniais

12:30 iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS
31 BL’NKER A VE.

BROCKTON 4, MASS- 
Tel. Brockton 8.1159-R

H

PARDUODU NAMUS 
Dviejų aukštų namas, vonios, cen- 
tralins šildymas, parduodamas pi
giai ir greitai. Savininkų sužinoti: 

Keleivio ofise, 036 Broadvray 
Tel. AN 8-3071 (46

į LIETUVIAI,
! Gyvenantieji Roslindale, West 
• Roxbury, Nonvood, Dorehester,
! ar kitose vietovėse, visais na- 

; mų pardavimo ar pirkimo rei
kalais prašomi skambinti Vyt-1 
STELMOKUI, REALTOR. Bus* 
patarnauta mandagiai ir są
žiningai. Telefonai: FA 3-2016 
arba AN 8-0605. (—)

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Lietavis Gydytojas ir Cbirsrcas 
Vartoja ržliausioa konstrukcijas

X-RAY Aparatų 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, auo T-S 
524 BROADWAT

SOUTH BOSTON,

tuvių klubui 
Lapkričio

palaidotas Melrose kapinė- dės

RADIO PROGRAMA 
Lietuvių Radio programa 

|iš stoties WBMS, 1090 ki- 
i locikljj, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
iieną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 

i Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uidarytaa.

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
RBAL BSTATB R INSVBANCB

400 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS.

Office Tel. AN 8-0948
27 CRIOLB STREBT 

Weet itozbary,
TeL FA 3-6516

bus ši ketvirtadieni, lapkri- i.. ..... .
velionis čio 15 d. Balsavimas prasi-!JĮ.... ........ . i'i'rinmHHirnr n-“ Florists sėliu ir do^

S MAISTO PAKIETŲ EKSPRESAS x nonsts gei ų ir

Garantuojama* Pristatymas į Lietuvą Kalėdoms 
Pristatymas iš Švedijos trunka 3—4 savaites 

1 kainas įeina viskas. Jūsiškiai neturės Lietuvoje nieko 
mokėti. UŽSAKYK DABAR!

KALfiDŲ Specialinis $30.00 MIŠRUS PAKIETAS $3L00

7 vai.vak. ir tęsis iki;
Pereitą savaitę sena mūsir se, kur jĮ palydėjo giminės 9:30 vai. vak

laikraščio skaitytoja Ona ir draugai. ! ----------------- ---------
\Velionis, gyvenanti Phila- Velionis per daug metų Inžinierių susirinkimas
deiphijcj. Pa., lankėsi Bos- buvo nuolatinis “Keleivio”, ______
tone ir Cambridge pas sa- skaitytojas.
vo draugus Kvietkus. Ta K. J
proga buvo užėjusi i “Ke- --------------------------
leivi”. atnaujino plenume- yieinio. iš Andover 
ratą sau ir savo svogenuii ______
Oeo! so Plepiui (Cbelten-, šeštadieni mūsų Įstaigoje asys apie per Bostoną ve-

Lietuvių inžinierių ir ar
chitektų sąjungos Bostono, 
skyriaus susirinkimas įvyko į 
lapkričio 7 d. Daugirdų bu- § 5 svarai cukraus

5 svarai taukų kenuose 
5 svarai miltu

ham. Pa. > ir nusipirko kny-

Reik ir čia padėti

te. Paskaita laikė
I V’- įr.z.

sena "Keleivio” damą kelią, kurio dalis eis 
skaitvtoja^ M. Michailovi- Požemiu ir kuriuo galės Va

ičienė iš No. Andover. MassJžiuoti 3 eilės mašinų Į vie- 
Kartu su ja buvo jos sesuo Pusę k* tiek pat i kitą.
Marcelė Shimkonienė su sa-.--------------------------
vo dukrele Birute, taip pat Moterų susirinkimas
is No. Andover. viešnia at-i ‘ ______
sinaujino prenumeratą 21 Pabaltijo moterų klubų; 
metams, užsakė kalendorių lietuviu atstovybės Bostone

Kitais metais Anglijoje 
Įvyksta viso pasaulio skau
tu saskrvdis-jamboree. Ja- * * » *
me uasirvžo dalyvauti ir
lipiną-b. ................... .. jietUMU illSUM VIJTS DUSLU U Clietuvių Kiautai. Reikalas (jviem metams ir paliko se- metinis susirinkimas ivvks svaraus..nes toKs sąsloydis nam Tėvui dovanlį
ua gera proga ir mūsų ken- ____________
čiančios tautos žaizdas pa
sauliui į/arodyti. O ten juk Sandaros moterys rengia 
susirinks vis jauni žmonės, Whist parę šeštadienį 
kurie ateiti tvarkys.

Šitam reikalui reik 
šu. Jau veikia

ir lė- Sį šeštadieni, lapkričio 17 
“jamborės d. Sandaros moterų klubas 

fondas“. Bostone taip pat rengia Įdomų kortų vakarą 
susikūrė to fondo vajaus Sandaros salėje (124 F St., 
komitetas- i kuri Įeina: pir- So. Bostone!. Pradžia 7:30 
mininkas Jonas Tuinila, val. vak. Parengime bus 
vicepirm. Andriulionis, sekr gardžių Mrs. Plevokienės 
Viiėniškis ir ižd. Karosienė. keptų pyragų ir vertingų 

Komiteto įgalioti asme- dovanų.
nys lankys tautiečius ir pra- Y^i maloniai kviečiami
šys aukų. Komitetas prašo atsilankyti.
kad ii- nedidele suma pa- --------------------------

lapkričio 18 d. 5 vai. vak. 
Tautinės sąjungos namuo
se. Programoje: A. Daugir
dienės paskaita “Modernio
ji tekstilė”, iliusti-uota pa
vyzdžiais, valdybos praneši
mai ir naujos valdybos rin 
kimai-

Tėvynė* mylėtojų pobūvi*

lemt: tą reikalą. Pagerbs adv. J. J. Grigalių

Nauji rėmėjai

St. Jurgelevičius surado

So. Bostono lietuvių pilie
čių draugija gruodžio 2 d 
rengia šaunų banketą savo

Tėvynės mylėtojų draugi
jos 81 kuopa lapkričio 8 d. 
surengė jaukų pobūvį, ku
riame kalbėjo prof. I. Kon
čius. dr. P. Galinis, meninėj 
daly padainavo mergaičių 
trijulė, kuriai pianu akom- 
ponavo muz. J Gaidelis. 

Adv. Šalnienė Jung. tautose

.s

K».
Xs
x
x

X
Xa
X

zanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Pei. SO 8-0489. Ten gau
damas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.
r KETVIRTIS A CO.

dar jjenkias \ asaiao 16 gim- direktoriui ir buvusiam pir- 
jiazijos būrelio rėmėjas, bū- mininkui advokatui Jonui 
tent: Juliją Šimkienę, Stasę Grigaliui pagerbti proga jo 
Gruzdu nę. Magdaleną Sėli- paskyrimo Bostono miesto 
yončikienę. Oną l levičienę Board of Appeal nariu, 
ir Bronę Baranauskiene Banketo pradžia 5 vai vak.

5 svarai cukraus 
5 svarai ryžių 
3 svarai kavos 
5 svarai taukų kenuose

svarų cukraus—519.50 
20 svarų miltų—S19.00 
20 svarų ryžių—$21.50 
18 svarų taukų—$32.50

Mes taip pat siunčiame iš Švedijos vaistus oro paštu ir iš | 
Anglijos siunčiame: angliškas vilnones medžiagas, čevery- x. 

£ kus, lietaus apsiaustus, šalikus, megstinius, apatinius dra- 
S bužius, kojines, antklodes, amžinas plunksnas, laikrodžius,
S akinius, dirbtinius dantis ir siuvamas mašinas.

TAZAB OF LONDON 
51 Reservoir St. Cambridge, Mass.

Telefonas: KIrkland 7-9705
SĮ®S5fXXjrit;X« S S x'*XX'xXsX'«xKa.K;

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO ĮSTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Trans • Atlantic Trading Co.

1 svaras šokolado 
1 svaras saldainių 
1 svaras razinkų 
12 kalėdiniu žvakučių

Ellis Building, Room 10 
409 W. Broadw*y

XX I
li
iEK ' & X ■

Kas perka ar parduoda
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Avė.
, (Iš 98 Melville Avė;) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

x - ‘yramnnmimniu
Ji

Laikrodžiai-Deimantai

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžiua, 

žiedus, papuošalus 
379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

Tel. AN 8-8764 
So. Boston 27. Mas*.

Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis

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

Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.
Iš toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro, 

{dėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntini perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai-

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius.Adv. Z. Šalnienė su Mas-

sachusetts moterų klubų de- „ ,
legacija dajvvavo Jungti- 1 Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadie-
niu tautu Posėdy, kuriame nilis ?"■’ 9 iki 2 Y?b P° , ..
Sovietu Sąjunsa buvo pas-1 vata-
merkta dėl jos elgesio Ven- *" 3 ‘ '"L w VmK” *•
grijuje. i Skelbimas laikinas, išsikirpkile adresą. j

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

John Petras
11 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
Tek: JA4-4576

Sosasssss———n—

Telefonas AN 8-4148
Beajamin Moore Mataro*

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 

Jmtice of the Peace—Comtabta
598 E. Broadway 

So. Boston 27, Mass.

Td. AN 8-1761 ir AN 8-2483

saoonauosnouaooaaonaananab

-

VAISTAS "AHVA”
1—Vaistas 

nuturimo

7


