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Vengrijoj Darbininkai Tęsia 
Generalinį Streiką

Rusai Siunčia Daugiau Kariuomenės į Vengriją; J. Ka
dar Grasina ir Prašo Darbininkus Grįžti į Darbą; 

Darbininkai Reikalauja Rusų Pasitraukimo iš
Krašto ir I. Nagy Vyriausybės.

Vengrijos darbininkai tę- piktinasi dėl rusų žiaurumų, 
r ia kovą prieš rusus ir prieš JT oiganizacija priima re- 
rusų pastatytą Janos Kadaj* zoliucijas, bet jokios pagal- 
vyriausybę Vengrijoj. Dar- bos vengrams niekas ne- 
bininkai kovoja vienintele duoda. Tik vengiu pabėgė- 
jien»s dar likusia priemone lams, kurie ištrūko j užsie- 
—generaliniu streiku. Dar- nius, pradžioje teikiama 
bininkai reikalauja, kad ru- rimta pagalba, 5000 iš jų 
sai tuoj pat .sulaikytų ven- bus atgabenti j Ameriką net 
gių deportacijas j Rusiją, lėktuvais. Tai viso pagalba 
kad rusų kariuomenė būtų kovojančiai ir kraują be
ištraukta iš vengiu žemės ir jančiai vengrų tautai. Kito- 
kad J. Kadar vyriausybė, kios pagalbos vengrams, 
užleistų vietą naujai vyriau- šiuo metu niekas ir neduos. | 
sybei su I. Nagy priešaky- -------------------------------
Je v , - , , 13 AmbasadoriųVengiu vynausybe deda n , _ i
didžiausias pastangas dar- Pūbego IS VOISUĮ
bininkų generalinį streiką ----------
sulaužyti. J. Kadar nesigai- Du vakarus iš eilės msuį 
li visokiausių pažadų, kad komunistų vadas Chruščio- 
tik priveltus darbininkus < vas savo ilgu liežuviu išva- ■ 
grįžti prie darbo. rė iš puotos virš tuzino am-

Generalinis streikas jau basadorių. Pereita šeštadie-: 
buvo beatslūgstąs, kai pa-nį rusai suruošė vaišes len-
„LIU., , i ? i t ; ?• ?

•RANCmi KARIAI 1P PtSKANDINT I IAIVAI PRIE PAT SUECO KANALO
--------- ... . W ... ' ‘ ' • ” " >'

Prancūzą kariumenė išsikėlė Egipte prie Port Fuad, Įvažiuojant i Sueco kanalą. Už i areivią viršuj matosi paskandinti egipt iečią laivai, kad Įplaukimą į kanalą pada
ryti negalimą- Apačioje matosi vienas lai vas paskandintas pačiame kanale. Kanalo 
išvalymas pareikalaus ir daug laiko ir ne mažai pinigu. Kas mokės?

J. T. Armija Jau Egipte 
Bet Tvarkos Dar Nedaro

JT Seslcetorius Susitarė su Egipto Diktatorių; Parvy le
sta į New Yorką Gauti JT Seimo Pritarimą; Sueco 

Kanalas Užblokuotas; Europai Jau Trūksta
Aliejaus, Jis Jau Racionuojamas.

Stevenson Nebebus i. Pereitos savaitės, vidury-
, 'je šveicarų lėktuvai pradė- 

Demokratų Vadas jo gabenti į Egiptą JT “ar-
----------  i miją”. Šios savaitės pra-

Demokratų partijos kan- džioje jau virš 500 JT karių 
! didatas prezidento vietai, buvo Egipte prie Sueco ka- 
Į Adlai E. Stevenson, sako, nalo. Pereitą savaitę JT se- 
: kad dabar vadovavimas de- kretorius per 4 dienas tarėsi 
mokratų partijai savaime s uEgipto diktatorių dėl 
pereina į partijos atstovy- įvairių klausimų suristų su 
bę kongrese. Pas Stevenson JT karių pasirodymu Egin- 

1 žada kalbėti partijos paren- to žemėje. Šios savaitės 
gimuose ir rašyti spaudoje, pradžioje JT sekretorius 

i bet partijos kalbėtoju jis grįžo iš Egipto ir bandys iš 
! savęs nebeskaitys. Jis tik JT seimą gauti patvirtini- 
nori padėti partijai sukelti mą jo padalytiems susitari- 
pinigu rinkiminei skolai pa- mams su Egipto diktatorių 
dengti. Nasseriu. Dar teks susitarti

į Po rinkimų partija turi su anglais ir prancūzais ir 
į skolų apie milioną dolerių su Izraeliu, kad JT kariai 
ir buvęs kandidatas nori nesusidurtų su kliūtimis 
prisidėti prie tų skolų pa- vykdydami savo misiją.

i^Steverisonas sako, kad , K?i tik,JJr Į*™“ Pe™>s 

trečią kaitą jis nebeieškos ‘va*><?., daboj™? Egipte, 
— i partijos kandidatūros ir 1UOJ 3l 1 klausima^, kaip 

ame paskandintų laivų ir
irsSprogimo Lenkijos Vadai . Sovietų Armija ūkras, jog i*ruj

gių jaunimą į Rusiją. Ta ži- tė kitų šalių atstovus. Per Atominę Bombą Tariasi Hfaskvoje
nia vėl įžiebė generalini; vaišes girtas Chruščiovas iš-

*r nebenorėtų po dviejų ne- įaJJ* pasKanaintų laivų ir 
Diktuoja Politiką. {pavyigisiii bandymų. kitokių kliūčių. Anglai ii

■ n * prancūzai jau pradėjo ka

bą, nes kitaip vyriausybė išgirdę girto Chruščiovo už- mįsjja greit patvirtino, kad niu Lenkijos ir Rusijos san- kraujo jūroje 
* gilino suiaiKyti maisto,sipuolma, išėjo lauk iš vai- buv' susektas rusų atomi- tykių. Tą kelionę lenkai iš Daugelis stebėtojų mano,

da,r bombos sprogdinimas, kelių kartų' atidėliojo, bet. kad vengru skerdynes pa- 
tik nuotimaisto darbinin- io diplomatų. NATO vai- ... matomai, ilgiau jos atidė- dikta vi ir įvykdė Sovietu

; kams dirbtuvėse. Tai jau stybių atstovai. Į Rusai pranese apie savo lioti nebegalėjo. armija, kuri nenori palėk
yra kelintas Kadar ultima- Sekmadienį lenkai suruo- naujus atominių ginklų, Lenkų vadai w Gomul- sti iš ranku pozicijas Euro- 
tumas darbininkams- ir jis sė vaišes ir. šalia rusu, pa- bandymus tuo pat metu, ka- ka j. Cyrankiewicz ir A. pos centre. Sovietų dikta- 
nepnvers darbininkų guzu kvietė ir kitų valstybių at- da Sovietų premjeras Bul- Zawadski prieš vykdami tūlos viršūnėse eina kova
j darbą. .............. stovus. Girtas Chruščiovas ganmas vel siūlo Amerikai j Maskvą, galutinai atleido tarp Stalino kietos politikos

Šios savaites pradžioje įs ir tose vaišėsi vėl pradėjo ‘sunaikinti atominius gink-| iš pareigų “savo” karo mi- šalininku ir taip tų bolševi- 
vengrų vynausybes šaltinių chamiškai kolioti anglus, lūs” ir net sutinka pnmtiinigteri K R0kossowskį, kų„ kurie mano, j6g Rusija 
pasklido po visą Vengriją prancūzus ir kitus “imperi- prezidento E i senhoweno: kuiį Stalinas 1949 metais gali kiek atleisti pavadžius 
slapta žinia, kao rusa. analistus”. 13 diplomatų ir iš pasiūlymą dėl oro mspekci-j ijUVO užkoręs Lenkijai ir ir parodyti pasauliui trupu- 
siuncia į Vengriją dar 20;lenkiškų vaisių pabėgo, kad jos. Tiesa, nišai sutinka pašalino iš vietų visą eile ti žmoniškesnį veidą. Var- 
di vizijų savo kariuomenes, nereikėtų klausytis girto leisti daryti ore inspekciją’ - - - ’ *
Esą dalis tos kariuomenės Chruščiovo biiužnijimo. į jų teritorijoj tik 500 mylių 
jau peržengė Vengrijos šie- Lenku ambasadoje Voro- i nuo sienų ar jūrų pakras- 
ną, o kita tuoj pei žengs, į šilovas ir Mikoianas tampė j čių, bet dalinai jie Tisgi 
Kol kas ta žinia dar nėr pa- Chruščiovą už skverno, kad! Amerikos siūlymą lyg ir 
tvirtinta iš kitų šaltinių, bet į jis prikąstu liežuvį, bet ta3 priima.
užtat žinios apie vengrų!nieko negelbėjo. Ar nišai tyčia bombas
’ . .. , , i sprogdina tuo metu, kad jie

siūlo kalbėtis apie nusigin
klavimą, niekas negali pa
sakyti, bet taip atdoro.

n r ostei vuiies seiunauieni , , , , , ...
; jau išėjo iš Walter Reed li- .^°* ka(, kanalo išvalymai
goninės ,kur jam buvo pa- Pa,?^įaus Puo. .^S1V me’ 
dalyta vidurių operacija. Iš į nfSIM >kl Įaiko ir per 
ligoninės vals. sekretorius ?8* * la** laivai ne^les 
išvyko į Floridą porai savai-ĮJU0 naudotis.
čių poilsiui, o paskui grįš. Kanalo svarba Europai 

j prie savo pareigų. jjau dabar pasirodė. Visoje
J. F. Dulles, išėjęs iš li- Vakarų Europoje, nuo Ita- 

goninės, padarė pareiškimą'lijos iki Švedijos jau prade- 
apie Vengrijos įvykius irjda trukti aliejaus. Kai kur 
reiškė savo pasipiktinimą paliejus jau pradedama ra- 
dėl nišų vykdomų skerdy- cionuoti, o kitur vyriausy-

deportacijas į Rusiją pasi- 
S& tS, Streikas ParaljĮŽavotik rusų aimijos vadas Bu 
dapešte sakosi nieko apie 
tai nežinąs. Mat, jeigu de
portacijas vykdo nišų poli- Pereitą ketvirtadienį nak
tinė {Milicija, tai generolas čia į streiką išėjo visų ryti- 
Grebennik gali sakyti, kad nių ir Meksikos įlankos uo- 
jis “nieko nežino”, o jis stų laivų krovėjai. Viso 
gali ir stačiai meluoti. i streikuoja 60,000 krovėjų.

Įvairūs šaltiniai praneša, Uostai yra paralyžuoti ir 
kad rusai jau išvežė iš Ven- daugelis laivų uostuose Iau- 
grijos ne mažiau kaj 10,000; kia, kada jie galės iškrauti 
žmonių r gabenimas tęsia- ar pakrauti prekes, 
si. Vengiu gelžkelieciai pir- Streiką paskelbė būva
mieji pakėlė lermą dėl žmo- j krovių unija, kuri yra įta- 
nių gabenimo į Sovietų Ru-'riama, kad joje raketieriai 
sijos vergų stovyklas. turi susukę sau lizdą.

Šį pirmadienį vengrų vy- Streiko priežastis yra 
riausybė skelbia, kad dar- ekonominė, unija veda de* 
bininkai grįžtą į darbą, bet lybas su darbdaviais dėl 
kartu skundžiasi, kad dar- darbo sutarties atnaujini* 
hinnkai sulėtino darbą ir mo ir negalėdama susitarti 
jokios produkcijos nėra. Ki- paskelbė streiką, 
ti šaltiniai sako, kad strei- Derybos dėl sutarties at
kas tęsiasi ir toliau. Strei- naujinimo eina ir galimas

Rytinius Uostus

Tilo Pasmerkė 
Skerdynes Vengrijoj

t *• • * *
kitų stalininių pareigūnų, žytynėse dėl valdžios armi- 

Maskvoje lenkai tarėsi jos vadų balsas vis daugiau 
dėl atlyginimo Lenkijai pa- pradeda sverti ir jų nusi- 
daiytų skriaudų bėgyje 10 statymas pastūmėjęs Sovie- 
metų, kada rusai be gailės- tus į žiaurių skerdynių poli- 
čio melžė Lenkijos ūkį, dėl tiką Vengrjoj, kad pamo- 
rusų kariuomenės tolimes- kius ir kitus satelitus, kad 
nio laikymo Lenkijoj ir dėl jie nebandytų pasitraukti
Sovietų ir Lenkijos komuni- iš sovietiško bloko, 
stinių partijų lygybės, kaip --------------------------------
to reikalaująs leninizmas.
Pranešimai sako. kad su
sitarimas prieitas.

Pagal sustarima rusai ir _______
toliau laikys savo kariuo- Jvykiai Vengrijoje „• 
menę Lenkijoj, bet t,k is Lynjiįjoje iššaukė krizę vi- 
anksto sutartose vietose ir goje e'i|ėje komunisĮinių
tos kariuomenes kilnojimas pa,.įjju ypač skerdynės be
bus daromas lenkams apie £nk$ vie' dė| t
tai pranešus įs anksto. - ‘ * - - -

Komunistų Partijos 
Pergyvena Krizę

nių Vengrijoje.
Dėl įvykių Egipte valsty

bės se Kretorius sako, kad 
reikėsią ieškoti sprendimo 
visiems Viduriniųjų Rytų 
klausimams, kurie visi yra 
ankštai vienas su kitu su
rišti.

SENAS ASILAS
ROKO CIGARETES

bės prašo žmonės laisvano
riškai sumažinti aliejaus 
vaitojimą. Aliejus dabar 
gabenamas iš arabų kraš
tų į Europą aplink visą 
Afriką, o kiek vėliau lau
kiama, kad Europa gaus iš 
Venecuelos ir Amerikos 
daugiau aliejaus.

Karo paliaubos Egipte 
dar nėra visai tikros. Ang
lai praneša, kad lapkričio 
18 d. egiptiečiai keturias 
valandas apšaudė anglų po
zicijas prie Sueco kanalo.

Didžiosios valstybės da
bar jau sakosi suprantan
čios, kad Viduriniuose Ry
tuose neužteks atstatyti pa
dėtį, kaip ji buvo anksčiau 
prieš paskutinį šaudymąsi, 
neš tokiu atveju vėl bręs 
neapykanta tarp žydų ir 
arabų ir kada nore vėl pra
trūks nauju kara. Už pas
tovesnį sprendimą pasisakė 
ir Amerikos valstjrt>ės se
kretorius John Foster Dul-

Austrijoj prie Gruenberg 
kalno seniau buvo naudoja
mas asilas žmonėms į kalną 
vežioti. Dabar į kalną yra 
pravestas gelžkeliukas ir 
asilas išėjo ant pensijos. Jo 
darbas dabar yra kaltais 
pavėžinėti vaikus ir uba
gauti iš turistų cigaretes.

Mat, asilas, vairiu Agi, iš
moko rūkyti cigaretes ir 
per dieną su dideliu malo
numu surūko po 20, o jei 
gauna, tai ir daugiau.

Asilas jau yra 20 metų 
senumo ir daugelis turistų jį

Jugoslavijos diktatorius 
Tito paskelbė savo kalbą, 
kurią jis pereitos savaitės 
pradžioje pasakė Pula mie
ste. Savo kalboje Tito kal
tina Stalino politikos sali- 1Vk£vuv , • iz
ninkus, kad Wjie .suruošė j jos <daa, net komunisUj toįve. Komu

reikalus.
pažadėjo lenkams duoti kre- nę Kiaiaą , Kaaa savo uui- J2fll 2.. i^«ja

kais pradėjo skersti ven* ienku siPoiu nisams " vena krizę- Daugelis vadų
•- -.............................,enku akolu rusam8- pasišlykštėję Maskvos veid-

maniška politika traukiasi 
iš partijos, o eiliniuose na*

---------- riuose jaučiamas didelis nu-
Amerikos ambasadorė sivylimas ir nesiorientavi-

Italijoj Mrs. Clare Luce pa- mas. Po iškėlimo viešumon 
sitraukė iš savo vietos. Pre- stalinizmo baisenybių, da- 
zidentas jos rezignaciją bar rusai Vengrijoj parodė.

vengrų skerdynes ir sako, 
jog Maskva padare “fatali- 
nę klaidą”, kada savo tan
kais pradėjo skersti ven 
grūs tik už tai, kad jie rei 
kalavo jiasitraukti iš val
džios stalinietį Gero. Tito 
dar aiškino, kad rusų vai

I pianesus 18 . kad jie reikalavo pekeitimų
i ^uslja Vengrijos vvriausybėje, su-
kklaiacijoį pr.pazirta “vi- Rž|ė dJi(1e|i(J 
aišky lygyty .Lenkijai m net komunistu taijie. Komu-

Šia t^M^a nist? partijos Anglijoj, Ką- 
Salia t , Maakta nadoj. Austrijoj, Italijoj, 

regijoj ir kitur pergy-

Mr». Luce Pasitraukia

džios viršūnėse eina kova 
kas palietė viso krašto pra- daiktas, jog bus susitarta tarp Stalino politikos šąli- 
monę, susisiekimą ir viešąjį pirma, negu vyriausybė nu- j ninku ir tarp vadų, norin- 
1 a tarnavimą. tara į tą streiką įsikišti su čių žmoniškesnės politikos.

gerai pažįsta ir neužmiršta , • -- K__ii navaišinti užkurta citra- ]e8..lseJ^ ,k hR°nine< lap
kričio 18 d.

Bet pastovus Viduriniųjų 
Rytų problemų sprendimas 
susidurs su didelėmis kliūti
mis. Sovietų Rusija dės sa-

jį pavaišinti užkurta eiga 
rete.

NEHRU ATVYKSTA 
GRUDŽIO 16-ą

Pasaulis stebi Vengi jos teismo įsakymu streiką nu- Tito skundėsi,, kad stalini-1 priėmė “su gailesčiu” ir kaip jie žiūri į silpnesnių'dentą 
nelygią kovą prieš rusiškus traukti 80 dienų ir per tą niai komunistai ir jį vis dar sveikino ją su gerai atliktu tautų laisvę ir rasų žiauru- i Inetai 
okupantus, valstybės vyrai laiką ieškoti susitarimo. 1 kandžioja ir kritikuoja • darbu. mas kelia pasibaisėjimo. Į kvieti

Indijos vadas Nehra ža- vas pastangas, kad bet kokį 
da atvykti aplankyti prezi- sprendimą sutrakdžius. To- 
dentą Esenhovverį dar šiais dėl dėl Viduriniųjų Rytų 
metais, gruodžio 16 d. Pa- dabar prasidės dar piktes- 
kvietimą jis seniai turėjo, nės vai’žytynės.
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Jungtiniu Tautu našta
■ 1

Du nykiai jaudina dabar pasauli—trumpas karas 
Egipte su jo dramzlinu palikimu ii* Vengrijos tragedi
ja ,kur Sovietų Rusijos tankai vis dar atstatinėja “tvar-į 
ką”. Abu tie klausimai atsidūrė Jungtinių Tautų organi-j 
zacijoj, kun bando juos “spręsti”. Į

Egipte JT organizacija, savo pastangose atstatyti j 
taiką, jau padarė tokią pažangą, kad apie 400 lengvai į 
ginkluotus “JT kalius” nugabeno prie Izmailijos miesto: 
Egipte, o kiti JT kariai ten dar vyks “tvarką atstatyti”.' 
Egipte JT organizacija padarė ir daugiau. Ji, Amerikai | 
ir Sovietų Rusijai susidėjus į bendrą frontą, privertė Į 
anglus ir prancūzus sulaikyti Sueco kanalo okupaciją ir 
sutikti su karo paliaubomis, kurios viską palieka kabant 
ore ir nieko neissprendža. “Sprendimą” turi surasti JT 
organizacija.

Vadinasi. Egipte JT organizacija ši tą jau padarė. 
Tiesa, padarė nedaug ir padarė tik todėl, kad Amerika 
ir komunistinė Rusija ši kaitą sutarė dėl bendros poli
tikos bent aitimiausiam laikui. O Vengrijoje? Ten JT 
organizacija, per savo seimą, priėmė glėbi rezoliucijų, 
bet iš tų rezoliucijų niekam jokios naudos nebuvo ir 
yjiač nelaimingi vengrai visai nepajuto, kad JT orga
nizacija Nevv Yorke jais “rūpinasi”.

Esamą dabar tarptautinę padėtj geriausiai pavaiz
davo vienas indų laikraštis—jis jdėjo karikatūrą, kaip 
du banditai, Bulganinas ir Chruščiovas, paskerdė Ven
griją ir džiaugiasi lavonu. Pagaliau Chruščiovas kiuvino- 
mis lankomis ima už rankos toki pat kruviną Bulganiną 
ir sako jam: “Einam greitais skubėkime i KANALĄ nu
mazgoti rankų!” Sueco kanalas rusams duoda progos; 
pabandyti numazgoti jų kruvinas lankas, bet žmogžu
džių ir silpnos Vengrijos prievartautojų dėmės nuo

TARP KARO GRIUVftSIŲ

Subomharduoto Port Said vaizdelis. Vaikutis eina pro 
bombos išraustą ir vandens pribėgusią duobę. Port Said 
buvo tas miestas, kuriame išsikėlė anglai Egipte-

....... -

Liberalizmo jėga
(Tęsinys) tiems duoda laisvę kovoti.

sakingas už savivalią arba 
laisvės panaudojimą piktam 

; darbui.
Tikras liberalas neledžia 

sau tyčiotis iš stabmeldžio, 
ateisto ar kataliko, žeminti 
ir įžeisti bei skriausti juos 
dėl jų turimo tikėjimo. Ta
čiau jis rimtai svarstys jų 
veiksmų ryšį su jų pasaulė
žiūros pradais ir siekiamais 

i idealais. Remdamasis savo 
patirtimi ir mokslo duome
nimis jis kritiškai vertins jų 

j veiklos pagrindines prielai
das ir išvadas.

Čia eina kalba apie li
beralizmą tikėjimo, sąžinės 
ir minties srityse, t. y., apie 
kultūrinį liberalizmą. Bet 
yra dar politinis liberaliz- 

; mas arba demokratybė ir 
! ūkinis liberalizmas arba ka
pitalizmas. Liberalas kul
tūrininkas, gali būti antiii- 
beralas politikoje. Liberalas 
politikas gali būti antilibe- 
įalas ūkio srityje. Dėlto su
tikus kalboj ar spaudoje 
žodį liberalizmas, būtina 
yra suvokti, kokios gyveni
mo srities liberalizmą auto
rius turi galvoje, nes tie 
liberalizmai, nors ir gimi
ningi, bet turi skirtingų 
bruožų. Minėtose gyvenimo 
srityse liberalizmas prasidė
jo maž daug vienu laiku, 
tačiau vystėsi eidami lygia
grečiai.

Nieks negali pasakyti, 
kuriais metais, kurioj šaly
je ir kas tokis pradėjo skel
bti liberalizmo ar toleranci
jos mintį. Nes liberalizmas 
nėra koxi paini tiiosotija 
ai* ideologija, o juo labiau 
jis nėra organizacija. Li
beralizmo sąjūdį sukūlė 
žmonės, ginklo valdovų h* 
“rašto žinovų” paniekinti, 
baimės prislėgti ir pasipik
tinusieji panaudojimu prie
vartos žmogui jo įsitikinimų 
srityje.

(Bus daugiau)
J. Liūdžius

laikrai* 
kel rodžiai.

wi Sujungus bažnytinę ^Liberalizmassako kad ne 
nenumazgos nė viso pasaulio kanalai! Ir ten, kur rusai valstybinę valdžias į vienas yalstybes valdžia, bet pats 
savo tankais triuškina beginklius vengrus, JT organiza- rankas susidaro tokia dide- savo išmintimi
cija yra bejėgi k, nom da?ti ji y,a tik mzoiiueij, pe- ^’ia^R^

Įvykiai jau „a, odė. kad JT organizacija gali ši t, da- ““ £ta?4!o Vnfmri S “a nrKas lXS 

ryti, jei už jos stovi bent vieną RYŽTINGA didžioji ga- pasiskųsti, nebent Dievui. tams» būk jis skelbiąs visiš- 
lvbė. ji gali ir savo nutarimais įvykius paveikti, jei tuos Panašiai dedasi ir mūsų lai- . nezabotą laisvę. Kaip 
nutarimus remia abi didžiosios galybės—Sovietai ir kais Sovietų Sąjungoj, kui* syk*s j» skelbia laisvę ne 
Amerika, kaip tai buvo Egipto karo paliaubų klausime, diktatūrinė totalistinė vai- Uum?
bet ta organizacija negali nieko veikti ir jos nutarimai uZ.!a. ? ”*?. ,Pa?ro”V?: e..ono- . j. ske]kja ^,įida,į* yna tik tušti žodžiai jeigu už jos bet kokly nutarimu ne- ^Za^a&Sl £9’ *±5^ 

stovi ryžtinga Amenka ir jai ua pnesinga Sovietų Ru- SVg buvo pašalinta. Žmogus kac*a kiekvienas tun atsi- 
sija. Taip yra Vengrijos atsitikime, kur rusai jau ketu- tapo vergu, daiktu, dulke- žmogaus to
nos savaitės skerdžia beginklius, vengrus, masiniai ga- le.
bena vengru jaunimą j sovietišką vergiją ir užkorė ven- Turėdama tokią didelę "|2tojiiŽ< tri- LkMtMu. kn.vpi ir
grams savo lėlių valdžią. val<??>« 'adony- L y, at.,„ _ eeriwi k.

Bet ir Egipte Amerikos ir Sovietų Rusijos keistas ld.® ,n e-. °
susibroiiayimas buvo tik laikinas. Amerika nenori, kad JįJ“* ?r žSiytt ju“”S!

Vidurinieji Rylai, su jų aliejaus sakiniais ir žmonių iste-(prieš akis kjjnų tikslą: išga-, 
kliais, virstų antra Kinija. Todėl Amerika yra priešinga nyti žmonių sielas. Išeina, 
rasų pasimojimui siųsti į Egiptą savo “savanorius” gel- ji neatsispyrė “velnio”gun- 
bėti Egiptui nuo anglų, prancūzų ir Izraelio “imperia- dinimams.
(izmo”. Tą Amerikos nusistatymą pareiškė ir preziden- Dėlko nepavyko įkurti 
tas Eisenhovver ir valstybės sekretoriaus pavaduotojas teokratijos ir dėlko žlugo 
Hoover. Bet. jei rasai visvien savo kariuomenę, pava- tokia didelė dvasiškijos ga
dintą savanoriais, į Egiptą siustu, kaip Amerika tokiam ,^e PJ^žasčių. Tai

rusų žygiu, pnesmtųs.? Prezidentas paaiškino, kad tas vag nusi žė nuo klero> 
būtų daroma per JT organizaciją! Per tą pačią, kuri pamatęs, kad jis nutolo nuo 
Vengrijos atsitikime priėmė kiūva rezoliucijų ir tuo pa- evangelijos dvasios, nuo so- 
baigė savo misiją . . . Tiesa, galimas daiktas, kad Ame- cialinio teisingumo ir žmo- 
rika ne tik žodžiais remtų JT seimo tarimą prieš rasų Sąus vertės idėjų, gal nepa- 
“savanorius” Egipte ar Sirijoj. Bet jeigu toki parama JT ^ti^®!0’. kad. priev£rt°s 
seimo nutarimams butų galima Egipte pne aliejaus sai- £ia visuotini pasipriešini- 
tinių. kodėl ji yra negalima Vengnjoj, kur ne aliejus, j galima būtu igyvendin- 
bet beginklių žmonių kraujas liejasi? Į tokį klausimą ti meilės arba Dievo kara- 
veltui lauktume atsakvmo. Pagalba Vengrijai išsisems lystę. Gal anų laikų gyven- 
Įsileidimu kelių tūkstančių vengrų pabėgėlių ir labdara, tojai neturėjo tokio tikėji- 
jei rasų tankai praleis siunčiamą Vengrijai pašalpą. i vMi_kpjP. Gintautų parapijos 

Bet šiuo tarpu .tisai gali savo “savanonų , Egip-' tėviškės! Mūk5ninkai \r jų 
tą ir nesiųsti. Jiems nėra nė reikalo. Ten ir be jų sava- i samdniai, kuriems neatėjo 
uorių padėtis yra uždrumzlinta ilgam laikui ir rasai ga- į galvą mintis, kad Dievas
lės kanale ne tik savo kruvinas rankas mazgoti, bet ir 
žvejoti ikvaliai. Šalia tokių nekaltų klausimų, kaip JT 
simboliškų karių ]>areigos Egipte, jų ten buvimo laikas 
ir kiti, jau kyla svarbesni klausimai: kaip tvarkyti Su
eco kanalą, kurio svarbą Europai dabar prikišamai ir 
akli mato, nes kanalo uždaiymas jau raiškia aliejaus 
trakumą Euiopoj: kas imsis išvalyti kanalą nuo jame 
Egipto paskandintų laivų: kur turi būti nutiestos naujos 
paliaubų sienos taip Egipto ir Izraelio? kiek ilgai anglų 
ir prancūzų kariuomenė lieka Egipte? kaip eiti prie jia- 
stovios taikos užtikrinimo Izraelio pasieniuose ir kaip 
spi*ęsti arabų pabėgėlių klausimą Izraelio kaimynų te
ritorijoj?

Tie klausmai turi susilaukti sprendimo ir kadangi 
Amerika reikalą perduoda JT organizacijai, tai ir ky
la klausimas, kaip ta orgnizacija pajėgs jai užkraunamą 
naštą nešti, ’jei Amei*ika nenoras ar negalės susitarti su 
savo sąjungininkais, kad už JT tarimų būtų pastatyta 
ne viendienė Maskvos ir Washingtono neširdinga vieny
bė, bet Vakarų valstybių vieninga ii* ryžtinga jėga.

Deja, prazidento pasisakymas jokio atsakymo į ši
tokias abejones neduoda ir viskas palieka drumzliname 
stovyje, kas tik Maskvai yra naudinga.

galėtų betarpiai duoti pa
prastiems žemdirbiams švie
sų išmanymą, atsieit, tiesos
Iiažinimą. Gal buvo dauge- 
is kitų priežasčių, žodžiu, 

pasikartojo šv. Rašte mini- 
jna “Babelio bokšto” staty
ba. Viena ik» kitos kilo sek
tos. Net Bažnyčioj pasidara 
netvarka, per 70 metų (nuo 
1342 iki 1415 metų) buvo 
vis po du popiežius, kurie 
viens su kitu kovojo. Vėliau 
prasidėjo milžiniškas tiky
binis protestantizmo sąjū
dis.. Dar vėliau ėmė raikštis 
iau čionai minimas libera
lizmas, reikalaująs toleran
cijos kitatikiams. Tas libe
ralizmas, kuris tapo šio pa
saulio viešpats.

šia proga tenka pastebė
ti, kad liberalizmas skelbia, 
toleranciją žmonėms, bet; 
ne jų pirtiūroms. Su klai-; 
dingomu pažiūromis libera- 
listai patys kovoja ir ki-

Duok
TELEFONO PRATĘSIMĄ

TAI DOVANA
GERIAUSIA 

IŽ VISŲ

Padaryk kieno nors gyvenimą mažiau rūpes
tingą, laimingesni ir saugesni Telefono pratęsi
mas daro gyvenimą lengvesnį, saageenį, rames
nį. Pašauk jūsų Telefono Biznio Ofisą ir užsakyk 
įvesti dovanų telefono pratęsimą vienoje iž 8-ių 
gražių spalvų. Dailiai dėžutėje sudėtą su Dova
nų Korta Liudijimu irgi.

Mokėti tik 91JS ar nutilai per mėnesį, prisi- 
takani ir vieakartinėa .įvedimo MsMaa. At-

Jus kiekvieną kartą, kai

Kas Savaite
Vengrijos tragedija sybės pakeitimo. Už tą “fa-

fonfo .^Aono^aliHę klaidą” Tito kaltina
Vengrijos Jaute gyv ena gtaliniiiiiis komunistus Ma- 

nepaprastai tragiškas die- skvoie ir Veneriioie nas. Bandymas išsivaduoti Ir Vengrijoje,
iš rasų okupantų ir jų sam- Tito iškėlė viešumon ir 
dinių jungo pasibaigė žiau- taip spėjamą faktą, kad 
riomis skerdynėmis. Tūks- Sovietų Rusijos diktatorių 
tančiai lavonų nuklojo Bu- viršūnėje eina rietenos ir 
dapešto ir kitų miestų gat- kova tarp Stalino politikos 
ves, daugybė namų ir dirb- šalininkų (Suslov, Molotov 
tuvių sugriauta, pabėgėlių ir kt) ir tarp šiek tiek nuo- 
virtinės ieško prieglaudos saikesnės politikos šalinin- 
už savo tėvynės sienų. kų.

Nušiauštą ir nuteriotą ,.rasai bando galutinai pa- nkų valdžią
laužti gabendami tūkstan-
čius vengiu į savo vergu . ”?.nmo pnezasti».
stovyklas Rusl* Plkl8imas j vengrųstovyklas. vidaug koyą prješ

Vengrų tragedija jaudi- gumrtininkus išsaukė 
na pasaulj. Žmonespiktina- vengrų priešini-
si, protestuoja, vaktybiij va-rusiškiems okupan- 
dai reiškia naikinamiems ta^s 
vengrams užuojautą, spau
da aprašo vengrų kančias, 
ir jų didvyriškumą, bet dė-' 
ja rimtesnės pagalbos ven- Vengrijos tragedija po 
grams niekas nesuteikia. nesenai viešumon iškeltų

• Stalino šunybių, stipriai su-
Darbininkų kova drumzdė viso pasaulio ko-

Ven^. uutos ginkluota,
ppi^,nSomir^™rnę ‘ M^vos

Bet pralaimėjimas .“^lffven^jojTlr 
ginkluotos kovos, kuri be SomenfePmX”
užsienių pagalbos buvo ne- fais* Tas pasipilę.

Ven*tinimas jaučiamas nuo Au- 
P : stralijos iki Kanados, nuo

Kai ginkluote kova buvo ltalijos iki Norvegijos. Vi- 
uzbaigte kraujo upeliuose, ,zoje eiIėje komunistinių 
vengrų darbininkai pasiėmė |)artiju naJriai
kovos tęsnuą ant savo pečių žyroesnių vadų metį
n* išėjo i generalinj streiką partijos eiles, o rūgimas 
pnes savo pavergėjus rusus eina net ir tokioj sugtaliuto- 
u* pnes rasų pastatytą Ja- je prancūzų partijoje, kur 
nos Kadar vyriausybę. jk; cįnl Thoręz ir Dūdos

Nei vengidškų kvislingų sugebėjo užglušinti padoru- 
gvasinimai, nei jų visokie mo ir žmoniškumo balsą, 
pažadai nepajėgė iki šiol ,
nutraukti darbininkų strei- Birabhrifti nunūs . . . 
ko. Darbininkai reikalau- y»; visos komunistinės 
ja, kad prie valdžios būtų partijos pergyvena didesnę 
giąžmtas 1. Nagy, kuris nuo ar mažesnę krizę, lietuvių 
rusu pasislėpė Jugoslavijos komunistų eilėse Amerikoj 
pasiuntinybėje, ir kad ne- viskas tylu ramu. Jiems 
kenčiama rusų armija būtų skerdynės Vengrijoje nėra 
ištraukta iš Vengrijos. joki problema—rusų patie-

Tų reikalavimų rasų pa- kiami melai viską išaiškina 
statyta vyriausybė, žinoma, *r kam ^ia jaudintis . . . 
negali ir nesirengia pri- žmonės, kurie akivaizdo- 
imti, nes rusai neleistų jai doje vengro darbininkų ne
to daryti, jei ji ir norėtų.; paprastos kovos už savo 
Bet ir darbininkai skaito, šalies laisvę, neranda žo- 
kad neišprašius rasų lauk ūžiu rasų budeliškumui pa- 
neturint krašte patikimos smerkti, yra idėjiniai ir mo- 
vyiiausybės, teks vilkti ilgą uliniai mirę, tai ne potiti- 
svetimųjų ir savųjų dikta-'niai žmonės, bet Maskvos 
torių jungą. j papūgos ir dvasiniai vergai.

Vėliausiomis žiniomis ra-Į . . . ... . ... . .
sai atsiunčia į Vengriją dar). ^Pie uetuviskų bol- 
20 divizijų savo kariuome- |®evl^ti >r seniau ne
neš ir, matomai, yra pasi-1 ^uyo jokių abejonių. Jų va-
įyžę darbininkų pasiprieši-. (‘.ai.. s^nai zlln®J°’1 y™ 
nimą paskandinti dar dide-’stahmzmas, bet skaitė nau-
snėje kraujo jūroje. idm*? m?luotl » H*“*

• i monmgai, gerai žinodami,
“FaUlinė klaida" i Į?d > dlen« «<H«nos klai-

dina savo pasekėjus, kūne
Jugoslavijos diktatorius nesusigraibo Rusijos įvy- 

Tito, kalbėdamas apie Ven-ūkiuose ir įtikėjo į Rusiją, 
giijos įvykius pereitą savai- kaip kitos davatkėlės yra 
tę, sakė, kad rasai padalė I įtikėjusios į popiežių ne- 
“fatalinę klaidą”, kada jie,1 klaidingumą. Tokiems vai- 
susitarė su Gero, puolė mai-į stų nebėra, nes tie žmonės 
sinti beginklę minią sosti-; nebepajėgia galvoti, 
nėje, kuri reikalavo vyriau- J. D.

A

Mėsą vaistinė tari įgnHejsmą siųsti 
Aamrikoje apmokėta maita ir 
naete ir pasieks tą asmenį, kam jie

! rasą kvitą, kad maitas apmokėtas ir prMntyme garantiją.
! Pakietas Nr. 1. Kaina 930.60 (muitas įskaitytas). Jame yra: 
4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumai 
42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, t didelės žpnlikėa siūlų 
ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų kostiumui, 
spalva pilka, ruda ar mėlyna.

Pakietas Nr. 2. Kaina 946.00. Tisą medžiaga vyrižkam vO- 
noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa
mušalais ir kitais priedais.

Pnldetas Nr. 3. Kaina 930.00. 3 jardai baltos drobės 81 d. 
platumo, tinka apatiniams baltiniams, maržkiniams, išpilama; 
4 jardai rajono medžiagos šaknelei, kokios norima spalvos; 4 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; < 
kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numerį, čekį įr atikų 
IDBAL PHARMACY 88 KBLLT 8R.

o
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Niekada Nenustok Vilties! Kas Nors Kur Nors Tau Vis Dar Gali Suteikti Pagalbą

Mano tikslas yra padėti žmonėms atgauti sveikatą natūraliniu budu
DAUG KARTŲ VIENAS APSILANKYMAS MANO OFISE BUVO SPRENDŽIAMAS POSŪKIS LI

GONIO GYVENIME IR ATIDARĖ JAM KELIA Į SVEIKATA
SVEIKATA YRA BRANGIAUSAS JOSŲ TURTAS—SAUGOKIT JĄ LABAI RŪPESTINGAI!

Čia yra eilė latavai duotu ligonių liudijimų, kurie reiškia savo dėkingumų

LEOKADIJA ITDARS

Iš širdies dėkoju Dr. Joseph 
Milleriui už tą stebuklingą 
būdą. kuriuo jis mane pagydė. 
Atvažiavus j New Yorką, aš ga- 
vau sunkų darbą. Kiek padirbė
jus. susižeidžiau nugarą ir tu
rėjau darbą mesti. Aš buvau 
pas daug daktarų. Vienas sa
kė, kad mane reiks operuoti- Ki
tas gydė nuo pūslės uždegimo, 
bet vietoj- jaustis geriau aš blo
gėjau. Pagaliau priėjo prie to. 
kad negalėjau nei miegoti, nei 
valgyti, nei vakščioti ir kentė
jau baisius skausmus.. Aš nete
kau vilties kada nors pagyti. 
Mano vyras pamatė Tamstos 
skelbimą lenkų laikrašty “No- 
wy Swiat” ir. nors aš nenorė
jau. Įkalbėjo kreiptis j Tamstą, 
i’cršvietus mane X spinduliais 
ir ištyrinėjus buvau gydoma 
apie mėnesi- Dabar aš jaučiuos 
TOO'. geriau ir vėl dirbu. 
Dėkodama už grąžintą sveikatą, 
aš siunčiu savo nuotrauką, ku
rią galite naudoti viešai, kad 
kiti ligoniai pasektų mano pa- 
\vzdi ir kreiptųsi i Dr. Milleri. 
L. I. C-, N. Y. ’

Brangus Dr. Milleri:
Aš jaučiu mano pareigą narašvti Tamstai ir padėkoti, kad pa- 

ge’bėjote m?n atgauti sveikata.
Nuo rugsėjo mėnesio 1949 metų, kai atvykau j Ameriką, ma

ne vargino nuolatiniai ir aštrūs galvos skausmai. Dėl jų aš ne 
tik negalėjau ieškoti darbo bet net negalėjau atlikt namų ruošos-

Aš kreipiausi i rtakbirą kuris yra plačiai žinomas. Jis pasa
kė. kad mano negalavimo priežastis buvo nauja aplinkuma. Jis 
gvd5 mane 4 metus, bet be pasėkų. Tikrumoj aš jaučiausi blo
giau.Vieną diena, skaitydama lenku dienraštį “Nowy Sviat”, aš ramsčiau atvirą laišką p- Leokadijos Pudans, ia Long Island, N. Y., rašytą Dr. Milleriui. Paskaičius apie jos pagijimą, aš nutariau kreiptis i Tamstą.

Mane ištyrinėjęs ir pašvietęs X spinduliais. Tamsta man pa
sakei. kad priežastis mano skausmų buvo mano stubure ir. be to. 
ne viskas buvo tvarkoje su viduriais nuo tų vaistų, kuriuos aš 
ėmiau rnks'•i-,,-.

Dabar aš dėkoju už tą nuostabų būdą, kuriuo Tamsta mane 
gydei, Daktare Milleri. To mėnesio Tamstos priežiūroje, aš jau
čiuos dabar visai gersi.

Aš nuoširdžiai patariu kiekvienam, kuris nesijaučia gerai ar
ba serga, kreipts pagalbos i Dr. Millerį, Nevvarke, N. J.

Aš dar kartą dėkoju-

VVillianisport, Pa.

Kadangi Tamsta grąžinai 
man sveikatą, ir man prasidė
jo naujas gyvenimas, aš jau
čiu pareigą pareikšti Tamstai 
savo dėkingumą šiuo laišku. Aš 
kentėjau nuo skausmų visame 
kūne. ypač kojose, per daugelį 
metų- Daug daktarų nieko man 
nepadėjo, ir pagaliau aš krei
piausi į jus pagalbos. Tuojau 
po pirmo apsilankymo aš ga
lėjau geriau vaikščioti ir skau
smai dingo. Daktare Milleri, aš 
siūlau, kad Tamsta paskelbtu
me! mano laišką kartu su ma
no nuotrauka, taip kad ir kiti 
sergantieji žmonės gautų pa
galbos.

Nuoširdžiai jūsųW. SCHEFFĖL
Lavvrence. Mass-

Otylia Turz.anska

Dr. Milleri rekomenduoju visiems ligoniams, reikalingiems geru patarimų ir pagalbos, nes aš visą tai patyriau. Prieš dvejus metus turėjau nuolatinius raumenų skausmus, o rankos ir pečiai dažnai nutirpdavo, kad negalėdavau pasijudinti.Nusivylęs gydytojų pagalba, maniau, kad niekados negalėsiu 
tęsti savo darbo, mokydamas griežti smuiką. Dr- Millcr dėka pasveikau ir vėl pradėjau dirbti.

Antonio Sinigaliiano, muzikos profesorius,
East Orange. N. J.

< N ja

BENDRAS NUSILPIMAS
Ve ką noriu pranešti savo 

tautiečiams: Ilgai sirgau ir 
gydžiausi pas daug gydytojų, 
bet nieko nepadėjo. Pagaliau 
kreipiausi i dr. Miller. Šian
dien esu tokia sveika, jog vi
duryje gatvės galėčiau žmo
nėms šaukti, kad eitų gydytis 
pas dr. Miller- Man trūksta 
žodžių padėkoti už tai dr. 
Miller.

Viešai jam reiškiu padėką 
ir raginu visus, kurie sergate, 
kreiptis i jį- Būsite man dė
kingi už gerą patarimą. Tegul 
jam Dievas padeda.

Rozalija Kowa(ska, 
Newark, N. J.

Ilgai džiaugiausi sveikata nuolatos dirbdamas savo ūkyje. Bet 1945 m. staiga susilp- 
nėjau, pradėjo skaudėti kojos. Susitrugdė darbas, tad buvau priverstas ieškoti pagalbos.
Kaimyninio miestelio gydytojai pareiškė, kad tai artritianas ir prirašė vaistų. Vėliau pa
siuntė pas specialistą į New Yorką. šis paguldė mane savo klinikoje, iš kurios išėjęs, vėliau 
visus 1946 m. važinėdavau pas jį į Nevv Yorką. Deja, niekas nepagerėjo, net priešingai—ne
galėjau vaikščioti, tad vežiojo mane veiimėlyj 2. 19-17 ra, vėl buvau grąžintas i ligoninę, 
kurioje gydžiausi 5 mėn. Bet mano sveikata blogėjo. Pagaliau .mane šeima vėl atsiėmė na
mo, kur laukiau tik Aukščiausiojo pasigailėjimo- Z?'

1948 m- pradžioje vienos bičiulės patariami‘atvežė mane sūnus pas dr. Miller. Jis mane 
patikrino ir suteikė vilties gyventi. Jo klausydamas, jau vasario mėn. pradėjau vaikščioti, 
pasiremdrmas ramsčiais, o po poros mėnesių ir jų nebereikėjo. Lygiagrečiai pranyko ir 
skausmai. Vasarą jau dirbau ūkyje.

Visa širdimi dėkoju daktarui ir siunčiu tris savo fotografijas, kurias prašau paskelbti.
LORENZO JANY,
Frenchtovvn, N. J.

Brangus I>r- Miller:

Per šešis mėnesius 
vidurių negalavimais. Aplamai, ma
no sveikata buvo menkoka ir dėlto 
buvau nustojęs 10 svarų svorio. At-

4 virai kalbant, mano sveikata buvo 
1 gerokai pašlijusi, tačiau nenustojau

kankinausi

PADĖKOS LAIŠKAS
Buvau kreipęsis Į daug gy

dytojų, bet niekas neįstengė 
palengvinti mano skausmų ir 
pagydyti mano nugarkaulio, 
inkstų ir pairusių nervų. Nak
timis neužmigdavau, o atsi
keldavau dar labiau nuvar
gęs- šiandien esu dėkingas 
Aukščiausiam ir dr. Miller, 
nes atgavau sveikatą ir jau
čiuosi lvg naujai užgimęs.
Todėl visiems patariu kreip
tis i Dr. Miller. nes tikiu, 
kad jis ir jiems padės- 

George Liza k.
Nevv Brunsvvick, N. J. E*

Brangus dr. Miller, pareiga 
ir dėkingumts verčia mane 
parašyti Tamstai laišką, nes 
Tamsta man grąžinai sveika
tą ir norą gyventi. Daug metų 
kentėjau kryžiaus skausmus, 
o mano nugarkaulis buvo per
kreiptas ir sunkiai tepaeida- 
vau pasiremdamas lazda. “Pro
greso Italo Americano” laik
raštyje skaičiau Tamstos pa
cientų padėkos laiškus. Pra
džioj buvau skeptiškas, be to, 
man trugdė liga ir varginanti 
kelionė. Bet pagaliau pas Tam
stą atvykau, nes negalėjau 
pakelti skausmų.

Dabar jaučiuosi, lyg naujas
žmogus. Ne tik pranyko skausmai, bet galiu ir tiesiai vaikščoti. 
Todėl visiems pabiriu, net vyresnio amžiaus žmonėms, kreiptis 
į dr. Miller.

Joseph Ouartullio,
Nevv York 51. N. Y.

Visa šeima sėkmingai pagydyta

Tai retas atsitikimas, kad visa 
šešių asmenų šeima tiek daug 
manim pasitikėjo, kad visi šeši 
dėl įvairių negalavimų kreipėsi į 
mane ir aš savo natūraliu gydy-’ 
mo būdu visus pagydžiau. Dėl 
profesijos etinių priežasčių neno
riu išvardinti visų tos šeimos na
rių ligas, tačiau mano kabinete 
yra jų išsamus padėkos laiškas, 
kurį, kiekvienas, besidomįs gali 
patikrinti.

Aš rašau šį laišką Jums 
norėdamas pareikšti didžiau
sią padėką už taip puikų

'-4 vilties, bet nežiūrint to, turėjau 
pasitraukti iš savo darbo. Nors ma
ne tuomet gydė net trys gydytojai, 
pasveikti negulėjau.

Pagaliau vienas mano prietelis 
rekomendavo man Dr. Millerio na

tūralų gydymą, bet atvirai kalbant nemaniau, kad tas man 
pagelbėtų, bet ieškodamas pagalbos nutariau neatidėliojant 
kreiptis į Dr. Millerį ir po poros savaičių gydymo, jaučiausi 
kaip kitas žmogus.

Aš jaučiu savo pareiga rekomenduoti Dr. Millerio nepap
rastą gydymo metodą savo prieteliams. kurie norėtų informa
cijų apie jo natūralius gydymo metodus-

Su pagarba,
K- Sotoo,

Nevv York 16. N. Y.

manęs ir mano šeimos pagydymą, kuris mums visiems taip buvo geras, kad 
mes visi be operacijų ir be jokių vaistų pagijome ir jaučiamės pilnai sveiki. Tie
siog neįmanome Jums. dr. Miller, tinkamai atsidėkoti, kad Jus taip greitai 
mane, mano žmoną pagydėte. Reiškiu didžiausią pagarbų ir padėką.

OSCAR STILLER,

GERB. PONE DAKTARE.
Pagaliau ilsiuosi. džiaugda

mosi sveikata. Negaliu susilai
kyti neparašiusi Tamstai pa
dėkos žodžio. Tamstas patari
mų ir gydymo dėka atgavau 
prieš keletą metų prarastą 
sveikatą. Dabar jaučiuosi, lyg 
naujai užgimusi.

Kadangi tokių nelaimingų li
gonių, kaip aš buvau, yra ir 
daugiau, tai įgalioju Tamstą 
skelbti mano laišką, kad ir jie 
galėtų Tamstos patarimais pa
sinaudoti, o paskui džiaugtis.

Cateriaa Maraudni, 
UnKm City, N. J.

NEĮMANOMA PASKELBTI VISŲ TV MANO PACIENTU LAUKŲ, KURIUOSE REIŠKIAMA PARKA UŽ MANO GLOBĄ IR GERUS GYDYMO REZULTATUS. TIE LAUKAI 
RAŠYTI VYRU IR MOTERŲ. KURIE KENTĖJO ĮVAIRIAUSIUS SKAUSMUS: (VAIRIUS SKILVIO NEGALAVIMUS, REUMATIZMĄ, EROTINES IR KRYŽIAUS, RANKU, KO
JŲ IR GALVOS SKAUSMUS, ŠIRDIES, AKIŲ IR AUSŲ NUSILPIMĄ, SKUNDĖSI AUKŠTU KRAUJO SPAUDIMU, CUKRINE LIGA, GELTLIGE, INKSTŲ IR POSLES, TAIP 
PAT IR VISOKIAIS KITOKIAIS NEGALAVIMAIS.

Besidomintieji gali tuos laiškus pamatyti mono raštinėje. Ten pra jų patvirtinti originalai.
Tz-kfisvril-k lUfiliAi* TY T>T» 790 Broad Street, komtu Market Street,Netvark, N. J. Telefonas Mitchell 2-0773J osepn iVlllier,U. V. r n. V. PRIĖMIMO VALANDOS: nuo > ryto iki 8 vakaro. ŠVENTADIENIAIS nuo 9 iki!2 ryte.
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Budeliai, šaukė minia
NEW YORK, N. Y.

goms: Edvardas Danielius, 
Stanley Vaska, Joseph Sai
kus, Steven Kvederis, Alek
sas Brazauskas, Livyd Sve- 

atkaklumas d i d ž i a u sias. derskis, kun. Jonas Baka- 
iJoms atrodė, kad to, kas nas, Joseph Kacevičius. Al- 

Milžiniškos demostracijos leistina viešose eisenose, fonsas Kasakaitis, Anthony
XT v , via maža. Matvti, moteris- Salasevicius-Savage, Gene

cento? X *oji “aa^ntų dalis .»*> • vikt0^ Bando-,
rėjo įspūdingesnių pasiro- raitis, Joseph Asmenskas,|

Jau deštaitediTni!d5™«i- šios šalies istat>’- ^ank Rainis Joseph Jonis 
mai leidžia įvairiausius šū- Joseph Sakaitis ir Frank 

aV^crri" kius> nesipriešina šūkavi- Rukšnaitis. i
Su Ima™8’ bet neleidžia tu jspū- Direktorių pareigoms: H.; 
KJ TnnlTaS ??! ,’ dingesnių pasirodymį Ambrose, St. Balkus, E.
±122 Viena moteris guodėsi: Chuplis, J. Gulbiekas. V.
nilriZ^i JjkShli? Niekados nebuvau ištarusi Mattus-Matjošaitis, A. Ruk-
!)lk,eta','aiksėtojo tiesįpuo- k “Svoloė”, šnaitis, E. Tropis, J. Wal-
smais JT rūmais, valksmo- lleiškenžiau. ent, J. Valinskas, J. Baėys,

LapKncio 4-ą, seKmaaie-; visame mieste. Leketa, J. Morkūnas ir J.
nį, visų pavergtųjų tautų; Lapkričio 12 d. 10 vai. Simakauskas. 
manifestacija . Penktojoje (^0 susirinko Pavergtųjų D . . ..
Avė. buvo labai Įspūdinga. ^Butų g,.^ kuriame Rankdarbių paroda

skalclu' lyvauja visų pavergtųjų Lietuviu moterų klubas 
mi seke jengnis  ̂ tautų atstovai. Jis rinkosi lapkričio 10 d. Lietuvių
boUte- kuri6s >ra 4ia klubo patalpose surengė
perversmo šventė. Ta proga ^“V'^imv na“ eidavo laak^a,.'bį pa,^d*. <ba??- 

” . Nuo penktos valandos » ragb — —
sės.
ties atstovybės patalpomis

ragi- 
ir di-

Visam kam vadovavo da
bartinė klubo pirmininkė

prasidėjo įvairių tautų pi- v®!’ Marijona Jablonskytė-Meš-
o - *, • . • . ... . , priemonių vengrų zu

kietai, po to a*eJ° vietos pynėms sulaikyti ir duoti 
umvei’siteto studentų skai-, ^ ^ vei;
lmgas būrys, gi nuo 7-9 vai. J ;&5„.nl4?

AMERIKOS LĖKTI Y NEŠI AI PASIRUOŠĘ

Amerikos du karo lėktuvnešiai iš Pacifiko patraukė į 
Atlanta vandenyną ir Viduržemio jūrą. kur dabar ren
kasi karo debesys. Lėktuvnešiai E-se\ ir Thetis Bay 

helikopteriams-

zaicių iš Chicagos 
atsilankęs Piimyn cho- 

vaidino “Čigonų 
paliko mums ii- 

policininką, gai neišdildomų prisimini
mų.

kienė, mūsų žymaus kalbi-
. ninko brolio duktė. itautai

laisvai išsirinkti sau tokia Turime naujų piliečių

---- it upiiiiujeiiu lietusiai
vadina Kristaus kančia, tė
ve. Prikaltas prie kryžiaus 
Kristus yra vadinamas rū
pintojėliu.

tose. Sako, Philadelphijoj tantinė minia, “BUDELIAI” nUtraukti su rusais nas *le^uvls’ kuns seniau už šaudymą
numirė lietuvių rašytojas skelbė jų plakatai per vi- tinius sanįvkiu;.-'‘
\incas Rieve. Lietuviai pa- =as dvi pikietavimo valan- Manifestacijų ir 
laidojo jį katalikiškose sv. das.
Kryžiaus kapinėse ir nutarė Tokių šauksmų lydimi

. , nas lietuvis, kuiis seniau
nisats diplomą- kalbas keikė g,

—Nu. Ui kaip tu rokuoji, r “ ~ ♦ skaitlingi raitosi. tas žodis »Jas? pastatyti ant jo kapo ko-paskiri “budelių svečiai {iosios poHcįios b
~~~~------ - piyveię su įievUtTSnU rupia. ėjo į ramus vodkos ir wni- cija atec].;.aėįa.j neutrali,

' . As, teve, nesiimu spię- -ojeliu. Lietutis skulptoiuis panogeiti. Vienas atitin- jaį tjk rūpi tvarkos išlaikv* Mirė V 1
sti, ar jis geras, ar ne. Kasuba padare tai koplyte- karnai pasipuosęs demons- Hauaia,,

—O pagal mano dūmą lei plane. Bet airišiai, kurie trantas ėjo į Sovietų atsto- la įričio /d i^u atrtov™ Lapkrič.____ _________ ____________________
no tas kapines valdo, Kasubos vybės rūmus, svečiu apsime- bės patalpos šalutinėse gat- kapinėse palaidotas Vincas stų namus. Tą aite
etų planą atmetė. Sako, no gut, tęs. Policija jį praleido, betyg^ atitvertos noliciios iš- Navikas, 76 metų amžiaus, kė pustrečių metų.
na. ra konlvteiės sienos Dlates- nonas iėiAs i rusu ahsfru __ • v. - • v laibo T-^o 1 Ai fminnoc

keikiamo krašto piliečiu

Navikas
pagal

razumą, vaike, jis yra 
gut. Juk rūpintojėlis turėtų

Balfo skyriaus pečių. 
Atsilygino už dulkes Seimas prasideda

Prie Lincoln aikštės Ane- tadeini 10:30 vai. ryto Stat- 
Vilties lė Balčiūnienė turi 5 auk- ler viešbuty. Į seimo atida- 

šte tvar- rymU atvyks miesto majo- 
Per tą ras Cobo ir kiti žymūs sve- 

Velionis paliko nuliūdusią laiką Balčiūnienės namams ciai.
žmoną ir tris sūnus. Jis bu- netrūko dulkių ir triukšmo. Šeštadieni

L"_

_______ _______________ seimas prasi-
„ .... - - - v* uuuciių oii.uihi.iiihu — komunistinių įsitikini-Lapkričio 10 d. Balčiūnienė ės 9:30 vai. ryto, o vakare

nors rūpinasi. Vot, sakysim, na i publik skulę pasimokint tą demonstrantą pripažino at«tcvyUę nes to ,-eikalauia mų žmogus, bet niekam i už tas dulkes ir kitus ne- ' vai. vak. bus pokylis tame 
faimerys rūpinasi apie sa- kaip fundamentus planuoti, kaltu, pasakė jam pamoks- diplomatiniu santykiu oa- akis nešoko, buvo doras malonumus buvo apdovano- pačiame viešbuty. Pokyly 

■ K” Lainba „aHa« «. . fkymas. ‘ , vyras. Jis ilgus metus buvo ta gėlėmis ir pavaišinta. dalyvaus ir gubernatorius
Amerikos visuomenė gal vadinamos Endicott svetai- J. Krasinskas

t- • . o ir- , - - - i ..................... » i , . , tik dabar pradeda suprasti, uės prižiūrėtoju.. c •- -j- i • u
Kristus? Kiek as suprantu, ale ainsiai ir šitą planą at- nusikaltėli lygtinai atleido. navn lls ;ai ol.pįia T .... ,o , a Susižeidė J. Krasinskas
tai Lietuvos dar ir ant svie- metė. Esą. kryžius^ ant tos Lapkričio 8 d. Madisan .^ai^viLJL oi^‘nn. „Lapkočio 12 d. tose, pa
to nebuvo- kai Kristus buvo 
nukiyžiavotas. Na, tai kote
lis salėjo būti mūsų rūpinto
jėlis?

—Ar tėvas pradedi jau kad tokių kryžių pilna Lie- kalaujame akcijos 
Kristų kritikuoti? tuva ir kad jie labai nais, veisitetų studentai per 24

-Ne- vaike, aš Kristaus ?alima saky^’ tikras katali-'valandas be pertraukos pi
Neberanda $700.00

Williams su žmona ir kiti 
žymūs svečiai.

Detroitiečiai turėtų nau- 
Skaitytojai perskaitys šią dotis šia reta proga ir gau

siai dalyvauti seime ir po
kylyje.

B. K.

BROCKTON, MASS.

— - A \ IVI t L< ~ i i • • • • • •
nekritikuoiu ale aš ^akau k” menas, ale negalėjo airi-, kieta vo rasų atstovybę.kld '^jafc- ™sa!fe rt S1’*1 . Lapkričio 10 d/^testo

J * sakyk. Maiki. ką tu apie, eisena nuo Penktosios Avė.,
i-ėtum tai mislini. kieno čia galėtų! nuo 50-tosios gatvės, ėjo į

lapkričio 9 d. dirbtuvėj su- 
x __ sižeidė—sulaužė kairiosios

i.Iartinas Ba n kietas, Mar- kojos kulnelio kaulą. Koja 
tins valgyklos savininkas jdėta j gipSą, bet pradžioje Nuo lapkričio 15 d, Bal- 
sekmadiemo v akai ą supylė dar skauda ... o vis dėlto fo skyriaus valdyba pradėjo

___ ________ ____ , r Lietuvių karo veteranų visos dienos pajamų pinigus j Krasinskas, jausdamas rūbų ir avalynės vaju. Visi
ai‘!rusų atstovybę į Park Avė. postas yra žymus savo ve^k- ^J^opiennj^maiselį^ir jiasi- laikraščio bendradarbio pa- turintieji atliekamu drabu-

WORCESTER, MASS. Drabužių vajus

Veteranai renka valdybą
kęs žodis.

‘—O kaip tėvas jior^uu. būtj misteikas; airigįų _______
riT vaizduoTa * nrikalta’ ori* Stovių? hi 68-os gatvės kampe. Ir įa» j15 tun nuosavus namus, dėjęs automobily po šėdy- reigą visokiomis aplinkybė- žiu ir avalynės prašomi at
J^a^KStiT 1 -Visų pimia, tėve, lietu-i Y« 8įmtai plakatų, tSkstan- ^Įaiko nsų, K J22«ii .ieikti. žini«- >ašo . ‘ ‘

—Lietuvoj, vaike. me« j’ viai padarė klaidą, kad pa
vadindavom “mūka”, arba laidojo Vincą Krėvę kata
• mūkele”. Tiku kapinėse. Velionis bu ,. . t r————r i -i *•

ir norėdamas budeliams pa- §°ms- , . . . ! pasveikti,
dėti, tačiau į pratęsto eiseną Vado vietai nominuoti: Lapkričio 7 d. 81 metų, Redakcija
Įsijungė tūkstančiai žmo- Danielius Letukas, Edvar- amžiaus Kazimieras Bart-i ____________________ _
nių. Ir šį kartą lietuvių gru- das Vaitekūnas ir Kazimie- kus. gyvenantis 81 Harlem 
pė po vėngi-ų buvo skaitlin- ras Stanley. Kitoms parei-St., iššaukė joliciją gelbėti 
giausia. Prie rasų atstovy-

—Bet tai yra lenkų kai- vo šviesus, laisvas žmogus, 
bos žargonas, tėve. Lenkai i ir bažnyčion nevaikščioda- 
sako “mękakas reiškia! vo. Jį reikėjo palaidoti mie- 
kančią. kentėjimą. sto kapinėse, kurių kunigai

—Olrait- Maike, tegul!nekontroliuoja. Antra klai- 
jau mūka būna kančia: bet Ida yra ta, kad ant Krėvės 
kaip tu iš kančios gali pa- '■ kapo lietuviai užsispyrė pa

Strumskio

tiems vargstantiems tautie
čiams.

DETROJT, MICH.

(jaryti “rūpintojėlį 
—Šituo klausimu

a?
Pa,'k Avė., lietuviai su 

tami” Hetiwiškąjį "“i-ūpin-.^tojo ir, atsigręžę į atstovy

turėtum kreiptis į savo kle
boną.

—Ne. Maiki. aš noriu, kad 
tu man šitą bizni išvirozy- 
tum, ba mes turim žinoti, ar 
rūpintojėlis yra šventas 
daiktas, ar ne.

—Aš nesuprantu, kodėl 
tėvas taip užsispyrei šitą 
žodį nagrinėti.

—Vaike, man tas parajio 
dėlto, kad airišių kunigas; 
Philadelphijoj nenori įsilei

tėvas! tojėlį”. Viena, velionis ne
būtų tokio dalyko ant savo 
kapo norėjęs, o antra, toks 
kryžius, kuris lietuviams 
via didelis menas, Philadel- 
phijos klebonui atrodo sve
timas- ar primityvių žmonių 
darbas, kaip Aliaskos čia
buvių išdrožinėti stabai. To
dėl negalima stebėtis, kad 
jis nenori lietuviškų “rūpin
tojėlių” į savo kapines įsi
leisti.

—Tai tu. Maiki, už ai
sti mūsų rūpintojėlį į para-į rišlus? 
pijos kapines. Na. tai paša-' —Ne, tėve, aš tik paaiš-
kyk. į ką tas padabna? Lie- kinau, kad meną jie supran- 
tuvoj mes per amžius sta- ta kitaip, negu lietuviai, 
tėm tokius kryžius ant ka- Tėvas gal atsimeni apie 
pinių. ant kryžkelių ir prie skulptorių Petrą Rimšą, ku-

bes ramus, kartojo savo 
šūkius. Tik policijai prašant 
eiti primyn. lietuvių grupė 
pradėjo judėti, užleisdama 
vietą kitiems.

Šį kartą lietuvių eisenoje 
buvo gan daug jaunimo, 
ypač moteriškojo. Moterų

tojas” neturi sau lygaus. 
Bet kai Bostono lietuviai 
nutarė tą artoją iš jo nu
pirkti ir dovanoti Bostono 
meno muziejui, muziejus 
nenorėjo priimti, nors vė
liau ir priėmė, bet nunešė į 
lūšį. kur niekas jo nemato. 
Tai taip amerikiečiai verti-

‘dominic* mažeikos^kirpykP?’W3rc®?BrWP

Dabar pats laikas užsisa
kyti “Keleivio” kalendorių 
1957 metams. Kaina 50 c.Laukiame Balfo seimo

Šiemet mes turime mūsų 
mieste ypatingų subuvimų. Pakalbinkime draufus ir 

: Prieš kelis menesius čia bu- kaimynus užsisakyti “Kelei- 
'vo SLA seimas, tik prieš vį”. Kaina metams $4.

*gnw Jg.1 jX'jiu.i it.'iwumuwww--------------
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Remkite Modemišką Lietuvišką Vaiatiną

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mas*.

na musų meną.
........... ......................... .. . ... —Nu, tai ką daiyti, Mai

sodybų, ir suklaupę prie jų ris savo laiku buvo atvažia-įki? Ar reikia eiti į škulę k® Mažeikos kirpykla- iHrha joje (iŠ kairės j dešinę) F. M»-;
giedodavom šventas gies- vęs Amerikon. Lietuviams mokytis? j n»wski. savininkas I). Maže.ka ir L. Vaisa...........  .............. 1 ’
mes, mislydami, kad mūsų jis yra didelis menininkas, -y-Taip, tėve, reikia mo-
maldos eina tiesiai į daugų. o jo sukurtas “Lietuvos ar- kytis ir mokytis.

Kirpykloje galima nusikirpti pigiau kaip kitur, mandagus pa- I 
tarnavimas ir yra patogi viela mašinoms parkinti.

Per m ūsų vaistinę galima siųsti vaistus su apmokėtu mui- , 
tu į Lietuvą ir j visus U- S. S. R kraštus. Mes užlaikome i 
visus vaistus, kurie yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- 1 

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

Ideal Pharmacy vaistinės savininkas
ir Notary Public ..............

Worreslery, S9 Ward Street, veikia lietuvių mėgiama Domini- ’
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Iš Pavergtos Lietuvos Lai dzivo Latvija!
Mirė V. Didžiuli*

Š. m. rugsėjo mėnesį mi
rė mokytojas gamtininkas 
Vytautas Didžiulis. Velio
nis buvo gimęs 1881 m. ge
gužės 12 d. Griežionėliuose, 
Viešintų valsčiuje- universi
tetą baigė Petrapily. Neprik
lausomoj Lietuvoj jis ėjo 
įvairias pareigas, o nuo 
1923 metų buvo Biržų gim
nazijoj gamtos mokytojas 
ir veiklus vietos visuomeni
ninkas.

Nuo 1952 metu velionis 
buvo paralyžuotas ir gyve
no jaunesniojo sūnaus gy- 
dytojo globojamas. Velionis 
buvo socialdemokratišku 
įsitikinimų, bet politikos 
gyvenime nedalyvavo, jis 
mėgo gamtą, ją visą amžių 
pats tyrė ir kitus mokė ją 
pažinti.

Velionies vyresnysis sū
nus inž. Stasys gyvena Au
stralijoj.

Visiems velionies Vytau
to artimiesiems reiškiame ir 
mūsų gilią užuojautą.
Ir jie Sibire

Kazys Šimkus (eigulis) 
ir jo šeima, ūkininkas Ka
valiauskas su dukra Birute 
ir mokytoja Emilija Ra
manauskienė su dukra iš
tremti į Irkutsko sritį ir ten 
dabar gyvena.

Antanas, Marijona Va- 
likoniai ir jų sūnus Zeno
nas, gvvenę Naujasodos 
kaime, Vadoklių parapijoj, 
1948 m. gegužės 22 d. iš
tremti į Sibirą ir dabar dar 
gyvi gyvena Buriatų-Mongo- 
lijos respublikoj. Zaigra- 
jevsko rajone.

A. Žmuidzinavičiui 
80 metų

Spalio 31 d. dailininkui 
Antanui Žmuidzinavičiui su
kako 80 metų. Jis per savo 
ilgą gyvenimą yra nupiešęs 
per 2,000 paveikslų ir da
lyvavęs 150 parodų. Yra jis 
buvęs ir Amerikoje. Ir čia 
daug kas jį pažįsta. į

Lietuvoj dabar toks “len
gvas” gyvenimas, kad ir į 
80 metų senelis turi dėsty
ti piešimą Kauno politech
nikos instituto statybos fa
kulteto studenams.

Pasak “Tiesą” A. Žmui
dzinavičius dabar įamžinąs 
drobėje Pažaislio ir Petra
šiūnų apylnkes, kurios, pas
tačius Nemuno užtvanką, 
bus paskandintos. į

Dailinnkas rašąs savo at
siminimus, kuriuose kalba
ma apie M. Čiurlionį, P. 
Rimšą, Kalpoką ir kitus se
nesnės kaitos dailininkus.

Dailininko sukakties pro
ga Vilniuje ir Kaune buvu
sios .surengtos jo kūrinių 
parodos. ,
Kaunas nuskuręs

Lietuvis, dabar gyvenąs 
Lenkijoje, turėjo progos 
lankytis Vilniuje ir Kaune. 
Jis rašo, kad Vilnius dar 
šiaip taip atrodo, tik vis ne 
toks, kaip bolševikai gar
sina, o jau Kauną sunku ir 
atpažinti—taip apleistas.

Žmonės ir Vilniuje ir 
Kaune nuskurę, sulopyti, o 
daugumas apdriskę.

Pakalbinkime draugiu ir 
kaimynu* užsisakyti “Kelei-:

Laina metams $4.

SKAITYKITE

Vertingas Knygas

B. Mickevičius

50% buvo latviai. Dar vei
kė kelios amatų mokyklos, 
du teatro sambūriai, latviui 
opera Oldenburge, 5 instru-j 
mentalistų sambūriai, bale
to studija Ansbache, meni-:

LAISVfiS PAMINKLAS RYGOJE

V\> js

Mūsų kaimynai latviai ki karinė sutartis, numatan- ninku centras Eslingene, • 
lapkričio 18 d. minėjo Lat- ti aiškius žygius, kaip ap- buvo leidžiami laikraščiai,’ 
vijos nepriklausomybės pas- saugoti Baltijos valstybių žurnalai, ir knygos, šiuo J 
kelbimo 38 metų sukakti, laisvę pavojaus atveju. metu latviu veikimas Vokie- 
Šia proga mums dera ne tik Todėl bolševikinei Rusi- tijoje yra nežymus, nes pa-: 
juos sveikinti ir linkėti iš- jai, siaučiant antrojo pašau- jėgingiausias elementas iš
tvermės kovoje dėl Latvijos linio karo sūkuriui, nebuvo emigravo. Aktingesnis vei-j 
laisvės, bet kariu juos ar- sunku vieną po kitos praiy-! kimas reiškiasi anglų ir 
čiau pažinti, nes mūsų pa- ti Baltijos valstybes. Lem- amerikiečiu transporto ir’ 
grindinis siekimas yra ben-, tingieji 1939-1940 metų įvy- sargybų daliniuose, kur dir- 
dras. būtent, išsilaisvinti iš kiai Baltijos valstybių vai- ba apie 2000 latvių. Minėti- 
bolševikiško priespaudos ruotojus užklupo visai ne- na Baltijos instituto veikla 
jungo. ‘ ! pasiruošusius, todėl jie ne- ponnoje, kurio pirmuoju'

Latvių tautinis gajumas, Į galėjo duoti tinkamų nuro-1 vadovu buvo latvis profeso- 
prisirišimas prie visko, kas; dymų gyventojams. Latvi- j?, gturms. 
yra latviška, įštveimingumas i jos prezidentas Ulmanis^ ’.. . 
kovoje dėl savo kalbos, dai-! paskutinėje kalboje per ra- . Švedijoje prieglobstį su- 
nos, papročių, ir kas svar-, di ją pabrėžė, kad liekąs La- stfado aP® latvių pa- 
blausia—dėl Latvijos lais-. tvijoje ir kvietė visus kitus bėgėlių. Švedai juos išskirs- 
vės, yra tiesiog stebinantis, pasekti jo pavyzdžiu. Po stovyklas ir įjungė i
Latviai svetimas priespau-: |ios kalbos tuoj nusišovė1 miško, fabrikų, žemės ūkio, 
das turėjo išgyventi nuo j du Latvijos generolai: pa- *r. kitus darbus; pabėgėliai, i 
XIII šimtmeč-io iki 1918 me-jsienio apsaugos ir generali-' einant į darbus, gaudavo 
tų, tačiau jie per tuos ilgus nio štabo žvalgybos virsi-Į nemokamai drabužius, ava- 
šimtmečius nenustojo lai-ninkai. Latvijos vyriausybė ^nę ir skalbinius: šve-! 
visko savitumo ir minties tik apdairiau pasielgė, įga- dams padedant buvo orga-; 
turėti savo laisvą valstybę.j liodama savo pasiuntinį ?^u°jam.os_ latvų vaikams 
Ta mintis įsiliepsnojo 1917j Londone K. Zarinį, kaip jis šeštadieninės mokyklos prie 
metais, kada latviai visu turi elgtis tuo atveju, jei.^^M mokyklų, kur latviu-, 
smarkumu puolė organi-: Latvijos vyriausybės veiki- kal, buvo mokomi latvių: 
zuotis kovai už laisvą Lat- mas būtų nebeįmanomas kalbos, geografijos, istori-
viją. Jų didvyriškos pastan-'arba nutrauktas. Jos’ tikybos ir dainavimo. nariaig yra buvę kariai ir prezidento pareigas. Su tuo
gos vainiką vesi Latvijos,* Ir taip Latvijos laisvės Jau. tų pačių metų ruaeni kurje neseniai iš senu- nesutinka Latvi ins nusiimti, 
kaip nepriklausomos valsty- žiburys, uždegtas 1918 m.
bes, paskelbimu 1918 metų 1940 metais užgeso. Bolše-
lapkričio 18 dieną.. Nepri- vikinės Rusijos valdovai. . ... . .. IIgI »«»*** xwi v. v«u»iy-
klausomybės paskelbimą nesiskaitydami su jokiais savaitinis. Švedijoje pnsi- 2O)Ooo dolerių. Veikia 5 bes. nei Anglija iki šiol dar 
trukdė vokiečių invazija, gi! doros ir teisingumo princi- £lauae apie zu Latvijos i a- parapijos O. Liepinš, lietu- nepripažįsta vysk. J. Ran- 
po to prasidėjo kovos su pais, klasta ir grasinimais sytojų. Kurie savo veiK.ą vių-latvių vienybės skleidė- cano kaip einančio Latvijos 
bendru priešu—bolševikais suardė nepriklausomos ir unno J e.aa^°ja‘‘ jas leidžia laikraštį “Ame- prezidento pareigas. Pasku-
Latviams juos įveikti pade-.laisvos Latvijos gyvenimą, Liauguv A.p likas Vestne sis”. tiniu metu vra įsteigta Lai-
jo Pilsudskis, nasiusdamas nutraukė iosios valstvbini se žurnaluose. Čia veikia 4;pasiųsdamas nutraukė josios valstybinį 

junginius, suverenumą ir r 
Priešą atmušus, generolas Į vergišką padėtį

■' K*-'
■ ■■x ...

.iv. * ..u...... .. . . . . . . - i .. ,. _ . . ^v’ojo pasaulio latviu są1
lenkų kalinius junginius, suverenumą ir nustūmė jų Įah!>į l«dy- Šio ras;n:o rėmai nelei- ; •

klos. Josios išleido K. Skal- džia kad ir trumpai aprašę- fe^‘jUs p.'dLe^inš'wasWng^

Todėl netenka -stebėtis, ko- mi vergauti savo tėvynės *r3 ir kitii .reikšmingi darbai. , b tarų- ši organiįaįija dar nėr.

solistai, eilė instiumentaii-iiaUllnejePlotn!?ledab?ra? kau! '^‘kia veikti

SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, uupET, AS NETIKIU J DIEVĄ, 
parašė Jurjris • Jankus. Pasakoji- Pilna arjrumentų, kurie visiems 

. • i iflotrjus. Kelius ••«•••••••••••• -ZOcmas apie nepaprasta žemaiti, kuris _ ....., . i j i i i - 'ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio rodau,- nuostabių dalykų padare, tik manas Kalvarijos pra-,
nepadarė vieno, kuri tikrai turėjo ejtjcs. Kietais viršeliais, 467 pusią-: 
padaryti. 23 * psl. Kaina • 5?3. piai. Kaina ••••••••«.••••••.... $4

'PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-
1.ENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG-i novelių rinkinys, 155 psl.

L1ŠKAL Geriausias vadovėlis pra-
dedantiems angliškai mokytis; duoda Ka,na ........................................ ai.au.
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus.'TAVO KELIAS Į SOCIALIZMĄ. 
Kaina ...................................................75c; Parašė Leonas Blumas. Trumpas

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

chelsonienės parašyta; 250 įvairių! PRADAI. Populiari ir naudingai 
receptų, 132 pusi. Kaina ... .$1.251 knyga šių dienų klausimams supras-1
KAS BUS, KAS NEBUS, BET 2E-iti. Kaina .............................,....50c

mattic n 1„«!~, i SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. PaMAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-į rasį g. Vandervelde, vertė Vardu- 
gos ,domus aprašymas, kaip Jon,s pas> ^įina ......................................10c

pasiunti- Broliams latviams, lap-
Londone,'kiičio IS diena minėjusiems 

nininkni nnhalini <inunža kuris ka,lu ^Ta Lapijos V.V' Latvijos nepriklausomybės viams padėjo anglai ir lio kelią. Dalis iš jų žuvo2 I a.b uriaus-vbės nepaprastas įga- paskelbimo 38 metu sukak-

sybė kurį laiką turėjo
ti iš anglų karinio laiv
gos įlankoje.

Atgavę laisvę, latviai ,------- --- . ..
rė sparčią pažangą visose!lyje yra apie 120,000 latvių. !žistami ir naujų pasiunti- viais estais, sunkioj, bet
srityse. Jie su pagrindu ga-Jie įsikūrė Vokietijoje, Šve- ? J įt nių ir konsulų paskyrimai šventei kovoj, išlaisvinti
Įėjo didžiuotis savo uni- di joje, Anglijoje, J. A. Vak . . lao-omis sten<nan’ Praktikoje yra vykdomi. Latviia iš bolševikiško pra- 
versitetu, kitomis mokykla- stybėse, Australijoje, Nau- Lima iStvTDr A’ SPekke veikia S^ro. ‘
mis, opera, baletu, teatrais, jojoj Zelandijoj, Venezue- *‘ Senumo kaip P^iuntinys Washing- "-----------------------
muziejais, stipriomis ūkio ir į loję ir kituose kraštuose. " Jiton’e, o Dr. P. Olinš—Pie- t ,

tu Amerikoje. Kiti pasiunti- Aukojo “Darbui

Mažrimas 1X12 metais iš Viekšnių į 
Yauna nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50

LIETUVIŲ K A L, BOS ISTORIJA 
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausiniu veikalas. Kai
CEZARIS, Mirko Jesuliė'o romanas, na ........... ...............S3O<

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. ' IKRĄ TEISI Be APIE SOVIETU
1S8 puslapiai, kaina ....................... $ž! RUSIJĄ, arba komunistų diktatu

!ra faktų šviesoje. Trumpa bolše,iz-
CEZARIS, Mirko Jclusiė'o romanas, ,no istorija ir valdymo praktika. La- 

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,|t>ai daug medžiagos. 96 puslapiai
211 psl. Kaina ....‘........... .*... $2. ka,na ................................................... 501

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

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

MTI.2INO PAUNKSME. Balio Smo
go* trilogiška istorijos kronika,

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

KON-TIKI. Thor Ilcyerdahl aprašy
mas neįprastos šešių vyrų kelio

nės plaustu iš Pietų Amerikos į l’o- 
linezijų. 413 pusi. Kaina... .$3.75

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

Miškini, T ūmų, Savickį, Giras ir kt 
249 pusi. Kaina •....•••«.•••• $2.50 
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 230 pusi. Kaina... .$3325 
Popiežiai ir Lietuva. Kunigo 

M. Valadkos parašyta knyga,
pusi. Kainą ............................$2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra- 
iytojos paveikslu. 12S puslapiai,
kaina ....................................................50r
N E PRI K RAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusL gerame įpieryje. 
Hadna $5.00
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

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

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta

AR ROMOS POPIEžKJS YRA 
KRISTAUS VIETININKAS? Pa 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu

Kiekvienam perskaityti. Kaina $l3ki 
SOČIA L DEMOKRATU A IR BO1<- 

SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausiniu knygutė. Kaina ............25<
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

Bl.\O SENOVEJE. Dievų yra vi 
šokių įvairiuose kraštuose ir įvairino 
<e laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
ICaina $1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkio 

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

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

vos socialdemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir -teroro Lietuvo
je. Kama .....* .,•••»•,•••»♦ *26c 
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikšėio 
nyliės laikų Roiųpje, Palestinoje b 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelk. 
premija. Kaina ee ea
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pui- 

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

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

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi

Darbo” žurnalo leidimui

pramonės įmonėmis didelė-' Su didžiausiais sunku-a V, , v,.o lf. tu rtnivunojz:. u uti
mis knygų leidyklomis, di- mais latviams tremtiniams, ’ : Amerikos latviu niai daugiau vekia neofici- 
ri o liai C laikvočAii, tiiayaic Vain ir lietuviams. teko aPJUngia AmeilKOS Lat\ 111 ...

Darbo" administracija

Amerikos lietuviams. 144 puslapių.'npysaka, 176 psl Kaina .... $2.20
Kaina ..........................................$l.oo! SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS, arba kaip' ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

Kaukazo razhaininka* buvo pasūb- romėnės santvarka ir kodėl ji dai
rus Rusijos diktatorių. Kaina . .25c keisis. Kaina ............................... 25r

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
* KELEIVIS

sais 
Jie
pediją 
modemino
gražių paminklų, ties Ke 
gumu pažabojo
upę, tuo sudarant
pamatą visos Latvijos elek-jtrinį komitetą. Centrinė ta- vokiečių okupacijos mcv
trifikacijai. Laisvas kraštas į ryba buvo išrinkta visuoti- J. n v kėi-min* ^er tremties laikotarpi .. . ...
išaugino savų mokslininkų.Įniais rinkimais. Tokiu bū- \ j, .' reiškiasi nesutarimai sąi-yšy visiems nuosn oziai dėkoja.
talentingų rašytojų, poetų'du Vokietijoje susikūrė įštadieninės mokvklos te-'su sen^1? politinių partijų 
žuraalistų, muzikų, gydyto-]hg Mažoji Latvija su lat- įtraidchoraį. lautjniu (nusistatymu nenorinčių pri- Mfrž v Fctrausk« 
jų ir kitų įvairiausių profe-viskais savyvaldos organais, i.v„rtAtai‘it. kitf; pažinti paskutiniojo Seimo
sionalų. Latviai, kaip ir lie- mokyklomis n kitais^i- imai'"’^^-
tuviai, įvykdė piacią žemes ' j

reformą, nusavindami 61* >
viso dirbamos žemės ir miš
kų ploto. Iš šio valstybės 
žemės fondo susidarė apie 
125,000 naujų sodybų, ku
rių plotas siekė nuo 25 iki 
55 akrų.

Deja, tiek Latvija, tiek 
josios kaimynai: Lietuva ir 
Estija pilnai neįvertino pa
vojaus, kuri joms sudarė 
augąs Vokietijos ir Rusijos 
gruobuoniškumas. Taip ir 
dabar dar neaišku, kodėl 
tos trys valstybės neturėjo 
aiškios karinės sąjungos, ko
dėl nebuvo bendros visų tri
jų kraštų karinių pajėgų va
dovybės ir iš anksto pa
ruoštų gynimosi planų. Tie
sa, pirmieji žingsniai ta 
kryptimi buvo padalyti:
1934 metais Lietuva, Lat
vija ir Estija pasirašė tar-

C-luta žinių- kad prieš 3 
Sibire mirė Vladasmojimais. 1946 m. Vokie- k Politinės partijos mano. metus Sibire mn e v laaas

tijoje veikė 122 s®P^yniM VAibia ir eilė kitu rentrinin1 kad PaSal 1922 metų kon- Petrauskas, ilgametis Siau- 
skynų pradžios mokyklos . . . organIzaciju. 'jstitucįją paskutinio Seimo lių apsimes na
su maždaug <000 mokinių . j -

57 gimnazijos su 2500 mo- Latviai tremtyj leidžia 11 
kinių. Stambesnės gimna- laikraščiu ir žurnalų, iš jų, 
zijos veikė Eslingene, Aug- kaip didesnis, minėtinas 
sburge, Wuerzburge, Fisch-* “Laiks”, leidžiamas New 
bache ir Luebecke. Dar vei- Yorke, “Latvija-Amerika”, 
kė 45 vaikų darželiai su leidžiamas Kanadoje, ‘Lat- 
maždaug 1706 vaikų. Mo- vija” leidžiama Vokietijoje, 
kyklose dirbo 1079 moky-dar minėtini “Londonas 
tojai, iš kurių 400 buvo pra- Avize”>. “Australijas Lai
džios mokyklos mokytojai, vietis’’ ir kiti. Bostone išei- 

427—vidurinės mokyk- na vienintelis laikraštis’

vicepirmininkas vyskupas J. iys. Jo seimą dar tebėra Si-
Rancans turi eiti valstvbės ’oire.

Siunčiam Maistu Lietuvon su Garantiia

Musu vaislinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa
kirtu siuntimo į Lietuvą ir j visa Rusiją '-u Amerikoje apmokėtu 
iŠ anksto muitu ir su garantija, kad pakirtas bus pristatytas 
tam, kam jis siunčiamas. Pakirtai vra ęatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra «v. bekono. 1’^ sv.
los mokytojai- gi 252 asme- “Amerikos Vestnesis”, kurį i jautienos, i sv. tauku. 3 kenai pieno. 5 sv. miltu. 2 sv. ryžių.,
nvs iš viso mokykloje ne-leidžia senieji latvių ravo- 3 ’ i , •» v krnn:o 2 sv
« • , m __ ... __ i_ • Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yia - KGoip.o. i sv.

O

•36 East Broadvray So. Boston 27, Mas*

buvo dirbę. Tuo pačiu metu liucijonieriai 
apie 1500 mokytojų buvo Bostone gyvena apie 
be darbo arba iš viso dirbo 4000 naujųjų latvių ir ne
kito je srityje, nes jie gyve- mažas skaičius senųjų emi 
no
kyklų 
mokėsi
studentų.‘Apie 600 latvių sąjunga (ALTS), 

pusavio paktą, tačiau tai studijavo Pinebergo Bal- įsteigė J. Zil.ergs, o dabar adresą. Muitai į paminėtas kainas ireku 
buvo daugiau draugiškumo‘tijos univei-sitete, kur dirbo jai vadovauja A. ('indis: IPEAL PHARMACY 29 KELI sq. 

manifestacija. lh*t ne aiš-įno pnif«-sionalų, iš kurių Dauguvos Y .-magai

jautienos. 2 sv. bekono. 2 sv. tauku 
miltu. 2 sv. cukraus ir*2 sv. kakao.

Pakietas Nr. S-l kaina $49 NO. .1; nu
sviesto. 2 svar. kumpio. .3 sv. tauku. 2 ?

ker.ukai sardinių. 5 sv.

io per toli nuo latviškų mo- giantų. Čia teikia 2,0 oiga- 2 sv. bekono, i*- sv. pieno moti i"
tykių. 1946 m. Vokietijoje nizacijų. Stambesnė iš jų; kao. '.svaro arbatos.
nokėsi apie 1900 latvių pa Amerikos latvių tautinė' Viskas gerai supakuota. Tik ats <k it e

.r;:i miltų, svaras 
, ; t ienos. 2 sv- euk- 

1 s\. kavos. 1 sv. ka-

ėeki ir nurodykite.
kuria kokį pakirta norit siusti, o taip na* aiškiai parašykit gavėjo 

i. Rašykit:
K'šTF.R, MASS.

• ■r k.-. SavininkasklP i.i Y: t ;o
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Moterų Skyrius
ANDRIUS VALUCKAS

ija ir Lietuva

nazijos mokinys, taip pat su 
šoviniais; kai kurie iš jų 
susprogo jo rankose ii* ap* 

įdegino kūną. Veidas visai 
vaikiškas, kišenėje radome 
jo mokinio pažymėjimą.

!»s.; Mergaitės lavoną greit atsi- 
‘ėmė jos giminės. j
i Taip šlaitų ki*ūmų rado- 
į me dar 5 užmuštus jaunus 
. Aleksoto gyventojus, tarp 

pir- jų keli “Maisto” darbiniu-Paskutiniu laiku pasaulis nuo karo pradžios ir 
pergyvena daug tiagiškų mieji vokiečių tankai pasi- . kai. Visus suvežėm j vienų 
Jvykių. Bet pats skaudžiau- rodė Kaune. Penkias die- tuščia namuka Linksmadva- 
sias iš jų na Vengrijos ko- nas Kaune, kaip ir visam ryje ir paguldėme ant suo- 
va už laisvę. krašte, veikė lietuviai par- lų ir lovų šiuos jaunus pat-

Nedidelė, apie 10 milto- tizanai. Kauno gatvės dar riotus, kurie lygiai kaip 
nų gyventojų vengrų tauta, buvo pilnos sovietų kariuo-' vengrų kovotojai už laisvę 
sukilo kaip vienas prieš sa* menės, bet radiofonas jau ėmėsi už ginklo prieš savo 
vo priespaudėją ir norėjo buvo partizanų užimtas, tėvynės okupantus. Ir jie 
nuversti ilgametinį jungą Ant Taupomųjų kasu rūmų atliko didvyrišką žygi ir jie 
Tačiau svetimos valstybės stiebo vienas drąsuolis iš- parodė, kad lietuviui laisvė 
tankų ugnis numalšino su- kėlė tautinę vėliavą; jis yra brangesnė už gyvybę. , 
kilėlius ir tuo tarpu atrodo, buvo rusu apšaudytas ir * Greit lavoninę pradėjo 
kad visos šios revoliucijos krito sunkiai sužeistas. Vė- lankyti Aleksoto gyvento-' 
aukos buvo bergždžios, liau jis mirė tų i*ūmų slėp- jai. ieškodami tarp žuvu- 
Prieš plienines karo maši* tuvėje. ‘ siųjb savo artimųjų. Visi
nas blogai apginkluoti žmo* Prie Kauno aerodromo mes tada nutarėme, karai 
nės pa, deja, dar bejėgiai, susiorganizavo jaunų parti- pasibaigus, būtinai pastaty-

Apie politinę šių įvykiu zanl>. •''* « šiems jauniems didvy-
reikšmę buvo daugkalbėta 'lenų kulkosvaidi ir nams paminklų Aleksoto .

apšaudė iš Aleksoto Nemu- šlaite, aukso raidėmis ira-

KELEIVIS, SO. BOSTON

VIEN A Ift DAUGELIO KARO ALKŲ

Karo metu motinos kenčia dvigubai: už save ir savo 
vaikus, čia matome vieną tokią karo auką. Egiptietė 
motina, pati sužeista, laukia su kūdikiu ant ranką .gy
dytojo pagalbos.

Stalino nužudymas
(Tęstags)

j Partija, demokratizmu partijoje, * kolekty- 
Įvinė partijos vadovybė, tai vis nauji pavojingi 
. nuki-ypimai nuo mano linijos. Pasakykite, ar penki dur

niai, kaitų suimti, atstos vieną genijų? ... Tai jūsų; ko
lektyvinė vadovybė . . . Atleisk vadžias ir partijoje iš- 
iškils plepiai, kaip Nikita, kuria nieko neišmano ir nieko 
niekad neišmoksta ir neišmoks. Jie kalbės ir plepės 
daug, bet palys nežinos apie ką. Ar partija turi sekti 
juos? . . . štai, jūs esate vos keli, bet jeigu mirčiau, 
tad jūs paplautumėte vienas kitą, griebtumėte vienas ki
tam už gerklės, o dabar tik bijodami manęs laikotės 
kariu, nors slaptai intriguojate vienas prieš kitą ir skun-
džiate vienas kitą ... Aš žinau ką kalbu. . .

Svečiai nuraudo ir susigėdo. Stalinas suko dešinį 
ūsą ir buvo linksmas. Jaro patiko savotiški klausytojai, 
jis galėjo būti atviras nereikėjo skaitytis su žodžiais:

—Euvo Zinovjevas ir Kamenevas. o kur jie dabar? 
į... Jie dingo, istorija iššlavė jų vardą, o jie tarėsi esą 
| būtini revoliucijai. Ne, mes puikiai apsieiname ir be ių.

vi v-, - apsauuc i» ajcasuiu nciuu- siaiie auKSO i aiaemis na- zaciją (jai priklauso daug «erą valandą, sustojo atsikvėp- | Ga*įį° bŪti bŪtU baV?
no šlaitu besitraukiančių so- šyli jiju vardus, kad jie ne- žymių amerikiečių, kaip tai; u ir paprašė, kad kinas vertėjas nebūtų supratę savo klaidas pcrvela,. VoruBlovas pu.,

pasakyti porą zoazių apie vietu kariuomene Bet neuž- būtu užmiršti senatorius Paul Douglas, se- J® prakalba išverstų kinams- kiai žino jų istoriją, jis buvo kartu su manimi, kada iš
di^tainnTeOglan^ ilg0 jie buvo apsupti, turėjo b* Štai karas seniai pasi- nat- J- .F- Kennedy ir daug. Vertėjas, atsisukęs j kiaušy-; kalėjimo buvo atvesti čia, kur jūs dabar esate, Zinovje-
ta venerų tauto* vnatintrai nuo?to^^ ir pasitraukė i ki- baigė, mes jau dvyliką me- kitM) pirmininkai paskelbė tojus, pasakė tik viena žodį; vas ir Kamenevas. Jie maldavo pasigailėjimo, prisipaži-
venera iaunimo’ narodvta ta viet^’ gyvenam svetur. Kur tas atsišiukimą, kurį pasiuntė t kai padare pertrauka, verte-; no prje klaidų, bet jau buvo pervėlu. . . —Stalinas at-
didvyriškumų, jos kaiSa , P.en^? dienų, rakiecių paminklas žuvusioms tautie- Amenkos vynausybei, spau? jo kalb, e dviem ">-kan(lo silkžs gaba,ą ir juokėsi—įsivaizdinkite, jie net 
tėvynės meile ir negirdėta kariuomenei priartėjus pne čiams, kūne už visus lietu- ^ai, kongreso nariams n rtim.s Ping hong . I „orėjo garantijų iš kad h, nesušaudvsiu- kokie
kuS°dras„msV0S P"eS aerodromo, išėjome iš mūsų IX $ U- ™ją už pave^ųjų tautų' -p,„g--. , durneliai! . . . BuĄarinas ištisus du mėnesius leidosi

Galimu buvo manyti kad nuo amunicijos sandėlio kiai nėia. Jis yra tik mūsų išlaisvinimą. . j čekas vėl ilgai kalbėjo, o ver-; kankinamas kol palūžo, ii* kam? Jis turėjo suprasti, kad
jauni žmonės anapus rele* sPr0gin10 pusiau sugriautų visų širdyse. Prisiminkime Atsišaukime be ko kita tėjas pasakė miniai :“Ping hong priešinimasis yra veltui . . . Tie liaudies priešai suriko
žinės užuolaidos auklėjami namų* Plente pamačiau ar- juos šiomis dienomis lygiai ^akoma, kad reikalinga su- čong”. Klausytojai kalbėtojui prisipažinti, jeigu aš duosiu žodį ju nesimaudyti, gerai
materializmo dvasioje, to- tuos, £* ‘‘'‘"‘"“i... aš tokj žodį daviau, bet ar aš privalau laikytis duoto

n

kio romantiško idealizmo ‘‘audonojo kryžiaus ženklu. Vo per šiuos ilgus metus ko- svarstytų ir nutartų, kokių didžiausias.beveik negali būti Bet- ma- Fora berniuku 12-13 metų voje už tėvvnės laisvę. Ir priemonių griebtis prieš So-( Vėliau čekas paklausė ver-1-0^1.0 P’^u^* * * *^orc^lovas liądaise, pi- 
tvti iaunimas kuria ’savo amžiaus stovėjo greta jo ir tikėsime, kad anksčiau ai* vietų Sąjungos agresiją tėja. kaiD iis galėto keliais žo-ibet,ni° karo metu’ dave caro karininkams Kijeve, 
vidini pasauli pagal savo ka^ gl’ej' vėliau mes sulauksime švie-i Vengrijoj ir kitur.
dėsnius, nepiiklausomai nuo kiaušiai sovietų vežimas ii sios Lietuvos prisikėlimo au- 
išorinėš įtakos kad reikia ji paimti ir pava- šios. Tada galėsime paša-;

Mes c-irdėiome kain 13 žinėti’ Paieškoti ar nėra kvti, kad visos šios škau-! 
metų mergaitė su tautine kuF. sužeistM lietuviu? Nu- džios aukos nebuvo bergž-; 
vėliava drąsiai ėjo demon- yaziavome pne Aleksoto džios. i
strantų priekyje prieš tanka s^ai.tų»^ul buv o didžiausias
ir krito mirtinai sužeista pūdymas. b karto ra-; Vokietija
nuo jo ugnies. Jos kišenėje ome a‘ ----------buvo raXs raštelis, kuri voną, salia jos išmėtyti sau-
me jinai prašo savo motinos .sonniaL ne8e
atlėkti iai ios žv<ri- ii ne- amuniciją partizanams n*dūlėjo kitaip paridįti, nes į?*0 nu° .so"et^ kulk.os- centro ir Kynj 
inR vvrocnis1 hrnlk iSdienn Toliau gulėjo negyvas gim- kilmės amerikiečiu

rencija ir Pavergtųjų

A. Didžiūnas

kad jų nežudys, bet jis tūkstančius tų durnelių likvida
vo, vos jie spėjo padėti ginklus, o jų žmonas ir dukte- 
lis atidavė kareiviams pasidžiaugti . . . Tad, vyručiai, 
žudykite, kol jūsų nesuspėjo nužudyti . . .

Sovietu Saiunvos dvidešimta- ..... ...............  . Vo,'°®ilovas ^1°. nes Stalinas sakė teisybę, jis-,-1 hong čong reiškia “baigė, taip elgėsi, taip elgiasi ir Stalinas. Jis žino, kad nėra jo

1 džiais išversti jo ilgą kalbą, 
tai kinietis vertėjas atsakė:

I

j v n k a i
Kur padėti Staliną
etų Sąjungos dvide 

me kongrese Ghruščiovas iškėlė

i —Aš išverčiau Tamstos kal
bą labai tiksliai. Ping mūsiškai

I reiškia “meluoja”, Ping hong 
reiškia “toliau meluoja”, o

jos vyresnis brolis tą dieną 
žuvo mūšyje ii* ji turėjo jo 
vietoje stoti į kovą.

Mes taip pat girdėjome, 
kad gimnazijos mokinės 
šoko ant sovietų tankų, ap- 
laistydavo juos benzinu ir 
padegdavo, arba, kaip vie
nas berniukas su automati
niu šautuvu dvi valandas 
saugojo svarbią kryžkelę, ir 
kaip jauni kariūnai ėjo į 
kovą su šūkiu: “geriau mir
ti, negu gyventi be lais
vės!”

Ir daug kitų neužmirata- 
mo patriotizmo ir heroišku- 
mo pavyzdžių buvo paro
dyta Vengrijos sukilimo 
metu. Visi šitie jaunuoliai 
nekieno nešaukti patys išė
jo į gatvę ir diąsiai prisidė
jo prie vylesnių kovotojų 
už laisvę.
• Išgirdęs apie visa tai, pri
siminiau 1941 m. birželio 
mėnesj Lietuvoje, kada pra
sidėjo vokiečių sovietų ka
las. Penkios dienos praėjo

DIRBA LfiLES

Nancy Schieber. 14 metu 
amžiaus, laimėjo pirmąją 
dovaną už jos padirbtas 
kalėdines lėles.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, ra Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
EM E. Broedway -t- Se. Boeton 27, Moee.

į klausimą, ką daryti ąu Stalino 
' lavonu.

—Atiduok 'jj
_____ , kinietis- — savo mirusiuosius
. t, r- mes sukeliame į bokštus, dėl
ir Rytų Europos to jr reikalas bus tinkamai

SULAIKYTI
KOMUNIZMĄ

Centro
konfe- sutvarkytas 

tautų Ne ne _ 
draugų amerikiečių organi

Naujausio8 knygos

l meluoti’

netinka. Tokia pagarba pritin
ka tik proseniams.

kios prasmės Stalino maldauti, ar jam bandyt įsiteikti,
j ~ ~~T • Jeigu Stalinas jau nusistatė tave sunaikinti, jeigu kvai-

mums,—tarė Iai isikalė I galvą, kad tu esi jo priešas. Tada jis tavedmną,^ pradėta svęrt. 3-0 jr ne[

• į ir tokion padėtin patekęs Vorošilovas nesigailėjo nužu-
Pasauly yra 51 miestas, ku-' dęs caro karininkus, jis dabar nekitaip pasielgtų, bet jam 

Nikita,—šitaip riuose gyvena daugiau *ne vie-j nesinorėtų likt paaukotam ir sunaikintam ant revoliuci-nas milionas gyventojų.
į jos raganiško laužo ... Jis įsipylė stiklą degtinės ir iš- 
Į gėlė, net nepasakęs melagingos prakalbos Stalino garbei.
I

Jie girtuokliavo toliau, tartum nebūtų jokio kapita
listinio apsupimo, bent niekas iš čia esančių apie tai ne
galvojo, jie žinojo, kad blogesnis yra jų tarpusavis ne
pasitikėjimas. Tokia liūdnai linksma kompanija, tarsi 
įusiškU ruletė, kurioje vienas Stalinas tėra ginkluotas, 
tęsėsi kelias valandas. Stalinas čia tylėjo, čia nuogai rt- 
virai pasakojo savo kovą su opozicijomis, čia tauškė nie
kingus anekdotus apie žydus, arba klausėsi panašių 
anekdotų iš Vorošilovo. kuris jų daug išsinešė iš caro 
aimijos. Jie perdaug riebūs ir neliteratūii^ci, kad juos 
čia atkartojus, bet parodė gan menką Stalino skonį ir 
dar liūdnesni intelektą. Staiga Stalinas pašaukė sargybos 
viršininką, generolą, jr liepė jam surasti muzikantą su 
ai-monika. Toks muzikantas nuolat budėjo sargybos bū
stinėje, nes įsigėręs Stalinas dažnai reikalaudavo ar- 
moš kos muzikos. Jis prisistatė.

—Moki griežti gopaką, tą ukrainietišką šokį? Ge
rai, tai drožk iš peties, o tu, Nikita,—Stalinas kreipėsi į 
Chiuščiovą—mums pašoksi! . . .

Pusgirtis Nikita apsiblausė, buvo nepatenkintas ir 
tai pastebėjęs Stalinas aiškiai susiraukė:

—Klausyk- tu, šunsnuki! Tu mokėjai žudyti Ukrai
nos kolchozninkus, likvidavai daugiau jų kaip reikia, 
išmarinai badu, supūdei kalėjimuose, susaldei Sibire, o 
dabar nenori mūsų palinksminti, a?! Geriau pasisku
bink, tu Ukrainos giltine ir dezertyre! ...

Chruščiovas numetė švarką ir pasileido šokti, šokti 
pagal Stalino įsakymą, tarai cirko klaunas ir . . . šypso- 
josi. Jo plikė, kaip biliardo kamuolys, švietė sukinėjan- 
tis šviesų žaisme, kojos trypė taktan, šleivos blauzdos 
pynėsi mandriuose išsisukinėjimuose, riebokai biurokra
tiškas kūnas lankstėsi ir prakaitavo, o žiūrovai, sekdami 
Staliną, pliauškėjo delnais ir šypsojosi Stalinu žinojo, 
kad Nikitai nebuvo lengva šokti, bet tyčiomis jį parinko, 
kad nulenktų jo nosį kiek žemyn. Muzika vis dažnėjo ir, 
Stalinui mirktėlėjus musikantui, perėjo j tikrai pasiirtu- 
sį greitį, nuo kurio Nikita užduso ir krito ant grindų. 
Stalinu priėjo prie jo, spyrė batu į pašonę ir liepė sar
gybiniams išmest jį į gretimą kambarį.

(Bus daugiau)

—Atiduok 
prancūzas,—i 
prie invalidų.

I

NEMUNO SŪNŪS, parašė An-
drius Valuckas. Įdomus romą-: —Ne, ne. šitaip netinka. To
nas iš 1935 metų Suvalkijos į kia pagaroa pritinka tik did

(ūkininkų
vaizduotas tas įvykis, apie kurį! —Atiduok jį mums,—tarė 
dabar mažai kalbama. Pirma Izraelio žydas,—-mes dykumoje 

; dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00.} įgrūsime ji į uote.
;NEMUNO SŪNŪS antroj* da-; —Dieve, saugok, tik ne ši-
■ lis, 426 psl............. ..  .$4.00. Į taip,—sušuko Nikita.—Pasku-
DANTYS, Ju Priežiūra, Svei-i ka^ kaiWrudote.vie-

sukilimo. Įdomiai at-j vyriams.

kata ir Grožis. Parašė dr. An-’"? ’ uo,<?* įvyko prisikėli- 
tanas Gussen-Gustainis. Knyga 
gerai pavaizduoja, kaip dantų 
priežiūra palaiko kūno sveika
tą. 190 psl., kieti viršeliai,
kaina......................... $4.00i

! BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 
vertė St. Vainoras ir V. Civin- 
skas. 15 įdomiausių pasakų iš i ei jos 
visame pasaulyje žinomų Brolių 

Į Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams............................... $3.00
ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 

i viekas. Atsiminimai iš 1939- 
-1915 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
io PrėJR'u’iĮoj, prie Italijos sie
nos. i-a (Talis 453 psl. . - .$4.50

mas:
Nežinodami kur dėti Stalino 

lavoną, bolševikai jį laikinai 
tebelaiko prie Kremliaus mūro.

Žino kaip versti
čekų komunistų delegacija 

lankėsi Kinijoj. Vienas delega-i 
narys pirmoj stotyj Ki-! 

nijos pasakė susirinkusiems il-l 
gą prakaltu - Jis, pakalbėjęs’

jf mums,—tarė 
ji palaidosime

SMERKIA RUSUS

»y„ vengrų soci
aldemokrate. buvusi I. Na- 
gy vyriausybės narė, pasi
traukusi iš Vengrijos kal
ba New Yorke milžiniška
me susirinkime. Ji griež
tai smerkia rusus už jų 
suruoštas vengrų skerdy
nes ir krašto pavergimą.

Mamytė lab a dėkinga
N

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

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

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

mK«Mtw”
6ME.

Sa. Borto* 27,

Mamytės gimtadienio pro- 
" * “Keleivį.”ga užrašiau jai 

Ji labai dėkinga ir sako: 
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms umšytu ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius
straipsnius ir žinias. Man 
labaipatinkn Titai ris* — 
sėta, aukrsle, aėiu”~

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

mytes per ėtalaa mrtasl Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano manytė. Adresuokit taip:

Kala ivit



/

Nr. 47, Lapkri&o 21, 1936 [ZTVTS, SO. BOSTON Puslapis Šerinis*
davių meilės, bet atkaklia Jazokai ir C*. Volungus kar* 
kova. Pernai jie streikavo tais per savaitę tini net po 
net 128 dienas, kol laimė* dvi laidotuves.

NULAOELPH1A, PA. ; liaus valdybą demokratinės Fetk> airb»u«. laukęs* 67 neseniai
Fierv £ Clark ' P®?8'”' Pa“k°riery « viara hudraią žmoną, sūnų ir

Korespondencijos

grupės jau yra pasiruošu- 
Aftvyluto Vliko pirmininką* sios paskirti savo atstovus. Landei*

H. Lietuviu draugas vėl senate bendrovė nupirko Standaid dukterį, era ių ar.ug« vei senate product Corp. ir Everett, 1
Neseniai susikūręs Lietu-' Nors Pennsylvanijos val-į^^oung^Inc.,^dirbtuvei ■ Mirė J. Apanavicuis, 65

dis rakriSč 'viik^phSit v*j°je Pfe,zidentiniuose ri?-’ esančias ^Vhitraan, Mass. metų, ką tik išėjęs į pensi- 
„E k,muo9e dauguma žmonių Jose yra apie 240 darbinin- «• Pa iko liūdinčias

I“n.k* į Matulionį paskai- balsus atidavė prez Ei. , kuiie dirba visokius ną ir dukterį.
d hU'dėi senhoweri’ bet i s*naU* Pra< elektros dalykus, reikalin- .

! ved® buvusį mūsų miesto c u£ namu ūkiui. Daugiau darbų

GROVELAND, MASS. j nepažįstamas. Budrewicz 
taria ilciŠAfi i ranka

ve kur pinigai buvo padėti, bet Bus paskaitos iš šv. Rašto, lap-
kišenę rado tuščią. tSSiL

Štai oavvzdvs. kokiu dar •* T^p Budi ewicz neteko 6g35 superior Avė., cievelande, 
vr~u Ž P*nkni tūkstančių Lietuvių svetainėje. Prašomi vi-yra lengvatikių žmonių it {doleriu—vagys nunešė jo si ateiti. įėjimas nemokamas, 
kaip juos lengvai galima keturius tūkstančius ir ne- Kalbės Jurgis VANAGAS.

audrai k* ^^-SL^-22
ų amžiaus, dienos metu 

gatvėj sutiko porą nepažįs
tamų vyrų, kurie jį užkalbi- _
no ir pakvietė į smuklę: bZr7is“bTturįT tik $1300? kBmb’ ir maudyn*- Kitas namttM

NORINTIEMS ŽINOTI 
CLEVELANDE

. ii j- . vo pažadėję. .. Del nesveikatos parduodu du namus
metų amžiaus, dienos metu Budrewicz policijai sakė, įe‘*v®’nls sąlygomis, puiki vieta,

, j 1 •• • r - - • ♦, *•» akro sodo su dailiom palmėm, kad SUKČiai nunese JO Ilgo namas O kambarių, maudynė, akle* 
darbo sutaupąs ir kad da- P*s*. 2 Garažas, vir* 1° 4

įvairių.priežasčių nukelta į majorą Joseph CIarki ku.;8 .
aPTairi° 2tapkričio 25 d i"8d“eUs lietu.vių drau* bendrovė turi fabrikų Mek-

sekmadienį* 4val° po piel *£eS*LXTbvfa “ “ Artinoje, nes ten'darbas. Dabar pradėjo kur-
tų šv. Andriejaus salėj, Lietuvos byla. .^bas pigesnis ,r to dėl tis nauji fabrikai, ypač ba-
Wallace ir 18-os gatvių Wuroove ratus t bendrovė tun daugiau pel- tų. Juose jaunesnio am-
kampas išgirsime kalbant Naujakūrį Juozą Karas- no. žiaus žmonės gauna darbo,
Vliko pirmininką J. Matu- nežinomi vagys labai nu- _ autamoua-
lionį ir Vliko prezidiumo skriaudė. Nakties metu jie automobily
sekretorių H .Blazą, kuris;numovė nuo jo - automibiho Ponia Jane Sawyer at-
ką tik grižo iš Europos. pnmuosius du ratus su visai važiavo į miestą šio to nusi- Sutik* Naujus Metus

-------.dinamomis nadamromis. : pirkti. Palikusi 5 savaičių' Lietuviu klubas rengiasiNėra abejonės, kad visi nauj°m^s padangomis, 
vietos lietuviai, kuriems rū- ir™. T..H
pi Lietuvos laisvinimo by
la, tą dieną ateis pasiklau
syti, ką pasakys musų lai-

Kipras Tautkus

NEW HAVEN, CONN.

svinimo veiksnių vadovau- į Pakėlė uždarbius 
jantieji asmenys.

Į paskaitą įėjimas nemo
kamas.

• Po svečių pianešimų Po
litinės vienybės sąjūdis ren
gia vaišes. Vienam asmeniui

Audimo fabrikams užsi 
darius, čia buvo didelis ne-

bet senesnio amžiaus žmo
nėms darbo gauti sunku.

Palikusi 5 savaičių____  ___ _
kūdikį automobily, ji nuėjo iškilmingai sutikti Nauiuo 
į krautuvę. Sugrįžusi ji ma- metus, kaip jis tą da- 
ėmoje rado gyvatę (copper- lydavo ir kitais metais. Klu- 
head). Sawyer baisiai issi- bo valdyba rūpinasi priimti 
gando, nes gyvatė galėjo narius ir jų bičiulius ko ge- 
įgelti kūdikiui. Skubiai iš- nausia, to dėl raoškitės ir

Landei* Frery & Clark šaukta policija gyvatės ne- 1957 metUs sutikti klube, 
bendrovė gavo pakelti už- galėjo rasti, nes ji pasislė- 
darbius savo 2,400 darbi- pė.
ninku. Gaunantiems valan- Tada mašina buvo nu- 
dinį atlyginimą pridėta po vežta į gazolino stotį ir čia 
5 centus, o dirbantiems už- ilgai ieškojus, gyvatė buvo

J. U.

kaina $2, su šeima $3. Vai- duotinį (akordinį, piece- surasta susisukusi sėdynės
sems reik iš anksto užsira
šyti pas šiuos asmenis: B. 
Žukauskas, tel. CU 8-9832; 
V. Mikolaitis, DA 4-2943

work) darbą pridėta 2V<. spyruoklėse. Atrodo, kad ji
Gavo priedo ir raštinės manė dar ilgai pasivažinėti 

tarnautojai, kinių yra apie automobiliu, bet policija 
400. Jiems pridėjo du su ją išprašė lauk ir nųgalabi- 

K. Čikotas, TE 9-7814; B. j puse centų valandai. Atlygi- jo. i
Raugas, H O 7-4178; B. Dir- nimų pakėlimai veikia nuo
menas, HO 8-6691; A. Ka
zickas (1307 Moyamens- 
ing Avė.); J. Malonis (322 
Washington Avė.).
Steigiamas Tautos 
fondo skyrius

Artimiausioje ateityje 
Philadelphijoj yra numato- 

T

lapkričio 6 d.
Bendrovės dar bininkai

priklauso U. E. C. I. O. 207 
skyriui, kuriam vadovauja Rink,ime Uubo „Idyh, 
energingas vynas Mykolas
Tamosety. ; Lapkričio 4 d. buvo no-

Priminsiu, kad šiemet tai minuoti kandidatai. Kadan-, 
už- gi jau 7 metus pirmininką-'

LAWRENCE, MASS.

yra anvi ao nukėlimas
darbių, nes nuo sausio 1 d. vęs J. Urbonas atsisakė sa- 
darbininkai buvo gavę prie- vo kandidatūrą statyti, tai! 
dų 5 centus valandai. pirmininko vietai buvo no-

Kad ir nedidelius priedus minuoti J. Volungas ir J. 
Į Tautos fondo sky- darbininkai gavo ne iš darb- Savage, bet vėliau J. Valun-’ 

gui atsisakius, jo vietoj įra-

mas įsteigti Tautos fondo 
skyrius, kinis rūpinsis lėšų 
telkimu Lietuvos išlaisvini
mui.

Mokslas - Literatūra - Švietimas
Knygos, kurias vieni skaito iš meilės, kiti iš piktumo 

ŠLIUPTARNIAI—652-jų didelio formato puslapių knyga, 
kurioj daug sukrauta svarbių mokslo dalykų, daug religijos 
dalykų ir daug Amerikos lietuvių gyvenimo, ypač įžymių 
dr. šliupo darbų dėl lietuvybės, švietimo ir sąžinės laisvės. 
Puikiose kietuose viršeliuose, o kaina tik . . . .$3-00
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI—žiaurios tikrovės vaizdų knyga, ku
rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose 
vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina • • • • 00
ŠIRDIES RŪMAI—romanas, kuris ir jam ir jai labai nuo
širdžiai pasako: vasarą juk vaikščiojate tarp žalių medžių 
bei žydinčių gėlių ir džiaugiatės jų grožiu, o rudenį, žiemą 
ir pavasarį vaikščiokite širdies rūmuose ir džiaukitės žo
džio. meilės ir kraujo šiluma. Iliustruota, 449 psl. kaina $4.00 
SAULĖS RŪSTYBĖ—romanas, kuris kiekvienam, -nai sa
kyte sako: skaitai mane, nes myli, o nemylėti negali, kada 
mane skaitai- 311 psl., kaina . ............................... $3.00
VISOS 4 KNYGOS TIK Už $5.00! Bet kas nori tik 1 ar 
2, ar 3 knygų, tai už 1 tik $2.00, už 2 tik $3.00, už 3 tik 
$4.00. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

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

sytas J. Stundžia.
J. Stundžia yra gabus vy

ras. Jis čia gimęs ir advo
kato mokslą ėjęs, bet gerai 
kalba lietuviškai.'

Rinkimai bus 
!' 25 d. nuo 2 iki 5 vai. p. p.

Visi klubo nariai yra pra- 
:,šomi atvykti balsuoti.

Daug mirštančių
i Mirtis skina mūsų lietu*' 
vius. Abu mūsų graboriai

lapkričio, 
vai.

NEBUK.2ILAS

alaus stiklui. Geriant vienas 
vyrų parodė pluoštą popie
rinių pinigų ir sakė Budre- 
wicz’iui parodyk tu mums 
$4,000, tai garai $1,000 do
vanų.

URUGVAPUS

į Sovietiją

2
šeimų, po 3 kambarius, maudynės, 
po 2 porčius. Puiki vieta, pajamų 
duoda $250 per mėnesį. Kreiptis:

P. Kraucs
h050 N. W. 13th Ct.
Miami, Fla. (47

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

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

Sylvan Trading Co.
2M SECOND AVE-, NEW YORK 3, N. Y.

(Tarp 12 h- 13 Street.)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

sutelkia įstojimo į SLA

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yiu 
ir

Jum Ir Jūsų
VEIKLA Ir Jo DbsM M praeityje nuveikti dar

bui Ir pasiekti nuopelnui spraiytt atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nraioksmsl, jei pa
valysite SLA BekNterM:

*Mt M. J. VINIKAS
•T Wset Mk Slrast, Nuw York 1, N. T.

naikina iilaiaą, 
plninkanan. Shm 
turėti kiekvienas, kuriam . 
ka. arba pleiakanuojn Blaškai, 
atitaiso filus niaukus kokie buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieke už jus ge
resnio iki iiel ižraata. KraipkMa
neatidėliodami ilsiau. Kaina SS.00. 
Jeigu nebusite | “ 
jums pinigai bus

FLOKAL RKKB CO.
Degt. 53W.

PASTABA: Su 
piniuus. kitaip vaistą

Vartojant mOsą gyduoles plaukus 
galima mazgoti su muilu ir vande
niu, nieko nekenkia.

Mūsų patenkinti kestumieriai ra
do mums girdami gySnetes, Štai tik 
poras pavyzdžiu.

Ii So. Bostono F. K. rado: "Turte 
pranešti Jums, kad toa gyduolės yra 
geros ir plaukus atgaivina gražiau
siai ir tariu jums aėid ud kis".

Mrs. Z. K. ii Letriaten, Moų rado: 
„Man labai patinka toa gyduelia, 
kurias Tamsta garainat "Ketelvyįw 
ir tikrą tiesą sakėte. Dabar tariu 
plaukus, kokius turėjau 
dama”.

Tie laiikai yra pas 
patys ai save kalba.

MI-

Ir jte

t « j ,• x - > Ieškau kambario Floridoj
—3 d* lietuvių h noriu apsigyventi kur nors
Budrewicz nutarė tūks- I kitų tautybių komunistų va- Floridoj. Kas turi kambarį vie- 

tantį uždirbti, jis nuėjo su dai ir vadukai su žmonomis nam vyrui, prašau atsiliepti.
vienu nepažįstamu vyra į. ir dukromis, viso apie 20 (Sk^Ridae N J
banką, išsiėmė keturis tūk- asmenų, įsskndo i Sovietų Oak Kinge, j-
efančiuB dolerių iš savo pran- PAIEŠKOJIMAI
taupų ir grįžo pinigus pa- euzų įeKtuvu } raryzių, o i» _____
rodyti antram nepažįsta-' ten 1 Maskvą dalyvauti bol- Genė Kazimierienė, gyvenanti L»e- 
mam kurs žadėio už tai ševiku revoliucijos 39 metu tuAoje-iešto Iyr.° Ee,ikso K*£įM1E* 
-duoti tūkstantinę Jis pini- sukaktuvėse, v ėliau lietu- tais. Jis pats ar kas apie jį žino, at- 
gra napažįstamam parodė1 vmi važiuoją į Lietuvą pa-
ir įsidėjo į savo kišenę. sižiūrėti ir grįšią po mene-! e.j« Broadway

* J v gjo I So. Boston 27, Mass.
Tada vienas nepažįstamas Kelionė vienam asmeniui1 prašau atsiliepti sūsj ir Pranų 

pasakė, kad jam minutei kaštuojanti apie $1,200 ir ?l’KAysKus Pet™^ taucibne 

reikia išeiti, bet jis tuoj su- išlaidas padengia Maskvos Rap. Valodka
grįš. Su juo išėjo ir antras; vyriusybė per savo atsto-

'vybę Urugvajuje. į
Taip bolševikų aristokra- Ieškau pusbrolių Albino ir Jono

934 E. Broadway 
So. Boston 27. Mass. <48

Telefonas: ORamerry 7*.76S1
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. šešt. nuo 9 iki I v.

We ship on I.ivense of Globė Travel Service.

ŽODYNAS

' (Kusi
w»

tija žmonių sunkiai uždir-.^IJAUSKŲ, (,alioršikes
! btais pinigais patogiai pas**. gyveno Centralia, Pa- Taip pat 
i vazinės ir paskui tui*es Ala- (ieškau dėdžių Kazio ir Silvestro 
skvai UŽ vaišingumą atme-, BRUOŽIU,* gim. Sausininkų 

'luoti, girdami Sovietuos i km.. Bartininkų vai. Seniau gy- 
' laimėjimus. Tik vengrų au-įveno Philadelphijoj, Pa. Jie pa- 
ku. kraujo ir kančių tie ba-
lamuckiai neminės, arba,’ Juozas Rijauskas 
jei minės, tai spiaudys įj šilbaliu km., Bartininkų pašt-
bolševizmo 
aukas.

bestiališkumo L Vilkaviškio raj. Lietuva., LTSR
Aš, Morta Alminienė, po tėvais 
Resgaiė, iš Zubielų km., Plate
lių par., paieškau savo giminės 
Stasio JUODEIKIO iš Josvainių 
km., Platelių par. Girdėjau, kad 
gyvena apie Chicagą- Turiu

M. Kraiinslcas

A. LALIO
Lietuvių-Anglų ir

Anglų-Lietuvių.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mas*.

ANGL1UA
Persitvarkė LSS komitetą*

Didžiosios Britanijos lie-J svarbių žinių iš Lietuvos. Jis 
lUVių šOCiaiueiTiokiatų ku» 

įmitete yra šie draugai: 
j Klemas Tamošiūnas pir- 
imininkas, Jonas Bartosevi- 
; čius ir Juozas Venskūnas.

KOJOS! KOJOS! 
IR

PAGALBA JOMS

pats ar j| žinantieji atsiliepki
te adresu:

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

APSIVEDIMAl

LYTIES GARBINIMAS 
Parašė T. J. Kettaskas

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

T. J. Kačinskas 740 W. 34th Chicago 16, III.

Patikimiausia įstaigą siųsti simtiaias į SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ, LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKBAINON 
Ir į kįtua kraštas, apmokant čia maitą ir kari garantaoja 
prbrtatymą. tai daugelį metų žiaoma firma PARCELS TO 
RUSSIA. Ine. (turinti SSSR leidimą)! įguliuoU INTURIST. 
Maskvoje, rinkti muitus čia, vietoje.

Praktiškai galima siųsti viakų:—nauji ir dėvėti drabužiai, valgo
mieji produktai, įvairus vaistai:—Streptomicin, Penicilin, Rimofon ir 
kiti, oro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų.
NAUJIENA: Dabar galiama siųsti "ANTI-POUO NERUM”

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

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

PARCELS TO RUSSIA. Ine.
1SM BEDFORO AVĖ, BROOKLYN IS, N. Y. 

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

įstaiga yra pirmame aukite. Apylinkėje pakankamai vietos pasta
tyti automobilius. įstaiga atidaryta kradien ir sekmadiiniais nuo

9 ryto iki vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI 1981UNCIAM! KASDIEN

SIUNTINIAI I VISUS EUROPOS KRAiTUS
UNITED PACKAGE EXPRESS CO.

3S5 M ARK ET ST. (arti P. R. R. atettea). NKVAMC, M. J. 
Tateff.: MArfcut S-tm

Skubiai išsiunčiame maisto produktus, audeklus, naujas ir 
dėvėtas drapanas, vaistas ir t. t.

Laike fi savaičių siuntiniai pasiekia pudkyrimo vietą.
Oro paštu pasiekia gavėjų per 7—10 

Siantėjaa gaaa gavėjo parėta pi
SIUNTINIAI PILNAI APDRAUSTI 

Viai persiaaUam ukmHal Ir

AtRsėų ar atstato 
Nemokamas automobili:

«į skelbimą mrtaepyaite $LM
ų pestatymas Kiaaey Ferking Lot

Mostis, kuri sustabdo visokius kojų 
(negerumus, kaip tai kojų prakalta- 
' vimą, niežėjimų, padų sukietėjimų, 
: komus tarppirščiuose ir pašalina ki- 
į tokius nemalonumus.

Kaina su prvtiuntimu *1.0* 
i Nesiąskit COD orderiu, tik cash, 
■ čekį ar money orderį- Orderius pri
imam tik Suvienytose Valstybėse. 

Užsakymus ir pinigus siųsti:
FLORAI. HERB COMPANY 

P. O. BUX CW5 
CUNTON, IND.

i NEW ERA
IdDIRBgJAS SKELBIA 

kad vanduo gali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
stų muilų arba detergent Sham- 
poo. Vanduo patenka giliai į pa
kaušį, kas labai džiovina odų- Jūs 
visi girdėjot tų “Oh! mano gal
va toki sunki šį rytų, vakar tik 
mazgojau galvų”. \'EW ERA mi
šinys padarytas su geriav«iu co- 
conut muilu be jokių gyvulių tau- 
kų. nepraleidžia vandens j pakau
šį, o moterims užlaiko garbanas 
(curls) 3 sykius geriau kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOS MO
TERYS.
Siųskite S2.M až 8 az. Lių. bu- 
tel|. Kanadoje $2.25.

FR. BITAUTAS
302 So. Pearl Denver,. Coie

L

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

Mrs. M. K.
Davis Road
Wilmington, Mass. <47

PLA££ 2OLC
Plašė ara Asuklis- 
Ožkabarzdis žolė 
nuo inkstų, pūslės 
silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeni
nės ligos, betvai% 
kingo šlapinimosi,

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

ALEXANDER’S CO.
414 BROADWAY 

So. Boston 27, Mama.

MES ATUEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

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

"Keleivio” spaoetovl padarys tamstoms viską 
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nore 
kita spamtuvė. PfoSome kreiptis ikso adresu:

IT,

I
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Balfas dėkoja Kodėl taip?

Tėvai nesidomi 
vaikų auklėjimu

į Posėdžiavo moterys
I Pabaltijo moterų klubo 
lietuvių atstovybės Bosto-

tiek susirenka • ISNUOMLOJAMAS BUTAS
' So. Bostone, 296 E. 8th St. iš- Dr. B. Matulionio

1

Lapričio 18 d. buvo eili- nuomuojamas butas pirmame 
mokyklos ne susirinkimas įvyko tap- nis LDD 21 kuopos narių

•ezauz't l7 .4 i__• _ v o J ▼* i_____ ______ ciionnMlzimoo liet nooir/^rr«A_ * . ,AN 8-4145 arba antrame
Lituanistikos ____________

pastangomis lapkričio 17 d. kričio 18 d Jis nebuvo gau- susirinkimas. Jis pasižymė- ____ ____________________
buvo surengta žinomo mo- SUs ,tačiau buvo gyvas ir jo savo skaitlingumu. Jame aukšte 298 Ė. 8th St., So. B<> 
kytojo, vaikų auklėjimo ži- turiningas. A. Daugirdienės buvo priimti nauji nariai: stone.
novo V. čižiūno paskaita gražiai parengta ir pavyz-'S. Pranckevičius. C. Culpin 
tema “Tautinis auklėjimas džiais pavaizduota mote-u* J. Tumavičienė; išrinkta 
šeimoje ’. Tuo pavadinimu rims įdomia tema “Moder- narių ir *

diaa ligos. Pitone bot buria 
M. U iauUra. 
t«m. 22.

r ^°* li€rUi . _Petu\is visuomenės vei- y čižiūnas yra parašęs ir!njoji tekstilė” didžiai sūdo-'vajaus koi
liečiu draugija aukojo $o0. kejas adv. J. Grigalius per knygą, kurią išleido Vilkas, mino susirinkusias. Daly- šiūnas, G. 
d. rengtas poKytis davė giy- lietuviu p. Mmkų radiją an- -• 4x2 T • i—i • * n t"* i

1\. zpo ->o:
A. Namaksy, i vvbe

IšNUOMUOJAMAS BUTAS

Daly- «iupas, G. btrazdas, S. 2l- gazjnjs pečius, naujai atremon- 
proges pažinti, rolis, C. Granickis, P. Ru- tuotas- Patogus susisiekimas. D R. D. PILKA

Ja Klimavičius 
ganevičius.
Mrs. Tattan,
J. Romanas. A. Keišulis 
Pr. Lembertas, VI. Ado 
maltis. Kiškis, A. Rudau 
skas, St. Grigana vičius, J

naujausias dirbtines me- dis ir J. Wadel). 
džiagas, jų sudėti, gamybų' Nutarta draugijos lei- 

praktišką naudojimų. džiamo žurnalo “Darbas” 
Susirinkimų paįvairino naudai surengti kortų vaka- 

, . , .. , -gnelę toj didelėj maloniu atsilankymu žymus r3- Tuo rūpintis išrinkti šie
du norima palaikyti lietu- amerikoniškoj jūroj, jos tu- į pedagogas, “Tautinis auk-'nariai: O. Gegužienė, T. 
ybę ir paskatinti jaunimą letu Įdomautis tais klausi-1 Įėjimas šeimoje” knygos au-' Brazaitienė, VincSūnienė,
ivurin-mti com tntn, bolno ' • n . • i x •> ! * . _ __ •L® , •dr. Antanėlis, j branginti savo tėvu kalbą?

Balsavęs
mais. Bet i paskaitą atsilan-: torius V. Čižiūnas. Jis savo'M. Yalmokienė, Z. Petkau-

Oro skautai stato 
“Svetimas plunksnas”

kė nuostabiai mažas skai-, jautriu ir gyvu žodžiu iš-įčkienė, E. Milvidienė, V. 
čius žmonių ir dar labiau j kėlė eilę klausimų musiju-' Anesta ir A. Bartašiūnas.

Galiu parduoti ir visą namą. 
229 ‘E’ Street 
So. Boston 27, Mass.

iš.\ LOM L OJ A511 K AM B ARI AI
išnuomuojami atskirai du kambariai. 
Vienas antrame aukšte, tinka ir ofį-! 
sui, antras trečiame aukšte. Kreip- i 
tis Į Lithuanian Fumiture Co., 36‘>1 
W. Broadv.-ay, So. Bostone. Telefo
nas: AN 8-4618. t

Ofim Valandos: aaa t « « 
ir aua T U •

546 BROADWAY
SO. BOSTON. MASS.
Telefonas AN 8-1320

nuostabu, kad daugumas at-i \‘ų su sunkumais auklėjantį Svarstyta dar ir kitų rei- Penkių kan.; 
silankiusių buvo arba vai-.esamose sąlygose jaunųjų i kalų, o vėliau kukliai už- 
kų neturintieji, arba juos į kaita. Susirinkime išplatin- i kandžiaudami ir girkšnoda- ; oiR?- tenU 

inasi ta ansčiai iau minėtos io'mi susirinkusieii ileai dar 1 
$| šnekučiavosi.

Ciegis ir St. Jurgelevičius, i ----------
Kiti aukojo smulkesnes su- Bostono oro skautu LI- 
mas. TUANICA II būrelis *1957

Balfo skyriaus valdyba m. sausio 6 d. rengiasi pa- liejimas nebėra toks de- po trumpo V. Kulbokie 
dėkoja glooejui dr. A ka- statyti J. Adomėno o veik- gantis reikalas. Liūdnų nėg aneši^o a ie paties 
pociui, menmes programa, gnu komediją Svetimos minčių sukelia toks tėvų klubo veįklą, į valdybų iš- 
d«aly\iams. J. Adomaucie- Plunksnom . \ ai dinimas abejingumas tokiu svarbiu rinktos: I. Kamantauskienė,

-5Rianekui, kmp. įvyks sekmadieni o vai. po —vaiku tautinio auklėjimo' Gražuli
J. Gaideliui, mergaičių tri- pietj Sv. Petro parapijos klausiniu

jau išauginusieji. Vadinasi ta apsčiai jau minėtos jo imi susirinkusieji ilgai dar 
atėjo tie, kuriems vaikų au-; knygos. ”
Riejimas nebėra toks de-! _
gantis reikalas. Liūdnų 
minčių sukelia toks tėvu

1ŠMOMLOJAMAS BUTAS
-.barių butas dviejų šei- 
tuščias, nereikalingas re- 

inis šildymas, aliumini-; 
jaus langai ir durys, rami vieta, ge- ; 
as susisiekimas, Dorchesteryje 11 j 

Blanche St., tel. TA 5-3053.

julei (D. Mongirdaitei, L. salėje, So. Bostone. 
Šmitaitei ir V. Mališauskai- 
teiu vyr. šeimininkei A.
Kropieneniei bei jos visoms

Veikalą skautams reži
suoja akt. Aleksandra Gu- t Va«yliūno koncertai 
staitienė. o iame vaidina

auklėjimo Gražulienė, Lendraitienė, 
Mučinskienė, O. Ivaškienė.

V.
! Latvių šventės minėjimas

Bostono latvių draugijų

Reikalingas butas i
Reikalingas 4-ių kambarių bu-! 

tas antrame aukšte, trims su-' 

sąjun- ajgusiems žmonėms- Siūlyti:

ToL AV 2-40M

Dr. John Repshū
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir S-S 
Nedėiiomis ir Šventadieniais:

pagal susitarimu

495 Columbia Road 
Arti Uph^u’a CenMr 

DOKCHESTEB. MASS.
Kariuomenės dienos 
minėjimas

Lietuvių veteranų 
gos “Ramovė” Bostono sky
rius lapkričio 25 d. rengia 
Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjimų. Pranciška Gargasienė ir jos;

10 vai. pamaldos ŠV. Pe- vaikai, dabar^gyvenandeji 
tro bažnyčioj. 3 vai. iškil

apie ji žinantieji,

523 E. 2nd St. 1-as aukštas 
So. Boston 27, Mass. (47 i Tel. AN 8-2712 irba BI4-901S

Dr. J. C. Seymour
(LANDMU8)

Lietuvis Gydytojas ir Cfcirurųss 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparats 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON,

Umį. Smuikininkas Izidorius, Sąjunga lapkričio 18 d. sū-į mindas ioosėdis Tautininku ??niau »'v«nus' 
Ma- Vasyliūnas duoda du kon-Latvi ios nenriklan«nJ mmgaS P°seais iauuninM Jis pats arba al )trO- CCltUS amerikiečiams. Lap-i na<lč^lLiinrt MS mat,, . 1 • . , . —. . p — y, " , .

padėjėjoms, ir visiems Į po- Dana Adomkaitytė, Algi
mantas Gustaitis, Vida . e _ ___ ________ ................................
lišauskaitė. Vytautas Stro- vertus amerikiečiams. Lap-imybės paskelbimo 38 metu 
lia. Valentina Vakauzaitė kncio -1 d. jis koncertuoja■ sukakties minėjimą, kuriam 
ir Antanas Vilėniškis. I'”"~ c. _ A _

kvli atsilankiusiems

Bus įdomus vakaras Maloniai kviečiame visuo
menę gausiai atsilankyti.

A 328 kuopa lapkri-
La\vrence, Mass., St. Pat- vadovavo F Hervata. Pa-ir--- 

ori. riek mokyklos mokiniams,; ^-indinp kalha nasakė ^isJ ^JimassJ^X Valdyba

J. Gedmintas 
15 Mt. Ida Road 
Dorchester 22. Mass.

Žinoma Bostono kultūri- 11ck moKVKios moKiniams, į <n*įndine kalba nasakė teis ! 
co 24 d., šeštadieni. 7 vai. ninkė n. Ona Ivaškienė 0 lapkričo 25 d. vienuoly-;y Lambergs žodžiu sveiki-' vak. Sandaros salėje (124 šias skautų pastangas nuo- nui. ' ^erikCčių?lSsvS £-Į

lengva širdžiai parėmė, savo na-
vakarą—vhist palty, muose duodama 

L almėto iai gaus labai ver

F St.. So. Bostone)
kortu

tingų dovanų. Be to bus 10 
laimei imu pagal turimus ti
kietus..

Kas nenorės lošti “vvhist”- 
tas galės lošti “blitz”. Dipu
ke Alenutė visus išmokins ji 
lošti.

Visi nariai ir nenariai

patalpas pMkyrį $7Oo 
veikalo repeticijoms. ___

L B. P.

Geri ir pigus namai
Jtvijos fondo pirmininkas! Prie Columbia Rd. 3 butų 
' Edward Coolev, lietuvių! 6 kąmb.. 3 šildytuvai 
Į vardu garbės konsulas adv. m ernis 08

LIETUVIAI,
Gyvenantieji Roslindale, West 

jRoxbury, Norwood, Dorchester, 
kitose vietovėse, visais na-po

(steam), ar
baltos virtuvės ir mų pardavimo ar pirkimo rei- 

vonios, ąžuolinės grindys, gara- kalais prašomi skambinti Vyt.;

Reiškiasi jaunas 
kompozitorius

Balfo 1/ skyrius nutarė'A. Šalna, lenkų Suchacki, i žak Nuo gruodžio 1 d. tuščias STELMOKUI REALTOR. Bus lapkričio 23-24 dd. Detroite uk.ainięčta-Tutko, rusų-; butas Da nesveikatos kaina ^Xa mandagi - 
p vkstanti Balfo seimą pa-'H. Remck, estai atsiuntė, te- tik $16,800. i
sveikinti 8500.00. Be to pa-: lėgramą. , Jne Ashmont 3 butų po « kam-
siųsta centrai $200.00. įs Meninę dali atliko jau-!^^ medžio 2

ir daržas šia non. Ma. EADiO PROGRAMA
gara

žai, didelis daržas, $13,000- Ma- 
ir žas įmokėjimas.

A ATmi
FA 3-2016 

f—1

. Anglijos konservatori- kui^ sioo.00 skiriama Va- nos pianistės Ingrida
ją baigiąs Darius Lapingas gaj-io gimnazijai ir Karina Gutbergaitės u; zas įmonėj imas. Lietuviu Radio oroerama

k-vipėiflmi atsilankvti nesi reiskiasi kompo- po §50.00 vargo mokvk- jungtinis choras, kuriam va- Prie Columbia Rd. 6 butų po 4 *mon Vi
_1 zijų snt^je. loms ir bendrai šalpai. dovavo Janis Austrams ir >r 6 F.1?1165 ;Y,B.MS’ 1lp90,!C1*

vai. ________________ Peterio GalinS i (steam-oil), baltos virtuves ir įociklų, veikia sekmadie-gailėsite. Kas turi paėmę
platini knygelių, prašomi vak< Jordan Hali (salėje) 
gi ąžinti.

Vaidyba

Lapkričio 26 d. 8:30 Poteris Galins.„ . . . . .. , . i vonios, kieto medžio grindys, n;aią ’n„n 19 lki 19-30 vaiPnes minėjimų buvo mai- nuomos <3360 Kaina $13000 nu0 , 1 ; ’ L
nuomos ***’”’• »id.ww. 1ierą Perduodamos lieto-

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki S V«k«7v. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSVRANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Res. 27 ORIOLE STREET 

West Rozbury,
Tel. FA 3-5515

konservatorijos choro atnn- Atsiliepkite______  į dog dalig kurfą atHko Run j A JUKNEViciUS , .
Eta grapė dainuos D. La- Tu;n;ia /on- R,o»d V’ Freimanis ir latvių bap- 545 E. Broadway, So. Boston, viškos dainos, muzika ir 
pinsko, sukurtą^ chorai * ir gavo iš Ch-°.raS~—____ J_ ■■■ ■! i™’ AN-8~0605- _ ;Magdutės Pasaka.

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
3roadway, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau-, 
lamas ir “Keleivis.”

Steponas Minlras*

Jie pamatė litą
įTimbiro Sibire laiškų, ku- 

Litas buvo nepriklauso-‘ “fj. Lapinskas Į Amerkų Jam nepriklauso. Kas 
mos Letuvos pinigas, pašto- a^vvko prieš kelius metus, buvo prašęs rašyti p. Tui- 
vesnis už daugybės didelių '____________________ nilos adresu laiškus, atsiim-
valstybių pinigus. Bet šiame Sandarietė. dėkoja
krašte yra nemaža lietuvių, j _______
kurie jo nėra matę.

kite tą laišką.

Štai lapkričio 11 d. Įvy-:
Sandaros moterų klubas y^j nauja šeima

Mūsų brangiam sponsoriui Antanui LAPINSKUI mirus, 
ponią, dukterį ir sūnų su šeimomis giliai užjaučiame ir 
kartu liūdime.

Janavičiai

Siuntiniai į Lietuvą su Garantija

KETVIRTIS < CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodiiai-Deimantai 
Papuošalai 

Elektros Prietaisai
Rūpestingai taisome laikrodžius, 

žiedus, papuošalus
379 W. BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON 
TeL AN 8-4649

c.eKOja visiems, kurie šiuo __
prisidėjo prie jo i Gruodžio 1 d. inž. Vili- 

naslių banketo pa- mantas Vaitas - Vaitkevi-
kusiame akademikų skautų 
susirinkime litas buvo rodo- lenot0

1 įams. Pasirodė, o voiėč nlctm-ini *” •* 1 • a-* • ••lirn nphnvn ^.se?1IP°’ .°.^P?C . abtoiTiu CIUS susituokia su \ įrgmi.ia-
‘ L v*. • * '• Žukauskui uz visus Imk- .Ejena Simanavičiūte. Jung

imai nuteikusią kaloą. S.’tuvės bus 2:30 vai. šv. Pet- 
. j aSUIhi už \ hgo\ im<į focn*’|-0 h/tžnv’cioip ii* tuoi no vime A!g. Banev.ė.us supa- dloras dainoms, teisėjams:' LSnfe L.į JU

zindino su tremtyje leidžia-p. Galiniai. R. Žukauskui,'^, nanluose
mais lietuvių laikraščiais. IM. Veniub A< Keturakiuil 8 
Julius Spakevičius kai Dėjo j, j Sondai.

Klubo valdyba '“Mamytės sūris”

mas dalyviams. Pasirodė, 
kad jaui
matę ar ne neprisimena. 

Tame pačiame susirinki

Tautinės

jo mėgiama tema—apie 
meną, Gediminas Kurpis 
davė senioro Įžadą.

Susirinkimas baigėsi dai
na ir arbata. St. Jurgelevičius Vasario;tuvj^ku sūriu, kuri p. Pauš-į v>’r- žiem- pa111“-.3 J’

Būrelio valdyboj šiuo me- 16 d. gimnazijos būreliuij^s gamina. Sūris pavadintas' HnhT’T’a
tu yra: Birutė Bar.aitytė, be aną kartą minėtų; penkių. <.yiamytėš sūris. Ragavo-1 R apatinių, 2 s
Milda Gedminaitė, AIgir-narių suiado dar dvi naujas!me davėm ir kitiems
das Banevičius ir Rimvy- lėmėjas: Aldoną Ivaškienę 
das Tamošiūnas. ir Oną Kauneckaitę.

Dar dvi rėmėjos Iš Scottville, Mich. iš p.| 
[Paukščio gavome porą lie

jtatzrttZMgssaasmssmaj

Mūsų populiarūs žiemos ar pavasario pakietai pasiekia Lietuvą 
per 10 savaičių. Muitas ir siuntimo išlaidos Įskaityti į kainą. Ra-į j 
rašyk tik aiškų adresą j Lietuvą, nurodykit pakieto numerį ir.! 
pridėkit čeki ar money orderį. Mes pakietą pasiųsim ir sutaupy-,. 
sim jums pirkimo ir siuntimo vargą. «
Pakietas Nr. GT—1. Kaina $57.75. Pirmos rūšies vyr. batai (nu-!J 
rodykit dydį ir spalvą), darbiniai arba išeiginiai, rudi ar juodi; 
31: jardo vilnonės medžiagos vyr- kostiumui su guzikais ir pa- j 
mušalu. Ruda, mėlyna ir juoda spalva- ’
Pakietas GT—2. Kaina $78.50. Viena pora mot. batų (nurodykit 
dydį), 1 pora guhinių kaliošių (overshoes) su šiltu pamušalu. 3 J 
jardai medžiagos mot. žieminiam paltui. 4 jardai pritaikinto ra
jono pamušalo, 6 guzikai. didelė špulė siūlų ir pakelis adatų. 
Pakietas PR—I. Kaina $50.00. 3Vs jardų vilnonės pilkos medžia- 

jardai rajono pamušalo, gražūs, balti 
nosinės, 2 poros vilnonių kojinių, 1 

pora vilnonių apatinių, 2 špūlės siūlų, guzikai ir pak. adatų. 
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WOgCESTER, MASS.

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

parduoda
i

3

R I
i

Pranu Lembertą
REALTOR

17 l’pland Avė.
(Iš 98 Melville Avė.) 

GE 6-2887
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

sranriniintnuLiuni -

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.

A. J.

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

John Petrus
14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass. 
Tel.; JA4-4576

ir visi nutarėme, kad sūris 
labai geras. Netrūkus gal 
to sūrio jau bus galima nu
sipirkti ir lietuviškose So. 
Bostono krautuvėse.

•38 
South

Telefonas
Banjamin Moore Malevue

AN8-4148

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Trans • Atlantic Trading Co.
* s « a a s r. x « s a x a.x a x a;j0O? a « a'<KXXSa

.« X a X .Xa
MAISTO PAKIETŲ EKSPRESAS 

Pristatymas iš Švedijos trunka 3—4 savaites
5 Į kainas įeina viskas. Jūsiškiai neturės Lietuvoje nieko 

mokėti, užsakyk dabar:
S SPL(JAUNIS S.UMIO MIŠRUS PAKIETAS S31.3O

kenuose
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Lankėsi E. Rukuižienė

5 svarai taukų 

5 svarai miltų 

5 svarai cukraus 

1 svaras šokolado 

1 švara* saldainių 

1 svaras razinkų 

12 kalėdiniu žvakučių
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5 Aktore Elena Petrokaitė- 
Š -Rukuižienė buvo atskridusi 
’ iš Chicagos pasimatyti su

Ellis Building, Room 10 
409 W. Broadway

Tol. AN 8-8764 
So. Boston 27» Mass.

svarai cuKraus 

svarai ryžių 

svarai kavos 
svarai taukų kenuose

20 svaru cukraus—$19.50 

20 svarų miltų—$19.00 

20 svarų ryžių—$2i.50 

18 svarų taukų—$32.50

Mc>- laip pa; siunčiame iš Švedijos vaistus oro paštu ir iš 
Augiijos siunčiame: angliškas vilnones medžiagas, čevery- .* 

kus. lietaus apsiaustus, šalikus, megstinius, apatinius dra-f 

bužiu.-. kojines, antklodes, amžinas plunksnas, laikrodžiu; 

akinius, dirbtinius dantis ir siuvamas mašinas.

TAZAB OF LONDON 
5 i Reservoir St. ( ambridge, Mass.

Telefonas: Klrkland 7-9705
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režisonu Ipolitu Tvirbutu, 
kuris i ši kraštų atvyko 
daugiausia jos pastangomis. 
Tvii butas dabar režisuoja 
"Vincą Kudirką”, kuris bus 
vaidinamas sausio 13 d.

Susituokia J. Okunis

Architektas Jurgis Oku
nis lapkričio 22 d. Brookly
ne susituokia su Irena Ker- 
snauskaite ir apsigyvens 
Ne\\ Yorke. ,I

Persiunčia .lūsą sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 
kitas RUSIJOS valdomas sritis

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

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

Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siuntinį peiųiakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
išlaidos. įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai-

Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius.

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

Turime atidarę skyrių WORCESTER, Mass^ priėmimo valan
dos nuo 3 iki 7 vai. po pietų. 67 Vemon St. Worrester. Mass.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.
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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 
Justice of the Peaee—ComtaMe 

593 E. Broadway 
So. Boston 27, Maso.

Tel. AN 8-1761 ir AN


