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Vengrijos Darbininkų Tarytos 
Pradeda Tvarkyt Kraštą

Visame Krašte Veikia Darbininkų Tarybos; Jos 
lauja Sau Politinių Teisių; Nori Leisti Laikraštį; Ka

dar Valdžia Bijo Politinės Konkurencijos; Be 
Rusų Tankų Bolševikų Valdžia Subiretų.

Amerika Jau Siunčia Aliejų 
Vakarą Europos Kraštams

Amerika Pradeda Gabenti Aliejų | Europą; Santykiai Su
Sąjungininkais Teks Ilgai Lopyti; Anglų Parlamente 

Didelis Nepasitenkinimas Del Kariuomenės Iš
traukimo Iš Sueco; Eden Gali Nugriūti.

VENGRŲ KELIUS I LAISVĘ

Dėl žiauraus komunistų persekiojimo po s»kilimo iš Vengrijos j Austriją jau pabė
go apie 100,000 žmonių. Bėgliai naudoja si visokiais'Lėliais. čia matome, kaip vyras 
ir moteris eina per kanalą permestu rąstu ir laikosi įsikibę į virvę. Rusų kareiviai 
pabėgėlius šaudo, todėl tenka bėgti slaps aatis ir nakčia.

Amerikoj Geriama ;. Pra*itos savaites galep. * . i/ ja Amerikos vyriausybe nuta- 
UaUįflOU V OdkOS rė pradėti statyti Europai

-----------] aliejų, kaip tai buvo numa-
Paskutiniais metais Ame- tyta tuoj po to, kada Egip- 

rikoje labai įėjo į madą to diktatorius Nasser nacio- 
gerti vodką, pagal rusišką nalizavo Sueco kanalą, 
pavyzdį pagamintą degtinę.] Amerikos sutelkti tanke- 

] Vodkos gėrimas taip išsi- , įaf visai nepašalins Euro- 
platino, kad tos degtinės jx)je aliejaus trūkumą, bet 
gamintojai turi puikaus pel- nadės jai apsiginti nuo di
lio ir jau susilaukė nemažai dėsnio trūkumo. Toks Ame- 
konkurencijos. irikos nutarimas buvo pada-

Viena didelė vodkos ga-' rytas išeinant iš to, kad 
mykla Amerikoje, kuri: Anglija ir Prancūzija sutiks 
1946 metais pagamino tik- atšaukti savo karo jėgas iš 
tai 108,000 butelius vodkos,! Egipto. Šį pirmadienį An-

• siais metais pagamins ir Įglijos ministeriu pirmininko
• parduos net 24,000,000 bu-į pavaduotojas Butler uarla- itelių, o gamyklų skaičius’Pente paskelbė, kad An-
dabar yra labai padidėjęs.. gjija ir Prancūzija sutarė, 

delsimo
. . . . .. ---------------------------- pajėgas

uU- kos’ Genausla;< žinoma ir: iš Egiuto ir laukia, kad JT
nausyoes Vengrijoj vis la- priima Anglija, Pran- kai, P?£al teismo patvarky-i ls Jungtinių Tautų organi-Į traukti savo karo sąjungą Iritnl’OIra”izau^®--- -t?,rptFutįnė

cteijail' ki-U Eur°P“s krta- ™’\y^Jr„na,traukelstre.l?5' “C‘J“An.?l'Ja, bet jau ir dabar kL’kSstu kZteteaniu nava.! V.™ ?!!'

jėga.

kelių kartų.vedė derybas su darbą,*kad jo niekada neuž- mo skaitytis su tos organi-] pa°lvg apgulta tvh- Amerikoje yra labai 1^1 jos “policija” dabos jz-
Kadar vynausybe, bet prie gėlių Maždaug trečdalis baigty- Laivakrovių unija zacijos nutarimais. JT sei- tovė. Visa bazė vra apsup-' ? ’ ’ ‘ iraelio ir Egipto siena, kol
jokio susitarimo nepriėjo. pabėgėliy išgabenta iš Au- sak°, k»d ji šią savaitę ra- mas priėmė jau 4 rezoliuei- u Jordanijos armijos tan-
Darbininkų taryba reikalą- strj. • kitug i gins darbininkus dirbti są- jas, kurios reikalauja, kad kų, 0 bazės kariai negauna
vo duoti jai visus faktus ........... .. ižiningai ir nebelėtinti dar- rusų kariuomenė trauktųsi apylinkės žmonių nei
apie tai, kaip rusai apgavy- Nežiūrint ]į dešimtiesi rne- bo. iš Vengrijos, kad į Vengriją vandens, nei kitų reikmė
je ir klasta pagrobė Imre tų bolševikišką auklėji- Laivų krovėjai darbo su- būtų įleisti JT stebėtojai nų. Jordanijos nusisukimas
Nagy, revoliucines vyriau- mą Vengrijos darbininkai, lėtinimu atsakė į teismo pažiūrėti, kas Vengrijoj nuo Vakaru vra vienas ro-
sybfe vada : tarybą reikalą- kaip tik gavo progos tais- patvarkymą grįžti i darbą darosi. Bet nei irisai, nei jų dykliu, kaip’ arabų naciona-
vo is valdžios leidimo eisti vai pasisakyti, tuoj pasisa-. 8(Wjai dienų ir per tą lai- pastatyta Kadai- valdžia liįmai sukilė piieš vakarie-
savo laikiasti ir reikalavo, ke prieš bol^vikuf. Vengri-: k, derėtis su darbdaviais! Vengrijoje į JT tarimus ne-:fiug žmonių nuotaikas, 
kad visose valdžios Įstaigo-:.los laisves dienomis, kada:dėl naujos darbo sutarties.:kreipė jokio dėmesio. Dėl_______ _____________

Padėtis Vengrijoj po ru- Apytikri ir visai dar ne
su įvykdytų skerdynių vis galutini apskaičiavimai ro- 
dar negrįžta į normales vė- do. kad 65,000 vengrų žuvo! 
žes. Rusų pastatyta vvriau- nuo rusiškų tankų siutimo, 
sybė krašte neturi jokios Daugiausia aukų buvo Bu- 
įtakos, žmonės jos įsakymų dapešte, kur rusai be ato-į 
neklauso, jos pažadams ne- dairos skerdė beginklius, 
tiki ir žiūri į ją, kaip į aklą gyventojus. Kiek sužeistu ii- { 
rusų okupantų įrankį. Kraš- kiek žmonių rusai jau išve-] 
te dar jokios tvarkos nėra, žė iš Vengrijos į rusų kon-j 
tik maža dalis dirbtuvių centracijos stovyklas, tikrų 
pradeda dirbti, bet dėl ža- skaičių dar nėra. Pabėgė- 
liavų ir dėl anglių trūkumo lių skaičius sekmadienį jau 
darbas trukdosi. Daugelis pasiekė 107,000 ir tai dar] 
dirbtuvių dar streikuoja. Iš- ne galas, nes. kasdien į Au-! 
tisos sritys krašte yra be strija atvyksta vis nauji pa-Į 
jokios valdžios, o kai kur bėgėlių būriai.
šeimininkauja revoliucijos pab^ėHai iš Austruos! 
šalininkai. Ginkluoti sukilę-
liai dar kai kur laikosi, bet a 1 L Jv.ainu®
prieš rusų karišką galybę įUostų Darbininkai Jungtinės Tautas , Anglų Karo Bazė ___________________
jie neturi jokios vilties at- o vyirau^s skelbia. kad Dirbu P^gvuciais‘Netenka Kantrybės’ J^danijo^avojuje ^^^^f^^^Jie 
silaikyti.

Sukilimas Kuboje 
Dar Nebaigtas

ten bus prieita prie kokio 
nors pastovesnio susitarimo.

Amerikos spauda šį pir
madienį skubina pranešti, 
kad Anglijoj antiameriko- 
niškas ūpas atslūgsta, bent 
iau parlamente nelaukiama, 
kad atstovai puls Ameriką 
ir kaltins ją dėl visokių ne
malonumų, kurie ištiko an
glus ir prancūzus po jų nu
tarimo Sueco kanalo tvar- 
kvma reikiamoj dvasioj pa
skatinti su savo karo jėgų 
pagalba.

Anglijos parlamente sti
pri konseivatorių grupė 
yra griežtai priešinga anglu 
kariuomenės ištraukimui iš 
Sueco kanalo, bet vyriausy
bės nusistatymas jau yia 
priimtas ir bus vykdomas.

Per paskutines dvi savai
tes anglų spaudoje ir poli
tikierių pasisakymuose apie 
Ameriką buvo pasakyta 
daug kritiškų ir griežtų žo
džiu. Svarbiausiai buvo me
tami kaltinimai, kad Ame
rika savo užsienių politiką 
veda atsižvelgdama kelių 
aliejaus kompanijų interesų 
ir visai nebodama Ameri
kos sąjungininkų. Dabar ir 
Anglijos ir Prancūzijos vy
riausybės pabrėžia reika
lą išlaikyti karo sąjungą su 
Amerika, nes kitaip, kaip 
sakė prancūzų užsienių rei
kalų ministeris, galima su
silaukti “Vengrijos likimo”.

Pereitą savaitę Kuboje 
prasidėjo ginkluotas sukili
mas prieš seržanto-generolo 
Batistos diktatūrą. Sukilė
liai rytinėj krašto dalyje 
užpuolė visą eilę policijos 
nuovadų, bet didelio pasise
kimo neturėjo. Praeitą sek-

netekti kantrybės”. Netekę ------------ ma<?ie,'Kt K,ub?S .vy“us>’w
kantrvbės JT seimo dele- Po kelių užklausimų ir j paskelbė, kad jos kanuo- 
gatai grasina priimti dar ilgo laukimo Vengrijos !?e?e .uzkluP?^.v?eP^. I*™?, 
vieną rezoliuciją, iš kurios vadas iš rusų tankų malo-
naudos bus tiek pat, kiek ir nes, Joanos Kadar, atsikė 
iš pirmųjų keturiu. JT organizacijos sekreto-

Voiknmo Voži tt* ; kad 3^ nieko neturėtųKalbama, kad JT oi gani- je- pasimatymą su JT se- 
zacija gali pasieti savo ste- 'kl.et0,!iu bet
belojusj Vengrijos pasini. ašo kcĮi a^žti vėles. 
tie stebėtojai apklausinėtų J,iam laikui/ kada abiem 
vengrų pabėgėlius ir štai- usėm ,aika5 bu$ w 
notų tą, ką visa pasaulio šiu0 metu Vengrijos mi-

nisterių pirmininkui laikas 
neatrodo “patogus”, o tai 
reiškia, kad JT organizaci
ja turės palaukti . . .

se ir įmonėse būtų leidžia- rasų kanuomenė buvo pa-' Laivakrovėjai vakariniuo-! tokio nesiskaitymo su JT 
ma darbininkams ir tamau- sitraukusi iš Budapešto, se uostuose ir ypač Hawa-( seimo tarimais dabar to sei-i VENGRU A SAKO JT 
tojams išsirinkti darbinin- Vengrijos profesinių sąjun-jų sa^ge, grasino, kad jie mo delegatei ir pradeda VADUI — “VĖLIAU!” 
kų tarybas. Kadar vyriau-gų centras tuoj pat nutarė i jšeis į streiką prieš kongre- ‘ ‘
sybė jokių informacijų apie atsimesti nuo bolševikų va- so vienos komisijos vedama 
I. Nagy apgaulingą pagro- dovaujamo unijų tarptauti-' tyrinėjimą Havajuose apie 
bimą nedavė, laikraštį lei- nio centro ir priėmė nutari-i komunistų įteką laivų kro- 
sti buvo lyg ir sutikusi duo- mus laisvųjų unijų ir soči- Vėjų unijoj. Tyrinėjimas 
ti leidimą, bet nuo jo tuoj alistinių partijų dvasioje. Hawajuose jau vyksta, bet 
atsimetė, o dėl darbininkų Dabar Vengrijos darbinin-, gėrikas dar nekilo. Apklau-
tarybų tinklo plėtimo Ka- kų tarybos, inteligentija ir 
dar valdžia su tuo sutiktų, mokslo jaunuomenė ilgi at

sinėjami Hany Bridges ve
damos unijos pareigūnai

jei darbininkų tarybos pa- stovauja demokratiško soči- Hawajuose slepiasi už 5-ofilŽAnlrlntii f IV nri«»žiiTra aliy.mn nrinrimia nrieš nisn **amendmento” i"
duoti parodymus.įmonėse, bet nebandytų kiš- tankus ir prieš rasų pasta-

tis į politiką. tytą lėlių valdžią.1
Darbininkų tarybos Ven- ~

^i^i^^Banūm^praga _ ___
smelkti Kadar vyriausybės HrOOklyno teatre] Sirijos vyriausybė atsiun-
itaką. Darbininkų tarybose ---------- j tė JT organizacijai skundą
komunistų įtakos visiškai 
nėra, visa Vengrijos komu*

Sirija Saukiasi JT 
Neaiškios Pagalbos

spauda jau žino.

iš kurio maištininkai iškė
lė būrį ginkluotų vyrų. Ka
ro lėktuvai ir kariuomenės 
dalyviai 40 išsikėlusių vyrų 
nušovė, jų tarpe ir sukilimo 
vadą Castro. Ki-ašto dikta
torius giriasi, kad sukilimas 
jau užgniaužtas, bet pašali 
niai pranešimai sako, jog 
lytinėje krašto dalyje vis 
dar eina susišaudymai tarp 
sukilėlių ir diktatūrai išti 
kimos kariuomenės.

Sekmadienio vakare vie- prieš savo kaimynus ir prieš
name Brooklyn, N. Y., teat-

nistų partija subirėjo į ši-i re, prie DeKalb ir Flatbush 
pulius ir visos Kadar vai- Avenues, sprogo bomba, ku- 
džios pastangos ją atgai- ri sužeidė 7 žmones. Bomba 
vinti kol kas nesiseka. nebuvo galinga, nes kitaip 

Šalia darbininkų tarybų ji būtų galėjusi užmušti 
Budapešte veikia inteligen- daug žmonių.
tijos revoliucinė taryta ku-! Nežinomi piktadariai ne-

reikalavimus ir pirmoje vie-i v
toje reikalauja, kad rusų Yo

anglus prancūzus, bet te' 
me skunde tik sakoma, kad 
Sirijai gresia pavojus, bet 
to pavojaus šaltiniai paduo
dami bendrais posakiais ne
nurodant aiškių faktų. 

Santykiai tarp Sirijos ir
Ž'os kaimynų, Irako ir Tur
kijos, nėra geri ir eina blo

gyn, bet kol kas nėra davi
nių spėti, kad Sirijoj greit 
prasidės karas. Bent Ame
rikos valstybės sekretorius

Valst. Sekretorių*
Vi Išlaisvinimą m^uos rašytojai 

Į PRIEŠ CENZŪRĄ
Valstybės sekretorius J.

F. Dulles pasikalbėjime su Lenkijos rašytojų suva- 
spaudos.atstovais pasisakė, žiavimas pasisakė prieš cen- 
kad jis ir prezidentas Eisen- zūrą ir reikalauja, kad ra- 
hower vis dar stovi už pa- šytojai nebebūtų varžomi 
vergtųjų tautų išlaisvinimą, partijos instrukcijomis, ką 
bet kartu paaiškino, jog ir ir kaip jie turi rašyti, 
prezidentas ir jis pats išlai-* Lenkijos komunistų or- 
svinimą supranta, kaip evo- ganas ’ Trybuna Ludu” iš 
liucijos procesą, o ne sų- savo pusės prisimena, kad 
kilimo ar revoliucijos pa- Lenkija visada palaikė tra- 
vidale. dicinę draugystę su Ameri-
tr __ ka ir Prancūzija. laikraštisKokios praktiškos nau-, kad „v in(,

dos evoliucinis i«aisyini- kodė| , Rij j ;
mas’ gali turėti, valstybes
sekretorius plačiau neaiš-

Brazilija Skolina 
Amerikos Kviečius
Amerikos vyinausybė su

sitarė su Brazilija pasko
linti iš turimų kviečių per
teklių Brazilijai 1,800,000 
tonų kviečių, maždaug 110 
milionų dolerių vertės. 
Kviečiai Brazilijai būtų pri
statyti bėgyje trijų metų, o 
Brazilija už kviečius sumo-l Bet spaudoje ir visuomenė- 
kėtų per 40 metų. Kitaip! je antiamerikoniškos nuo- 
sakant, Brazilija gauna ii- taikos taip greit neišnyks.

Valstybės sekretorius J. 
F. Dulles pasikalbėjime su 
spaudos atstovais visus pa-

galaikę paskolą kviečiais, 
šalia to Brazilija sutiko 
nupirkti 130,000 tonų kvie
čių normalėmis rinkos sąly- starojo mėnesio įvykius są- 

galėtų palaikyti draugystę gomis kasmet. ■ jungininkų tarpe pakrikšti-
su Amerika ir Prancūzija. Derybos dėl kviečių par- jo “nesusipratimu” ir tuo 

Visoj Lenkijoj, nežiūrint davimo paskolon Brazilijai klausimą išaiškino.
John Foster Dulles sa- valdžios pastangų, eina rū-Į tęsėsi virš trijų mėnesių, Anglijoj plačiai kalbama,

kė, kad su Lenkija gal jau girnas ir žmonės kelia rei- bet dabar viskas jau yra su- kad A. Edeno vyriausybė
ma ginklais, tai streikais ir teatruose baikojasi, bet jo]dėti kruviną avantiūrą prieš'greit bus tariamasi apie da- kalavimus greičiau keisti tarta, tik belieka sutartį pa- dėl Egipto įvykių turėsian-
kitokiomis priemonėmis, j pagauti vis nesiseka , i savo kaimynus, abejojama, vimą jai ūkiškos pagalbos. įkyrėjusi režimą. I sirašyti. ti persitvarkyti be Edeno.

New Yorko mieste tokai nemano, kad ten greit pra- 
aimija trauktųsi iš Vengri-J®u 5€*)era P?u* sidės kautynės, 
jos. Tas reikalavimas yra Jie.na’JX) 1C1J* ”ar aiškina; Amerikos šaltiniai jiatvir- 
bendras visai vengrų tau- apie 25 panašius sprogimus, Į tjna jau seniau sklidusias 
tai. Kol rusiški budeliai lie- atsitiko mieste nu^ žinias, kad rasai gabena į
ka Vengrijos žemėje, ven- metą. 'Siriją nemažai ginklų, bet
grai yra pasiryžę okupan- Policija spėja, kad tas] ar tų ginklų Sirija jau tiek 
tams priešintis, jei negali-* pats Žmogus su bombomis gavo, kad galėtų pati pra-
ma mnlrlaia f ai -itiazilraia iv toafiunen Railrrtiuai i.~t'stoti lrmivina avanfiTn-a nrioė

kino.
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Keistas sapnolimas i
Amerikos vyriausybė jau paklu|>dė savo sąjungi- 

įlinkus — Angliją ir Prancūziją — ir privertė jas be są
lygų trauktis iš Egipto žemės, šį pirmadieni Anglijos 
vyriausybė pažadėjo pranešti parlamente, kad anglų ir Į 
prancūzų kariuomenė “palaipsniui” ištraukiama iš Egip-i 
to ir apie Kalėdas nė vieno anglų ir prancūzų kareivio, 
ten nebebus. Amerikos vyriausybė tą “triksą” padarė, 
ne per Jungtinu Tautų organizaciją, kurios tarimai ne 
ką tesveria, bet daug paprasčiau, paimdama savo są
jungininkus už gerklės su aliejumi. Kaip tik Sueco ka
nalas užsidarė dėl karo veiksmų ir dėl Egipto sabota
žo ir susprogdinus Sirijoj aliejaus dūdas (iš Irako i Vi
duržemių jūrą) Vakara Europoje pradėjo trūkti alie
jaus. Jo gauti Europa gali tiktai iš Amerikos ir su Ame
rikos tankerių pagalba iš Viduriniųjų Rytų aplink Afri
ką. Be aliejaus Europa negali gyventi, kaip negalėtų ir 
Amerika. Ir kaip tik aliejaus Europa iš Amerikos nesu
laukė per visą laiką, kada anglai ir prancūzai Įkėlė ko
ją i Egiptą. Per tą laiką Europos kraštai pajuto dideli 
aliejaus badą ir svarbiausiai Anglija ir Prancūzija at
sidūrė bėdoje. Joms teko pasirinkti, ar trauktis be sąly
gų iš Egipto, ar susilaukti didelio nedarbo dėl aliejaus 
trūkumo. Aliejaus nedavimas Europai nebuvo Jungti
nių Tautų nutartas, tą darė Amerika savo nuožiūra.

Pereitos savaitės gale Amerikos vyriausybė nutarė 
siųsti aliejų i Europą, o anglai ir prancūzai traukiasi iš 
Egipto. Tuo tai*pu Egipto dikatorius Nasseris. pasislė
pęs už plačios Amerikos nugaros, vykdo pogromą prieš 
anglus, prancūzus ir žydus Egipte, išvaro tų tautų žmo
nes iš Egipto, atima jų tuilą ir naikina anglų ir pran
cūzų kultūrines Įstaigas visame Egipte.

Taip Amerika susitvarkė su savo sąjungininkais, 
kurie driso vesti savarankišką politiką, kuriai Amerika 
nepritarė. “Maištas” pasibaigė maištininkų pralaimė
jimu ir dabar bus dedama pastangų negardu pasilikusi 
kaileli kaip nora užmozoti. Judrusis valstybės sekreto
rius, vos pasitaisęs }>o ojieracijos, jau skrenda Į Pary
žių, i NATO ministerių pasitarimą, kuriame malonios 
šypsenos ir draugiški žodžiai gal padės pašonkintiems 
sąjungininkams užmiršti, kaip aliejaus badas juos buvo 
Įstūmęs i didelę bėdą ir privertė nusižeminti prieš ge
rąjį Dėdę Šamą, kuris neklusnius kompanijomis moka 
ir sudrausti.

Tuo tarpu Amkerikoje kalbama apie naują Wash- 
ingtono užsienių politiką, kuri mažiau dėmeso kreips i 
kolonialines valstybes ir daugiau orientuosis Į Azijos 
ir Afrikos tautas. Tai politikai vadovausiąs pats pre
zidentas D. D. Eisenhower, nors sąjunga su Vakara 
Europa nebūsianti nutraukta . . .

Kol Amerika ekonominėmis sankcijomis (bausmė
mis) mokė savo sąjungininkus paklusnybės, kitame 
pasaulio šone—Vengrijoje—rasai žiauriomis priemo
nėmis mokė vengras ir kitus savo satelitus paklusnybės, 
Maskvos chanams. Aziatišku žiauramu i>ermirkusi bol-' 
ševizmo diktatūra kruvinomis skerdynėmis parodė savo; 
kietą nusistatymą nepaleisti iš nagų tų nelaimingų tau
tų. kurios jio antrojo pasaulinio karo pateko i rasų ita-l 
kos sfera ir norom nenorom turi joje būti.

Žinoma, jokio panašumo tarp Maskvos elgesio su; 
vengrais ir Amerikos alk-jinių sankcijų prieš savo są-’ 
jungininkus nėra. Amerii os sąjungininkai dėjosi i Ka
ro sąjungą su ' merika ieškodami saugumo nuo tos pa
čios Maskvos •/ gali bet kurią dieną t.» sąjungą nutrau-' 
kti, jei nori ir je» nebebijo Maskvos imperializmo, tuo! 
tanu nei vengrai, nei lenkai, nei kitos rusų pavergtos! 
tautos tokio pasirinkimo visiškai neturi ir turi gyven-j 
ti rusiškos “draugystės” kalėjime nori ar nenori. Toks; 
yra esminis skirtumas tarp jvvkių Rytuose ir Vakaruo-I 
se. Bet keistas supuolimas laiko žvilgsniu tarp rasų kra-; 
vinos piities suruoštos vengrams ir tai*p Amerikos, pa-Į 
gal J. F. Dulles pasakymą, “nesusipratimo” su savo są-1 
jungininkais, rodo, kad šių dienų pasaulyje dvi galybės, 
Sovietų Rusija ir Amerika, sprendžia pasaulio Įvykių 
eigą ir nuo tų valstybių vadų išminties ir jų interesų su
pratimo pareina šimtų milionų žmonių gerbūvis ir taika.

Kas ta Sirija?
Paskutiniuoju metu spau

doje kasdien minimas Siri
jos vardas. Rašoma, kad 
Sovietai ten gabena vis 
daugiau Įvairiausių ginklų 
ir amunicijos; kad ten jau 
yra ir Sovietų instruktorių, 
kurie mokina Sirijos karius, 
kaip tais ginklais naudotis 
kad ten Sovietų šalininkai 
turi didelę Įtaką krašto ar
mijoj ir lengvai gali susi
sukti sau lizdą tame krašte,, 
kuris yra pačiame Viduri
niųjų Rytų viduryje.

Sirija nėra didelė valsty-! 
bė. Jos plotas siekia 73,537 
ketviilainių mylių, taigi 
apie tris kartus didesnis 
už nepriklausomos Lietuvos 
plotą. Sirija yra Vidurže-Į 
mių jūros rytiniame šone. 
Ji rabežiuojasi su Lebano- 
nu ir su Viduržemių jūra 
vakaruos^, su Turkija šiau
rėje, rytuose su Iraku ir 
pietuose su Jordanija ir su 
Izraeliu.

Sirija nėra turtingas! 
kraštas. Jos žemės gelmė
se iki šiol dar nieks neatra
do tokio “aukso”, kaip alie
jus, kurio tiek daug yra Si
rijos kaimynuose. Sirija gy
vena iš žemės ūkio, bet ir 
jam tinkamos žemės tėra 
vos pusė viso ploto, didelė 
dalis yra dykuma. Bet dar 
ne visa ir dirbama žemė yra 
išnaudojama. Daugiausia 
auginama kviečių ir miežių. 
Nemaža pajamų gyventojai 
turi iš gyvulininkystės.

Gyventojų Sirija turi 
apie pusketvirto miliono, ( 
taigi ne kažin kiek daugiau 
kaip Lietuva. Jie mišrus, 
daugiausia arabų, bet dar 
gyvena armėnų, turkų, kur
dų, druzų, čerkesų, žydų ir 
kitų. Apie 80rž visų gy ven
tojų yra mahometonų tiky
bos. Krikščionių nėra daug, 
bet jų yra Įvairiausių sek
tų. Senais laikais ten yra 
buvę žiaurių krikščionių 
skerdynių.

Apie gyventojų kultūrinį 
lygį galima spręsti iš šito
kio fakto: Sirijoje 1951 me
tais visose mokyklose mo
kėsi apie 306,000 mokinių, 
o nepriklausomoj Lietuvoj 
prieš antrąjį pasaulinį karą 
moksleivių buvo apie 400 
tūkstančių. Daug pasako ir 
Sirijos geležinkelių ilgis— 
jų tėra 539 mylios, o tuo 
tarpu tris kartus mažesnė
je savo plotu Lietuvoje ge
ležinkelių prieš katą buvo 
dvigubai daugiau.

Sirija labai senai žinomas 
kraštas, bet jis niekados ne
buvo nepriklausomas poli
tinis vienetas. Jau 1500 me
tų prieš Kristaus gimimą Si
rija buvo Egipto žinioje, vė
liau ją buvo užkariavę fini
kiečiai, asiriečiai, chaldė- 
jiečiai. šeštojo šimtmečio t 
prieš Kristų gale Siriją už-; 
kariavo persai, po poios 
šimtmečių Aleksandras Ma
kedonietis, o 64 metais 
prieš Kristaus gimimą Siri

ja pateko i Romos imperi
jos globą, kol po 600 metų; 
ją paėmė arabai. 1516 me
tais Siriją užvaldė turkai 
ir jų imperijos ribose ji pa-, 
siliko iki pirmojo pasauli-* 
nio kąra galo. Viduram
žiuose, laike Kryžiaus karų, 
Sirija buvo pakartotinai 
Vakarų Etmopos ritierių 
valdoma ir iš tų laikų ten 
pasiliko nemažai pilių, ku
rių griuvėsiai primena Va
karų Europos pilių griuvė
sius. Nuo tų laikų Sirijoj 
buvo jaučiama prancūzų 
Įtaka, o vėliau Turkija buvo 
pripažinusi Prancūzijai tei
sę globoti Sirijos ir net ki
tų turkų imperijos dalių 
krikščionis. Po pirmojo pa
saulinio karo Sirija buvo 
atskilta nuo Turkijos ir bu
vo pavesta globoti Prancū
zijai “mandato teisėmis”. 
Prancūzai nuo Sirijos at
skyli Lebanoną, bet su Si
rijos tvarkymu turėjo ne
mažai vargo, turėjo malšin
ti keletą sukilimų ir antrojo 
pasaulinio karo metu pripa
žino Sirijos nepriklausomy
bę. Nuo 1944 metų Sirija 
tvarkosi, visai savarankiš
kai, o 1946 metais visoki 
svetima kariuomenė iš Si
rijos pasitraukė.

Sirija turi savo kariuome
nės apie 30,00 vyrų. Tos 
kariuomenės vadai ne kartą 
darė krašte sukilimus, ver
tė prezidentus ir šeiminin
kavo krašte, kaip okupan
tai. Ir dabar visas triukšmas 
dėl Sirijos turi savo šaknis 
kariuomenės vadovybėje.

Jį Voo noflol’vftIO W rtcu? |7«aoca<xjr v< Hm*
nebūtų aišku, kas taip vilio-j 
ja bolševikus Į Siriją ir ko-; 
dėl jie ten suka savo lizdą.

Bendrąi Vidurinieji Ry
tai jau senai vilioja viso
kius užkariautojus: ir Alek
sandrą Didįjį, ir romėnus, 
ir turkus, ir anglus, ir vo
kiečių kaizerį, ir Hitlerį. 
Į Viduriniuosius Rytus ir

rasų carai nuo Petro Di
džiojo laikų žiūri seilę var
vindami. Jų reikšmę su
pranta ir rasų caių imperia
lizmo Įpėdiniai bolševikai.

Vidurinieji Rytai yra vi
liojanti kryžkelė tarp Euro
pos, Azijos ir Afikos. Per 
juos kelias eina Į Tolimuo
sius Rytus—Indiją. Kiniją 
ir kitas prekybai svarbias 
šalis. Dabar Vidurio Rytai 
gaisus savo milžiniškomis 
aliejaus atsargomis, kurios 
ten nuviliojo ir Amerikos 
aliejaus turtingas ir šalies 
politikoje Įtakingas kompa
nijas. Sirija yra pusiaukelv 
tarp Sovietų ir Egipto, ku
rio diktatorius Nasser. jau 
turi artimus ryšius su Mas
kva ir kurio dėka Maskva 
jau įkėlė savo leteną Į Vi
duriniuosius Rytus. Sirijos 
šiaurėje yra Turkija, So
vietų, kaip ir rasų imperi- 
jos tradicinis priešas. įsi
tvirtinę Sirijoj, rasai paim
tų į reples Turkiją ir būtų 
visai arti Irako aliejaus 
šaltinių ir galėtų grėsti Ira- 
nui ir kitiems nepaklus
niems kraštams.

Rusų įsitvirtinimas Siri
joje būtų nemažas smūgis 
Vakarams. Jis padėtų ru
sams dar labiau atskirti 
arabų kraštus nuo Vakarų 
ir palengvintų juos traukti 
į Rytų stovyklą.

Dėl šitų Sovietų pastangų 
yra ir Vakarai susirūpinę. 
Ypač opus yra tas reikalas 
Turkijai, o taip pat Irakui. 
Sirijos kaimynui iš rytų. 
Irakas yra Vakarų sąjun
gininkas. Tai vienintelė 
arabų valstybė Vidurio Ry
tuose, kuri dar palaiko šir- 
dingesnius ryšius su Vaka
rais. Prieš Irako vyriausybę 
dabar susijungė bolševikinė 
Rusija, Egipto Nasseris iv 
Sirija. Visų jų tikslas nu
versti Irako vyriausybę ir 
įkelti ten Į valdžią Nassc- 
rio-Chraščiovo sėbras.

Garsas geležiu greičiau 
negu oru ar

Ap z v a I g
ŠEINEKATARINKA
PRABILO

Visi žinome tą muzikos 
instrumentą vadinama “šei-i 
nekatarinka”. Žmogus suka 
instrumento rankeną, o iš! 
to instrumento veržiasi mu
zika. kurios klausyti nėra 
didelis malonumas.

šeinekatarinkų yra ne tik 
muzikoje, bet ir jiolitikoje. 
Viena toki politinė šeineka- 
tarinka prabilo dahar Lie
tuvoje. Tai “IJetuvos yy- 
riausybės balsas”, kaip čio- 
nykščių lietuvių bolševikų 
“Laisvė” (Nr. 233) jį pava
dino. Mat ir taip vadinamo

ji “Uetuvos vyriausybė“ pa
sisakė dėl tarptautinių įvy
kių. Lapkričio 1 d. ji per 
spaudą ir per radiją paskel
bė savo pareiškimą, kur 
sakoma, kad “Uetuvių tau
ta griežtai smerkia Angli
jos, Prancūzijos ir Izraelio 
agresyvius veiksmus prieš 
Egiptą”. Tai esanti nusi
kalstama agi'esiįa, “užkietė
jusių kolonizatorių mėgini
mas vėl paveigti egiptiečių 
tautą . . . nesuderinama su 
Suvienytų Nacijų Oigani- 
zacijos principais ir gru
biai pažeidžia įsipareigoji
mus, kuriuos iškilmingai 
pasiėmė valstybės — SNO

nariai“.
Tokią Maskvoj užsuktą i

muziką groja ta ‘šeinekata- 
rinka”, Lietuvos vyriausybe 
pavadinta. Ji ir negali gro
ti kitaip, ji negali pasakyti, 
kame yra tikrieji karo kur
stytojai ir kolonizatoriai, 
kurie pavergė milionus ir 
ieško progų dar daugiau 
žmonių paveigti; kurie pa
vergtas tautas išnaudoja 
taip, kaip niekas niekada 
neišnaudojo; kurie jiems 
nepaklusnias tautas sker
džia dienos šviesoje visam 
pasauliui stebint. Vengrijos 
žmonių skerdimas 
no pasaul), bet Vilniuje jo 
niekas nepastebėjo ir ten 
“lietuvių tautos vardu” kal
bama už pasmerkimą An
glijos, Prancūzijos ir Izra
elio.

Kalėdų

TELEFONO PRATĘSIMAS
be abejo!

Duok dovaną, kuri daro gyvenimą lengvesnį, san-
jr

Telefono pratęsimą galima parinkti ii 8 gražią 
apąlvų ir jis pristatomas specialiniame Ka)ė(iu 
Įpakavime su dovanos paliudijimu. Kaina? Tik
tai $1.25 ar mažiau per mėnesį, prisideda taksai 
k vienkartinės Įvedime Maldos.

Amerika ir jo* draugai ntu naudojasi bolševikiški
Mūsų vyriausybės parei- MaJ*vl* p®*?™“- f* 

sūnai savu laiku flirtavo P""re s’™,'os 
! fa kinu "žemės reformos ša- !>“'.*« «•»» d‘"° S‘„joje. Jei 
Alininkais”: iie bandė bus dar kuri laiką,
taikinti Cane-Kaišeką su ''dunmuose Rytuose gali 

i kiny komunistais. Taikymo ’
darbas baigėsi pilietiniu ka- KlniJOS

i ra ir Cang-Kaišeko pralai- ui.ioklUS
mėjimu. Dabar tą 600 mili- Komum«l4kl klajokliai 
onų tautą valdo Maskvos Įvykiai Vengrijoje visiš- 

: sėbrai. i kai paklaidino Maskvos
šiandieną kartojasi pana- garbintojus. Lapkričio 20 

ši ‘istorija”. Maskvos kur-j d. laidoje komunistų “Dai- 
t tomas Egipto diktatorius ly Worker” paskelbė komu- 
Nasser nacionalizavo Sue-Įnirtų partijos nacionalinio 
co kanalą—Europai gyvybi- ‘ komiteto “atvirą laišką” na
rų susisiekimo kelią. Tuo'riams. Jame kritikuojamas 
keliu Europai yra pristato- to paties komiteto anksčiau 
mas Viduriniųjų Rytų alie-‘ skelbtas pareiškmas, kuria- 
jus. Amerikos patariami me buvo smerkiami rusų 
anglai ir prancūzai bandė armijos žygiai Vengrijoje.

Atviru laiško autoriai 
. ' a li ? . * (Tosterio grupė, tą pareis- 

eco sritm buvo pasiųsti an- 5- vadina “rezidentinės 
glu ir prancūzu karinome-
nes daliniai g^pė, tuo

Ir ką dabai matome. pasako, kad pas juos yra
Washingtonas reikalau-; “nauja krizė”—dviejų gra- 

ja, kad anglų ir prancūzų pių rietenos. Bet už ką jos 
kariuomenė trauktųsi iš pešasi?
Sueco! Washingtonas sako,; Už kiauią maišą! Viena 
kad reikia ir galima gražu- grupė neva smerkia rasų 
mu susitarti. O tuo ' tarpu armijos žygius, bet ir ji sto- 
Maskva kursto Nasserį ir ja už palikimą tos sistemos, 
siūlo jam rasiškus “savano- kuri nuvedė prie vengiu 
rius”. Šis dar labiau pučia- liaudies sukilimo; antroji 
si. , grupė bando pateisinti Mas-

Prie ko visa tai veda— kvos gengsterius, bet Ven- 
kiniškos “taikos” ar naujo grijos komunistų vadus ap- 
Amerikos aliejaus interesų šaukia “trumparegiais biu- 
laimėjimo anglų nenaudai?: rokratais”, kurie {‘buvo ižo- 

• -liavęsi nuo žmonių”, kurie
Angiai smerkia Ameriką nesupratę “darbininkų kla

sės gyvenimo ir jos porei- 
Bostono “Daily Globė” kių“.

korespondentas Dan Cook Reiškia, “beat around the 
pereitą ketvirtadienį davė bush”, ieškoma “teisingiau- 
idomų pranešimą. Jisai sa- šia linija”.
ko, kad Anglijos ir Jungti-, Tai klajoklavimas ir ga
nių Valstybių santykiai yra paliojimas. Blogo šaknų rei- 
kritiškai pašliję. Anglai kia ieškoti ne “linijose”, bet 
smerkia mūsų valstybės se- pačioje komunistinio reži- 
kretorių John Foster Dul-į yno sistemoje!
les; jie reiškia nepasitikėji-i •
mą ir prez. Eisenhovveriui. i Maiitaa 
Pasak jo, vienas Anglijos
parlamento naras viešai ap- Londone yra leidžiamas 
kaltino Dulles’ą, kad jis Vi- komunistų dienraštis “Dai- 
duriniuose Rvtuose vedąs ly VVorker”. Jisai turi 30 
“intrigų politiką”; kad žmonių—žurnalistų štabą. 
Amerikos aliejaus intere- Lapkričio pradžioje Vengri- 
sai ten daro “gėdingas ma- Jon buvo pasiųstas vienas 
chinacijas” Anglijos nenau- to štabo narys, Peter Fryer. 
dai. Per dvi savaiti Fiyer tu-

Atsimenate, kada Irano «jo progos stebėti rusu ar- 
(Perai jos) Mossadegh naci* šeimininkavimą Ven-
onalizavo aliejaus pramo- grijoje ir rašė savo dienraš- 
nę, iš to anglų-persų ginčo čiui pranešimus. Bet “Daily 
nemažai pasinaudoįo Ame- Workerio” redakcinis šta- 
rikos aliejaus interesai. Ko- bas tik vieną Fiyer kores- 
dėl jiems nepasinaudoti ki- pondenciją teįdėjo. ir tą pa
tose Viduriniųjų Rvtu srity- čią biauriai sužalotą—iš- 
se? ‘ kraipytą. Kur Fiyer smerkė

Anglai taip ir sako. Pra- budeliškus rusų armijos 
našaujama, kad Londono darbus, ten atsirado redak- 
ir \Vashingtono nesutarimų c’j°s suklastoti teisinimai, 
pasėkoje gali sugriūti Ede- tik Fryer, bet ir kiti 
no vyriausybė. " žurnalistai pasipiktino. Ke-

. . turi jų, kartu su Fryer, pari
etu0 Vakarų nevieningu- o Wti 19

vo protestą Vadinasi, iš 30 
žmonių 23 kėlė maištą.

Kitam Londono dienraš
čiui, “Daily Express” Fryer 
davė tokį pareiškimą:

Į Vengrijoj aš nemačiau 
baltojo teroro. Sukilimą 
prieš komunistų vyriausybę 
rėmė 99 nuošimčiai gyven
tojų, įskaitant ir komunis
tų partijos sąžininguosius 
eilinius narius.

Kaip šiuos skaičius sude
rinti su Prteeikoe skaičiais?

! Jistsakė, kad Budapešte te
buvę vos 20 nuošimčių “fa
šistų”, kurie ten kėlę triuk
šmą

Aišku, Chicagoje tupė
damas Prūseika negalėjo ir 
nenorėjo patirti tiesą Jis 
storai pamelavo. Fryer bu
vo Vengrijos sostinėje, jis 
matę, kas ten darosi ir sa
vo žiniomis Chicagos komu
nistų vabalą kalą prie gė
dos stulpo.

St.

Londono Worlcery

DIRBA

Architektas John K- N«e- 
be iš ('hkazon. minėjo sa
vo šimtąjį gimtadienį? bet 
jis dar gali dirbti ir per 
paskutiniuosins metus pa
ruošė 15 namą ir 
sandėlio pianus.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO. RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Kas girdėt Chicagoj
Dreugijų konferencija

Lapkričio 18
po įteiktąja prezidentui 

icija apie 40,000 parašų, 
leidimą gražaus žurnalo

d. Lietuvių Peticija aPie 40,000 parašų, 
auditorijoj Įvyko metinė ^g,y kalba ..Utuanus.- lr 

uz pasiuntimą daugy «>ės lai-py linkių lietu UCj

kų šio krašto vyriausybės 
nariams, kongresmonams ir 
kitiems aukštiems pareigū
nams.

Konferencija pareiškė, 
kad mes visi esame įparei
goti sutartinai dirbti ir vie
ningai kovoti už visiems 
mums bendrą Lietuvos ne
priklausomybė? atstatymą.

Atsiliepė konferencija ir 
į Vengrijoje vykstančią 
tragediją, vengrų tautos 
i evoliuciją prieš Maskvos 
jai užkartą sovietinę tvar
ką.

Rezoliucijoje sakoma, 
kad lietuviams pirmiesiems 
teko pergyventi tą, ką šian
dien bolševikai vykdo Ven
grijoje, to dėl mes vengrų 

.. tautos sukilimą giliausiai
pirma išrinktos zko- atjaučiam ir suprantame.

: Mandatu <\. L z- •Konfel.encija |)lažo Ame.
rikos vyriausybę neišduoti 

ne-
‘ pripažinti Maskvos primes- liotu

cagos ir 
viu organi: 
ei ja.

Joje dalyvavo €7 
zacijų 131 atstovas. Be to 
konferenciją stebėjo gana 
didelis būrys Lietuvos rei
kalais besidominčių žmo
nių.

Ją atidarė ir visą laiką 
vedė Chicagos tarybos pir
mininkas I)an Kuraitis.

Atidarymo iškilmės pra
sidėjo Dariaus-Girėno le
giono postui Įnešus Ameri
kos vėliavą ir solistei G. 
Mačytei sugiedojus Ame
rikos ir Lietuvos himnus.

Prel. Ign. Albavičiui su
kalbėjus katalikų invokaci- 
ją, o kun. J. Paupenii evan
gelikų, pradėta konferenci
jos darbai

VisuC a
misijos: Mandatų (V 
nys, J. Blažys, V. Grinkevi

konferen-

organi-

LIETUVIŲ POLITINIŲ VEIKfiJŲ PASITARIMAS

VVorcesterio naujienos
Veteranu pokylis

Lapkričio 24 d. Lietuvių 
karo veteranų postas savo 
salėj surengė pokyli posto 
veiklos dešimtmečiui atžy
mėti ir Auksinės Žvaigždės 
motinoms pagerbti.

Gana erdvi salė 
kariu

buvo 
ir jų

cius ir L. Mockevičius), au- w___ ..kufGribienė V Mankus A Vengi įjos revoliucijos, KU(Gnbiene, V ManRus, A. H ažinti Maskvos 
Repsys ir M. Šimkus), re
zoliucijų (J.» Limentas, St.
Rauckinas ir J. Talalas) ir 
nominacijų (J. Kondroška.
A. Repšys, V. Užrvs ir V.
Žemaitis).

Sveikinimo žodi pasakė 
Lietuvos konsulas dr. P.

Iš kairės f dešinę pirmoj eilėj sėdi: Dr. P. Grigaitis, sėv. A. Oks. gtn.
J. Matulionis, L. šimutis, prof. J. Kar.iir.ska'-:- Stovi: Br. A. Trimakas. K Bielinis 
V. SiazikausI is, M. Vandyb. Konferencija iv yko lapkričio 13 d. New Yorke. M- Kižvtė.

delegatų ir maždaug bose reikia planingai svar- moterims ir vyrams nak 
vyriausybės, tiek pat buvo ce mandatu, styti. “Keleivį” spaudos čia einant prie savęs nesi" į aptikus* 

J. nešioti daug pinigų.
Petras Naunčikas

DSuZvuru::? člinuu-uvnpui

dinęs esamą rimtą būklę ir 
ypatingą reikalą budėti 
Lietuvos reikalais ir kvietė

tos vengrams
reikalauti Sovietų Sąjungą svečiais stebėtojais. Per abi konferencijoje atstovavo 
ištraukti savų kariuomenę dieni buvo įvairių paskai- Talalas iš Chicagos. 
ne tik iš Vengrijos, bet iš tų, diskusijų, liečiančių mū-
visu pavergtųjų kraštų. sų studentijos organizacini 

Naująją Chicagos lietu- gyvenimą, planus dalyvau
siu tarybą sudaro šie as- ti lietuviškame veikime ir 
menys: kitokių Įvairių klausimu. Iš

Prel. Ign. Albavičius, M. pranešimu paaiškėjo, kad
Baronienė, T. Blinstrubas, susiorganizavusių į Lietuvių 
dr. K. Drangelis, W. Duo- studentu sąjungą dabar yra 
ba, P. Grybienė. J. Gulbi- apie 800 aukštąjį moksią

J. Talalas NEW BRITAIN, CONN.

BALTIMORE, MD. Ir čia streikavo

Serga T. Matuliauskienė
Širdies liga sunkiai 

sirgo ~

Gaisras iš gąsdino 
pokyiininkus

Lapkričio 25 d. Lietuvių 
moterų klubas Piliečių klu
bo salėj surengė savo na
rėms pokylį. Svečių vien 
moterų prisirinko pilna sa
lė. Visų nuotaika buvo ge
ra, bet ją sugadino greta pilna buvusių 
kilęs gaisras. Visos išsigan- žmonų.

4 do, juo labiau, kad kartu Piogramos vedėju 
į nebuvo nė vieno vyro 
j Lietuvių piliečių klubas
šalia savo namo buvo nu- TT ,, _ ,
pirkęs tuščią dviejų aukštų resnmnas Harold Donahue. 

'namą automobiliams pas- , ..v , ?,1.e?es buvo . j- 

tatyti. Jame dėl nežinomos Įį1?1 _lr kitokios pramogos 
i priežasties ir kilo gaisras. 1^1 v'ėl°s nakties.
Nuo karščio ir klubo langai Minės Vasario 16-ąją
susproginėjo. , Lietuvai remt* draugijos

Taigi, moterims buvo ko pilmasis skyrius Lietuv... 
i įssigąstl, nors vyiai greit nepriklausomybės paskelbi- 
atbego jų raminti, kad pa- „g 39 sukaktį nutarė rai. 

ivojaus nėra, nes ugniage- nžti vasario 17 d Lietuviu 
isiai smarkiai gaisrą gęsi-|klubo
n?_ ,.n neduos jam įssi-; Kalbėtoju kviečiamas “?J.
PIe?a ... . ... a į Lietuvos” redaktorius lo-

. Ateičiai patartina mote- nas Kardelis iš Montrealio.
rims nesiskirti nuo vyrų ir 

: į savo pokylius pasikviesti j Nauja šeima 
i n juos. Tada nebus tokio iš-: Lapkričio 24 d. Philipas 
1 gąsčio ir didesnei nelaimei Beinoris susituokė su Rose- 

*marie Stancinskaite. Jau- 
M ir štame į nųjų tėvai Lietuvių klube

r* , x. . . . . _ • suruošė šaunų vestuviniI Paskutiniuoju metu mirei r. »• 
į šie lietuviai: Chiropodistas Į y *
; Jonas J. Žemaitis, 52 metų,• Dalyvavo SLA suvažiavime 
antrojo pasaulinio karo ve-j Lapkričio 25 d. SLA an-

karininkas Antanas 
li5 da. Pokyly dalyvavo 

ras lietuvių bičiulis

buvo 
Daily- 
ir ge- 
kong-

teranas- palikęs žmona. 21 +i-i n įtclf ritine- 1V1VOStaiev VVorks bendroves Y.—;;; rk7nKrA^on7’^l “r"
ca ~ iv dukteris, broli Antaną gy-ivime Bostone60 masimstų mete d*>,4'° 1 - - - -- ’

su-.reikalaudami pašalinti
vietinę 57«

venantį Dorchestery, Mass., ’kuopą atstovavo V. Mitri-
, _ Matuiiauskie-kuriuos trūkumus dh-btuv^į1*' 5^8”* A0™"*?*- *• K,ia“-

nė. Franklin Sąuare ligoni-je Reikalavimą įvykdžiusi ,U02as- ’olungeyicius, 48,cialis ir P. Racyla.
Teresė

v^ro^tre n’en®- J- Kondroška. J. Ku- einančiu jaunuoliu. Tai gra- tTjZbd iT i ••
isipuieigojimų pavergtos K Mačjukas. w Man-' žus mūsų būsimos inteligen- ri. “ • 7ri-

kus J. Pakalka, K. Petrau- tiios būrvs, gražus ir daug ,.S „»<r.iiX Ja'’40-0 •* damą.
skas. M. Pranevičius, S. vilties žadąs ateities veik- llf Fa?? bft dar nega
E. Samienė, J. Skoiubskas, snys lietuviu tautos leika-
Rauckinas, A. Repšys, A.Juose. Studentu soiunsai ,j- , .. , - -

vadavimo klausi-Lietuvos
mais.

Po to sekė pirmininko 
D. Kui aičio, iždininko A. 
Valonio iždo globėjų var
du P. Grybienės ataskaiti
niai pranešimai.

Alto sekretorius dr. P. 
Grigaitis pranešė apie įvy
kusią Nevv Yorke Amerikos 
lietuvių tarybos konferen
ciją ir tolimesnius ALT dar
bų planus.

Išklausius visų praneši-

lllisliu

pavalgyti. i Aiški klaida
T. Matuliauskienė sveika “‘Keleivio” 46 Nr. korė

Konferencijai pasibaigus Antiają suvažiavjmo die- kas. 
visi delegatai ir skėtei pir-'"! studentijos buvo kv,esta Linkiu Matuliauskie-

turi būti f >r:uun.
Petras Naunčikas

mininko Dan Kuraičio bu
vo pakviesti užkandžių.

mu buvo neilgos delegatu lX°nfeienc.joį nebuvo ilgią, 
- varginančių kalbų, ji buvo

bet darbinga..diskusijos ir pageidavimai,,'
po to sekė rezoliucijų prie- ;,mpa, _ _ _ .
mimas, komisijų praneši- . ' ri^anizacijos ir svečiai 

' tflrvhftc konferencijos metu Chica- 
gos lietuviu tai-vbai Lietu-mai ir naujosios tarybos 

1S57 metams sudarymas.
Friimtose rezoliucijose 

dėkojama Chicagos lietuvių 
tarybai ir Amerikos lietu
vių taiybos vykdomajam 
komitetui už jų pastangas 
Lietuvos laisvinimo srityje. 
(Tiicagos lietuvių visuome
nei už uolų minėtų įstaigų 
darbo rėmimą;

vos rekialams 
721 doleri.

suaukojo

Studentų suvažiavimas
Lapkričio 23-24 dd. Chica
goje įvyko Lietuvių studen
tu sąjungos metinis suva
žiavimas.

lietuvių jau-( Iš įvairių krašto vietovių, 
nimui—studentijai ir vy- universitetų, kolegijų ir ki- 
čiams už stiprų laisvinimo tokių aukštųjų mokyklų bu- 
bylos parėmimą surenkant vo suvažiavę apie 150 įga-

mūsu lietuviškų laikraščių r.ei ko greičiau pasveikti. 
spaudos konferencija. No
rėta pasidalyti su spaudos 
atstovais rūpimais siudęnti- Mano korespondencijoje, _ — ~
jai reikalais, bet deja, mūsų kuri buvo išspausdinta ‘ Ke- ^irė P. Gudavičius 
spauda nejautriai pakvieti- leivio” N[r. 44, palikta kląj-J Lapkričio 28 d. po sun-; 
mą priėmė, iebuvo < laik- da. Ten parašyta, kad 1932 Lios ligos mirė profesorius' 
raščiu atstovai. Nepasirodė metų rudenį siuvėjų unijos p,anas^ Gudas-Gudavičius,' 
didesniu ir net dienraščių lietuvių skyriuje narių buvo; j pavasari minėjęs savo

Ne taip buvo NEW YORK, N. Y.

u“Dmetų; Antanas Simkonis,)^- 
ve*į84 metų, palaidotas Lavv- Mano P*deka

įrence, Mass., nes ten ilgus Dėkoju mieliems bičiu- 
metus gyveno, paliko 2 sū- liams, kurie mane serganti 

' nu ir dukterį. Jankė: K. Budinavičiui, B.
Antanas Pileckis, 73 me- Mažeikai, A. Kriaučialiui, 

tų, čia išgyvenęs 50 metų, il- L. Jablonskiui, P. Miliau- 
gus metus dirbęs American skui, K. Žiurliui, A. Bara- 
Šteel bendrovėj, priklausęs nauskui, P. Bamatavičiui, 
Lietuvių klubui. Velionis ir kt. Ypač ačiū J. Pupkai 
paliko 2 seseris ir 3 brolius: už dovaną.
Joną, Juozą ir Justiną, gy- Gydytojas sako. kad ko- 
venantį Burbank, Calif. ja gipse turės būti dar 4 

Michael Parulis, čia gyve
nęs 54 metus, paliko sūnų 
ir dukterį, priRiausė šv. Ka
zimiero draugijai.

savaites, vadinusi, ir per 
Naujuosius metus turėsiu 
sėdėti namuos.e

J. Krasir.skas

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Garantija
Musu vaistinė turi įgaliojomą siųsti drapanas į Lietuvą su 

atstovai. Tas padarė neigia- .mis 100. o turėjo būti pa-^venimo 80 metil's’.kaktd ■“«.« Į'sa pirnndj.. tad si,.mintai tikni
>«.įspūdi tiems, kurie tuo rašyta vhS 1,000. Kam tas! ' velionis buvo e.v.vilkiškis "
i,yp-no^!1;,:')eclal!?!.k?nu: :?!La :"??:.- ET?“ SIt? pa' žemaitis, medicinos moks- p’kie* N- i. Kaina $30.50 OnuiUs įstaity^l. Jame vra:

liūs jis ėjo Charkovo univer* 4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga moterų kostiumui 

, sitoto^ o kai ji i» t,o umvoi 42 coliu platumo, spaba mėlyna ar ruda. 2 didelės špniik's >iūl» 
Ritėto pašalino UŽ dalyvavi- ;r adatų, ir 3 su puse jardai rajono įra!>ar.-i:»i<> vyrų 

mą studentų streike, jis tęsė spalva pilka, ruda ar mėlyna.
'mokslą Berlyno universite- Takietas Nr. 2. Kaina >46.00. Visa medžiaga vyriškam vil- 
te ir jį baigė 1905 metais, noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa- 
Baigęs mokslą velionis gri- mušalais ir kitais priedais.

į savo gimtąją padangę Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 cl.
glų kalba stiprinimą. Visi briko darbininkai, kurių čiaI h-ten vertėsi gydytojo prak- platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; i.i...-.-—: u.— lot tika ... rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; į 

1907 metais P. Gudavi- jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli- 
čius buvo išrinktas į Rusijos kės siūlų ir adatų pakelis.
Būma (parlamentaI, ten Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums: 
priklausė socialdemokratų'IDEAL PHARMACY 2> KELLY SQ. WOR( ESTER, MASS.

sijai. Todėl suvažiavimas taisą turėti galvoje, 
priėmė net neigiamą ir Z. Gapšys
spaudo* laikyseną apgailės--------------------------
taujančią rezoliucija. ( HARTFORD, CONN.

Plačiai buvo kalbėta aob. --------
studentiios įsijungimą į ko- Darbininkai streikuoja 
vą dėl Lietuvos laisvės, sa-! Jau antrą mėnesį strei- 
vo leidinio “Lituanus” a n- kuoja Sigourney įrankių fa- žo

tie klausimai buvo vietoje dirba apie 125. 
iškelti ir jie šiandien vfa' Tris dienas buvo sustrei 
gyvybiniai mūsu studentu kavė Royal rašomųjų maši- 
jai. Gaila, kad tais klausi- nėlių dirbtuvės darbininkai, 
mais tartis buvo per maža Jiems pakelti atlyginimai 
laiko ir nebuvo pakviesti ir be to gavo kitokių darbo 
mūsų politinių laisvinimo sąlygų pagerinimų, 
veiksnių (ALTo, VLIKo, ir, Penkias savaites streiką- 
Lietuvos Laisvės Komiteto )|vo Allwin bendrovės 500 
atstovai. Būtų buvę progos darbininkų ir taip pat lai- 
vieni kitus arčiau pažinti irjmėjo. Visa tas rodo, kad 
pasidalyti nuomonėmis bei, darbininkai tik vieninga, 
žiniomis. Iš lietuvių ben-'atkaklia kova tegali iško- 
druomenės veikėju buvo tiklvoti geresnes sąlygas, 
vienas dr. Bajerčius, kur,/A
pareiškė savo samprotavi- “ r 
mus daugiau studentų kul-į Viena moteris* eidama 
tūrinė darbuotę paliečiant' naktį gatve, pastebėjo, kad 

Reikia tikėtis ir yra tvir-'ją seka. Ji. atsiminė ranki- 
to pagrindo manyti, kad'nuke turinti didesnę pinigų 
mūsų studentija ir yj>ač sumą ir kol ją sekęs vagis

_______mokslą baigę Lietuvos ir spėjo ją pavyti, ji tuos pini-
k’orccslery, Ward Street, telkia lietuvių mėgiama Darniai- Jjetuviu tautos reikalų nepa- gus kur kitur paslėpė. Ple

ko Mažeikos kirpykla. Dirba joje (tt kairia | ėeftiaf) F. Mo- mi,^ tvirtai įsijungs įį fcikas pagrobęs rankinuką
rowski. savininkas n. Mažeika ir L. Vaba................................bendrą darbą. Tuos klau- nusinešė tik vieną dolerį.
Kirpykloje galima nusikirpti pigiau kaip kitur, mandagus pa- simus suvažiavimuose ir' Kadangi tokių atsitikimų 
tarnavimas ir yra patogi vieta mašinoms parkiati. j studentų draugijos valdy- yra ir daugiau, tai patartina

frakcijai. Nepriklausomoj 
Lietuvoj politikoj r ed aly
vavo, profesoriavo univer
sitete ir vertėsi gydytojo 
praktika, buvo visoj Lietu
voj žinomas gydytojas.

V’elionis paliko liūdinčią 
žmoną ir dukterį, kurioms 
reiškiame gilią užuojautą. 
Išvyko L Valaitis

Socialdemokratų veikė
jas, mokytojas Jonas Valai
tis išsikėlė gyventi į Chica
go, III. Ten gyvena jo duktė X 
ir sūnus gydytojas, ten jo.* 
žmonai Antaninai neseniai
K daryta sunki operacija.

g. Valaitienei linkime 
greičiau pasveikti ir abiem 
įsijungti į Chicagos lietuvių 
visuomeninį gyvenimą.

Vytautas Skrinską, Savininkas
' ■nv’H i n naw

*♦***♦>
“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!

Kerokite Modernišką Lietuvišką Vaistinę

IDEAL PUARMACr
29 Kelly Sąuare, Worceater, Maaa.

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

fon, streptomycin, validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia lietuvą j 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžių*. 
Rašykit mums sveikatos reikalais. 
VYTAITAS SKRINSKĄ ,

Ideal Pharmacy raktinės savininkas
Ir NeUry PnhUc ..............
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jate nebuvo nė vieno lietu-! 
vio bolševiko. Nuo V. Kap
suko socialdemokratai visą 
laiką laikėsi atokiai, ir bu-, 

1919 metais nepriklausomoj rišti Lietuvą konvencijomis vo jo kreivai žiūrimi. Smol-' 
Lietuvoj buvo sušaudyti žymūs (sutartimis) su kaizerine skio santykiai su V. Kap- 
socialdemokratai: adv. Feliksas Vokietija. Mažuma tuomet suku buvo priešų santykiai. 
Valiukas su žmona ir J. Smol- nugalėjo daugumą ir nepri- Smolskis grįžo Lietuvon,' 
skis. Tų žmogžudysčių kaltiniu- klausomybės aktas paskelb- kaip tik pasitaikė pirmoji 
kai paliko nenubausti. Dar ir tas be susirišimų su Vokie- proga, būtent 1918 metų 
šiandien yra žmonių, kurie Va- tija. Antras Taryboje susi- birželio mėn . pradžioje, 
liukus ir Smolskį vadina ko- rėmimas įvyko dėl daugu- padėjęs gauti išvažiavimo 
munistais ir jų nužudymą lai- mos nutarimo kviesti Ura- leidimus visai eilei lietuvių 
ko paprastu dalyku. chą Lietuvos karalium. Tas šeimų, jų tarpe ir Valiu-

Spausdindami šį J. Kamin- įvyko 1918 metų gegužės kams. Su juo kartu grįžo S. 
sko straipsnį prašome atsiliep- mėnesį, o tų pačių metų bir- Lukauskio, J. čiurlio, P. 
ti tų liūdnų įvykių liudininkus, želio mėn. buvo Tarybos Avižonio, Valiukų ir kelios 
jei tokių yra šioje geležinės priimta ir urachinė konsti- kitos šeimos, kartu ir Ki- 
uždangos pusėje. tucija. Katalikų atstovai pras Bielinis, iš viso apie

Red. Taryboje buvo uolūs Ura- 20 žmonių. Lietuvon grį- 
_ vt - „ cho rėmėjai; socialdemo- žęs, apsigyveno tėviškėj,.
s. m. “Naujienų 229^ kratai kartu su liaudinin- Kamajuose, lankėsi ir Pa- 

230 ir 231 numeriuose iš- brėžtai protestavo prieš nevėžyje.
spausdinta gen. stabo pm- Uracho kvietimą, prieš Ta- Feliksą Valiuką tik trum- 
kininko P. Žilio straipsnis. »-yhos kėsinimąsi savintis , • v -•

•Ar Valiukas nebuvo bolše- i — ba’1PU5 pam laikui buvau pažinęs\au £ • e u auksciausias tautos teises kara. buveg anksčiau
Ylkas?” Kaipo panevezie- ,-į Tarvhns nasitrankė -7’ UUVęS anKSCiau
tis P žilvs turėies nroeos v-r ui i 6—• Draugo” organizacijoje,i*- j * i/v, vi Vėliau Mykolas Biržiška ir zTelffavos rimnaziios socia-
sekti adv. Felikso Valiuko Jonas Vileišis Tarvbon eri- <Jeigavos gimnazijos socia- 
ir io žmonos Onos Braz- - vueisis įaiyoongn būstinio jaunimo orgamza-

v i • - -f, zo» negrjzome mudu su Sta- ciiav : Lietuvos socialde-dziutes - Valiukienes veiklą siu Narutavičium Dėl Taiv- ’ J . ai?.7Panpvpžvi#» 1018-1919 rMaruiavicium. uei tary mokratų partiją įsijungė tikranevežyje įsus-isua me- vertinimo musų visuo- 1905 JpgrJ JUj-a
tais ir mano galjs tą klausi-' nė tikrai <usk;io huvo J?™8- rer
ma atsakvti P Žilvs savoio e V , 8 . 11 ... pasaulini karą pasitraukėmą atsaKyti. r. znys savojo paprasta, kad ir Panevėžyje Pusiion kartu su žmona 
straipsnio pradžioje patus- kiniai santykiai dar na-
kiną ir pnezastį, kun ji 
vertųsi straipsnį rašyti: tai 
buvęs noras apginti gen.
Grigaliūną - Glovackį nuo 
jam daromų kaltinimų, kad

Keistos sąžines žmogus
IŠSIPILDĖ JAUNYSTĖS SVAJONĖ

Taip atsitiko Ernest Ek, 42 metų Milwaukee gyvento
jui, kuris apako būdamas 6 metų ir sakosi nieko dau
giau nenorėjęs, kaip atgauti matymą nors tiek. kad jis 
galėtų matyti sviedinį, š. m. birželio mėnesį jam buvo 
padarya akių operacija. Po to jis atgavo regėjimą ir 
gali žaisti su sviediniu-

sroviniai santykiai dar pa- gy^ Maskvoje. Apie Va- 
astretų. Betjs to dar neten-, jjyĮęyg Maskvoje žinau iš 
ka daryti išvados, kad kas Kipro Bielinio. Valiukai,

Mityba ir širdies ligos

—Alou, Maik!
—Sveikas, tėve! Iš kur 

taip pareini?
—Buvau pas Zacirką, o 

dabar ateinu pas tave pasi
šnekėti. Pasakyk, kaip tu 
rokuoji, ar mes turėsime 
vainą, ar ne?

—Gal turėsim, o gal ir ne.
—Vadinasi, tu nežinai.
—Tėve, to niekas nežino.
—Jes, Maiki, žino.
—Kas?
—Ogi mano frentas Za- 

cirka. Jis sako, kad vaina 
šiur bus.

—O kas jam pasakė?
—Jis, vaike, pats išfige- 

n'avo. Sako, ant svieto nė
ra pakajaus, visi ginkluoja
si ,visur kvepia parakas, 
net Amerika padarė bendrą 
pruntą su Maskva prieš sa
vo frentus anglus ir pran
cūzus ir reikalauja, kad jie 
raidavei ištrauktų savo rai
šką iš Egipto. Vienu žo
džiu. susidarė toks jovalas, 
kokio svietas dar nebuvo 
matęs. Jeigu svetimi susi
pyksta, tai kartais gali dar 
susigadyti; ale jeigu geri 
frentai susiremia, tai jau 
be faito ugadų nelauk.

—Aš, tėve, sutinku, kad 
AVashingtonas padarė klai
dą paremdamas Maskvos 
politiką prieš savo drau
gus. Tuo pasipiktino beveik 
visas laisvas pasaulis. Bet 
VVashingtonas tą klaidą pa
matė ir jau stengiasi ją ati
taisyti. Prezidentas jau nu
tarė siųsti ministerį Dullesą 
Paryžiun, kad susitaikytu 
su prancūzais ir anglais. 
Taigi reikia tikėtis, kadi 
Įvykęs nesusipratimas bus 
išlygintas.

—Nu, jeigu tu, Maiki, 
viską žinai, tai pasakyk, 
kodėl Vašinktono galvos 
taip žioplai padarė? Neži
nau, gal ir aš padaryčiau 
misteiką, ale jeigu aš bū
čiau generolo Aisenaurio 
vietoje, tai ne Maskvos vil
kams pritarčiau, ale padė
čiau savo frentams anglams 
ir prancūzams. Jeigu Ame
rika būtų jiems padėjusi, 
tai Egipto trubeliai būtų 
jau užbaigti. Ir Maskva ne
drįstų priešintis, ba bijotų, 
kad prieš ją nesukiltų jos 
pačios pavergtos tautos. 
Taigi pasakyk, kodėl Va- 
šinktonas taip nepadarė?

—Todėl, tėve, kad Wash- 
ingtonas žiūrėjo Į šį dalyką 
tik iš vienos pusės. Parem
damas Sovietų politiką, ji
sai tikėjosi galėsiąs pakišti 
Maskvai koją. Kai anglai su 
prancūzais Įsiveržė Egiptan, 
Maskva pasirodė arabų

akvse didelė jų užtarėja ir ( "" u,,,tkomunistams pridarė labai JO jsakymu buvę zudomi ne-
gera proga įsivyrauti Egip- ?anį 
te ir kituose arabu kraštuo- ;ie .1 entuas “ 
se. Bet Amerika norėjo pa- įį?’ ^aX° Padėkos 
rodvti arabams, kad ne vien .\a “J ie 
tik Maskva gera ju draugė. tdPusįam *51 "umel7' 
kad juos gina ir Amerika. įe.’ Pulk'. P'.žd?? dar a»- 
Vadinasi pritardama Mas- klaH pasakė. J’s tam 
kvos politikai, Amerika no- st>ą>l>sni /asęs, kad kaltm- 
įėjo suduoti smūgj rasų 5? J11??.0-! Pakauktą)
įtakai arabuose. Galėjo bū- Va lukt deI kad 
ti dar ir kitas motyvi, ku- ?atuįn?ka!tal_ka?
ris nėra skelbiamas.' Gali ūūamą zm'^8zuuyi!ie , . -.. . *
būti, kad VVashingtonas no- Gngahuną-Glovacki. V?d!“| W P?ūtine praeitis ir ideo-

 ___  _______ _________ Amerikos gydytojų drau- mas dažnas tarp įvairių pra
buvo prieš Tarybą, tas jau anot Bielinio, nebuvę akty- gijos žurnale neseniai pas- fesijų žmonių, bet “bosai” 
buvo ir bolševikas. Vūs politiniame darbe. F. kelbti kai kurie verti ir ir direktoriai mažiau jo te-

Be Valiuku P Žilvs mini Valiukas buvęs ramaus bū- platesnės visuomenės dėme- turi nei paprasti darbinin- 
n..e sKa.oiu. savo straipsnyje dr.P. Ma- do- P* įklausęs kaip ir žmo- šio duomenys. Specialistai kai (seniau buvo galvoja- 
Ona Valiu-! žylį ir Jurgi Smolski. Be iu na hetuvnj socialdemokra- mano kad tam tikra Širdies ma atvirkščiai).

laiške ! Panevėžyje tuomet dar b;.: W Maskvoje orga- ligos forma (širdies kraujo Vien elektrokardiograma
1-eda k to- VO iš socialdemokratu inte- nizacijai ir dirbęs Lietuvos gyslų sukalkejimas ir su- negali atspėti, koks zmo- 
r e a a K to- vo k somamemoKiauj^nm Komisarijate Valiukų san- siautėjimas) yra susijusi gaus stovis ir ar jis gaus 

Pranas Kuzma, dirbęs mie- tykiai su V. Kapsuku, tuo- su žmogaus gyvenimo
stovis ir ar 

bū- širdies priepuolį, čia reika-
sto ligoninei, ir 1918 metu met kūrusiu apie save bol- du, mityba ir mankšta. Ne- lingas nuodugnus gydytojo 
rudenį Panevėžyje gyvenęs lenkuojančius, tebuvę tar- retai šioje gero maisto ir apžiūrėjimas, neretas krau- 
Kipras Bielinio J ” nybinio pobūdžio. Kaip tik automobilių šalyje žmonės jo spaudimo matavimas.

Kai visi jie yra urmu ve- gavo galimybės grį^i Lietu- yra pakirati širdies priepuo- pulso tikrinimas ir Ltį
von, kartu su K. Bieliniu, lio pačiame savo gyvenimo Iš šio suglausto straipsne- liami su imhevikine ve kla, j s> , kį k kj k ; pajėgume. ' lio galima padaryti išvada,

ous pravartu pasaxyti, KieK --------------- ------- r
Dr. Pr. Kuzmą, tuomet Žmonių sveikatai šian- kad sėdimas darbas ir blogi

būti, kad \\ ashmgtonas no- „“f p 2£ 1 vZkn Ua i -1 • mi. n. ivu^nų, «««.« dien maistas ir mitvba yra maitinimosi papročiai yra■ ėjo pamokyti prancūzus ir Pf l '0Eln,S,, n«s'stat>™as davė dar baigiant) medienos - ,w -f kt0^ dau ialtsia atsak'ingl už į),-
anglus, kurie įsiveržė Egip- * ggllnd.°. t?,?.duo?. kalt,SU- ™oksla.. studen,ta’„ P821"?11 (veiksnių). Dvi' žmonių dies kraujagyslių ligos pa-
tan be jo pritarimo ir dargi kaltinimas tėra priemonė į Praną Mažylį pažinau dar Panevėžyje. Vėliau, 
visai ji apie tai nepainfor- F— Gn«a!lunui ’ Glovac- tu n.- v,
nulodami. Šitokiu jų žygiu ^1U1 aPS10*1-
buvo labai užgauta Wash- p. Žilys pasirinko sau ne- 
ingtono garbė. Bet Ameri- lengvą uždavinį teisinti ge-
ka neapsižiūrėjo, kad šitaip nerolą, pagarsėjusį Lietuvo- .. x , ... ,
elgdamasi ji labai sukiršino je ne tik savo kariškais žy- J18 socialdemokra-
,-avo draugus. giais. Valiukų nužudymas tas* Studijuodamas medici-

—Na, tai čia buvo kalti tėra vienas įvykių, su ku- ĮJJ . Krokuvos universitete, 
ir anglai su prancūzais, kad riuo siejamas generolo Glo-' ^J1.8 tur®J° Pi*og<J susi- 
su Amerika nepasitarė. vackio asmuo. Dėlto būtų Pa^intl su Leninu, tuomet 

kad tie kam emigrantu, gyvenusiu Gali--Negalima sakyti, tėve, |eneIį,o įmen’j apibūdintk rijoje. Niekuomet nesu gir. Mūsiškės Maskvos davat- 
k'il tik F?ų!to diirtain" )u0 labiau jį teisinti, kad deJ?s.

nL.nbz i^i?, Vnra.n" laikytų tai atskira, platės-tls b.|a -«■- Įm|aiko nomalu svori,
nūs pagrobė is jų kontio- nių reikalingu ,nusl ^P08,,"3"1! gnjos didvynus, kovojan- 'a da|vkas vl.

-1 ts utoc tarpe nebuvo “kairus . Per cius uz savo* krašto laisvę.

dr.
Kuzmai atsikėlus į 

įvykių dirbome kartu su Kauną, buvau su juo arti- 
juo Lietuvos socialdemo- mas ir niekuomet nepasie

kraujagyslių ligos pa- 
grupes ištymis, prieita išva- didėjimą šiame krašte, o ne 
dos, kad nenutukę žmonės, sunkus darbas .ir kiti čia 
kurie nors ir dirba sėdėda- aukščiau išvardyti dalykai, 
įpi, bet pajuda po daibo, Labai svarbu, kad tie nor-ki atų partijoje jau daugiau bėjau jame simpatijų bolše- paprastai išvengia širdies malus žmogaus papročiai 

20 metų. Suprantama, kad vizmui. Du žmy. būtų išvyst^i ket.
(Bus daugiau)

J. Kaminskas

Ka» kaltas?

smūgio.
mu su širdies kraujagy- virtą ar penktą 
slių susiaurėjimu paprastai gyvenimo dešimtmetį, 
yra nutukę, neturi jokios Nors girdime, kad vienas 
mankštos ir visai nepajuda ar kitas maistas negera val- 
ir po darbo į namus grįžę, gyti, bet svarbiausia ne- 
Mankšta turi reikšmės ir valgyti perdaug riebalų ai

žmogaus

įNivnuuiiiei nesu tn- iuusisnes iuasnvos uavac . . , . .. .. .. •- ,___..
dr. P. Mažyli girian- kos per “Laisvę” ir “Vilnį” ?VOPU1 koatrolmot., nes tie, is viso vrigyt maz au. O 

„„..u; kūne mankštinasi, daugiau kandidatams į kraujagys-i,Ja.. ’.a?,n^nL.?L«?,i : ’18?klala,.bydal.8 delPa Ye»- palaiko normalu svori. liu sukalkėjima širdyje galsukalkėjima širdyje gal
lės Suezo kanalų, jie tuoj nebuvo “kai'rus”. Per Suš už savi krašto laisvę. *y.‘as Dla8as uaiyKas yra geriausia pasidaryti vege-
pradėjo tartis su Washing- ?1į*1*8 vokiečiu okupacija pora Mūsų bimbiniai vengrų tau- ?e t,k Perdaug valgyti, bet torais,
tonu. ką daryti. Bet Wash- St’iS’S.i ’ankiaJ Panevėžyje tos sukilimą vadina kontr. ,r per g«»tai. šie greičiau
ingtonas atsakė, kad šį kadJ,s‘k* s,a> d,ea“ Pr, Mažylis, kad ir po, revoliuciniu puču, kurį Pasiduoda nutukimui. , —
reikalą turi spręsti Jungti- ęk_nJ: nn_ tnri „J 1917 metų revoliucijos Ru- j įvykdę per Austriją Vengri-' Rūkymas neatrodo, kad
nės Tautos. Laikas bėgo, o ’ visuomenini siJ*°j buvo vis toks pat. jon sugrįžę pabėgėliai. ! vestų prie kraujagyslių su-
Jungtinės tautos nieko Jurgį Smolskį pažinau .„ kalkėjimo, bet kenkia, kaireikšmės: įvykis yra savo- Nėra prasmės ginčytis tos^krauiaffvsfės"

vriilrrvc niirtvnlrrra iv imnnič.' . ‘

Gyd. VI. K.

TAS NE SVAJONE

Mažosios Lietuvos bičiu- 
jau yra Hų draugijos valdyba ilgudarė

nl b'žmogiTko ;7ido'"^i*^ jaudamas Peterburge, Jau ku"'T ;“ukSIfe “^aS ±?“SS?8Xh±UiX' atSiliJpė
no jokio? pagalbos negaus,re;kai:niy31s sva.„tvH tuomet Smolskis dėjosi pne <*ia tik norėčiau ®los,*Seniau alkoholis buvo ninku vado St. Vikinto
todėl nutarė veikti vieni pa-iJ\’^SS h^kSr studentu elesdiečių kuopė- ’ V- anit dažnai vartojamas širdies Montrealv skaitytos paskai-
tys. Tada prieš juos šoko'“ ka'I» P rau’! lfe’ vėliau dirbo LSD pS-P"’radi to SS ^agyslėms išplėsti, bet tos pareikštą mintį, kad lie-
ir Maskva ir pasišiaušė.'et kalP !^kls a®“' rijoje, pasižymėjo |>er 1905 d£rti”« d«bar žinoma, kad jis tom tuviu oastangos savintis
Washingtonas.

—Tai visgi man neaišku, 
vaike, kas čia kaltas, kad 
pasidarė tokia velniava.

—Sunku pasakyti, tėve, 
kas šitokiuose dalykuose 
yra kaltas, o kas ne. Egipto 
diktatoriui, rodos, kad kal
ti anglai ir prancūzai; o ši
tiems atrodo, kad jisai kal
tas, nes sulaužė sutartį ir 
pagrobė kanalo kontrolę. 
Amerika kaltina prancūzus 
ir anglus, kad tą kanalą 
jie nori atsiimti jėga: o jie 
kaltina Ameriką, kad ji re
mia kanalo grobiką. Dabar 
išspręsk, tėve, kas čia kal
tesnis.

—Maiki, aš noriu vienas 
apie tai pamislyti. Tu dabar 
gali sau eiti.

P. Žilys vaizduoja savo metus. Buvo karšto tem-
straipsnyje Valiukų veiklą peramento, bet nuoseklaus:Panevėžio lietuviškosios vi- jįlvojimo. Per pirmąjį pP. bes galva Janos Kadar. 
suomenės santykių aplinko- saulini karą pasitraukęs

s)nknt4i*nic nabtmo l IICA, VUVIU MdSUlIlUUO dfftVllIVIo

uvriau<?v?da^!tuLne^adeda* Mažosios Lietuvos etnogra-
y lis tik išplečia kraujagysles fines (lietuvių gyvenamas)

galūnėse ir odoje ir tuo sritis, yra romantika (sva- 
būdu kiek palengvina šir- jone).
džiai pumpuoti kraują, už- Tame rašte sakoma, kad

Panevėžio lietuviškosios vi- galvojimo. Per pirmąų pa- • jjį7 Xįįįe7 
je. Jis p.totobi, kad tos £ ® ^e^M^je: • « d: pr"-
suomenės srovinis susiskir- ten kartu su kitais Metuviais alkoholis prisideda prie M. L. B. Draugija remia ir
stymas, buvęs ir anksčiau, socialdemokratais suorgan;- 7i"®~Pį1®7T”’.f® žmogaus apraminimo ir kovoja už visos Mažosios
po Vilniaus konferencijos zavo partinę kuopą ir joje l V’| baimės sumažinimo dėl šir- Lietuvos išlaisvinimą ir su-
1917 metais ir revoliucijai veikė: rašinėjo į Maskvoje dies ligos’ jis su saiku iun?im4 su Didžiąja Lie-
Rusuose kilus, virtęs prara- leistąjį savaitinį laikraštį "enauaai |vyKae naxosi| vartoiamas. hmo no ovotimii kot «vo.vartojamas. Į tuva, ne svetimu, bet sve-

Kokio užsiėmimo žmogus timoj veldžioj likusių savu 
bebūtų, jis maždaug vra žemių ir kad ta kova gali 
vienodas kandidatas širdies pareikalauti visos lietuvių
ligai, iei jo mityba ir gyve- tautos paramos, 
nimo būdas nėra tikę. Tik Mažosios Lietuvos veikė- 
labai sunkiai dirbą juoda- jai dėl to seniai kovoja, jie 
darbiai yra mažiau paliesti dėl to ėjo į kacetų praga- 
širdies kraujagyslių ligos, rus( jie pažista gyvenimą ir 
Iš to išeina, kad fizinis dar- nėra svajotojai. Jie žino, 
bas ne tik nekenkia sveika- kad ta kova yra sunki, bet

ja. Panevėžyje tos prarajos “Socialdemokratas”. Dirbo 
vienoje pusėje stovėjęs, kai- “Lietuvos komisarijate”, ku- 
po žymiausias asmuo, K, rį ir o.-ganizavo. Komisari-
Bizauskas, katalikiškosios jato uždavinys buvo suregi-'v:.M*^’..kur?,vaidl.n® sP-,eI?" 
visuomenės atstovas bei gti uoti išvežtąjį iš Lietuvos i ”
ateitininkų vadas, iš antras valstybini bei visuomeninį Pąitijos vadovybėje . . . 
pusės dr. Pr. Mažylis, atsto- turtą ir rūpintis jo gražini- vlaud,e?. pasipiktinimas dėl 
vavęs pažangiuosius. Pats mu Lietuvon.. Be kitko ko- slty zalin2Ų veiksmų buvo 
P. Žilius, kaipo ateitininkas, misai ijato buvo surasta iš
buvęs Bizausko pusėje. vežtųjų iš Lietuvos varpų

P. Žilys teisingai mano, dalis, suregistruota ir dajis vo priveistas pripažinti, tai, bet ir padeda apsisau- jei sėdėsime rankas sudėję 
kad be kitų priežasčių sre- jų grąžinta. Buvo kilusi kad sukilimo kaltininkai goti nuo galimo širdies ir bijosime, kad nriešas ga- 
vinį visuomenėje susiskir-mintis giąžinti . Lietuvon pa kraštą valdžiusieji ko-kraujagyslių sukaikėjimo. Ii mus pavadinti “šovinis- 
stymą pagilino tuomet įvy- Lietuvos Metriką, buvo iš munistai, o Bimba, Prūsei- Kitas veiksnys, kuris bu- tais”, tai niko nelaimėsime, 
kiai Tautos Taryboje. bolševikų gautas sutikimas ka, Mizara, Andriulis ir vi-jvo studijuojamas, yra nėr- Draugijos centro valdyba

Pirmutinis kietas Taiy- —reikalą rūpino Valiu- sa jų marga giminė, kaip! vinis įsitempimas. Žmonės pripažista kiekvienam tei- 
boje daugumos ir mažumos kai—ir tik paaiškėjus, kad papūgos kartoja Maskvos su nerviška įtampa vis ką sę reikšti savo nuomonę, 
susirėmimas įvyko 1917 me- parvežimui būtų reikalinga paleistą melą, kad Vengri/nors turi kramtyti ir valgyti, bet laiko St. Vikinto pareik- 

Dabar pato laikas užsisa- tų pabaigoje ir 1918 metų keli vagonai, gi vagonų bu- joie sukilo koke tai “fasis-'Tuo būdu jie save aprami- štą nuomonę žalingą ne tik 
kyti “Keleivio” kalendorių pradžioje dėl daugumos pa- vo neįmanoma gauti, išve-tai”. na, bet ir |>erdaiig svorio ju draugijos veiklai, bet ii’
1957 metanu. Kaina 50 c. sižadėjimo vokiečiams su- žimo atsisakyta. Komisari- R. M. priauga. Nei-viškas įtempi-, visos Lietuvos reikalams.

Pakalbinkime draugus ir 
kaimynus užaiaakyti “Kelei
vį”. Kaina metama $4-

šitų žalingų 
visiškai pagrįstas’

Vadinasi, net Kadar bu-
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ta ir pasamdžiusi čigonikę, 
bet ta netrukus apvogusi ir 
išėjusi.

Tame pačiame laiške ra-

Uždirba 240 rublių

Kazys Šalis, kuris 1923 
metais iš Amerikos grįžo i 
Lietuvą ir ten pasiliko, pu

savo brofiui Pranui, b-1

«« P»W
bolševikų “Vilnyje”. Iš jo^MoŠLmb^„Stok^ 

sužinome, kad Šalis dir -af^į IalKomas 11 mlesto 80 
Plungėje sėmenų sandėlio ja
sargu ir per mėnesi uždirba; Mirė prof. K. Aleksa 
240 rublių, bet sakosi turįs 
apsukrią žmoną, kuri kolū
kyje einanti revizijos komi
sijos pirmininkės pareigas, 
ir to dėl turįs kolchoznin- 
kams duodamus naudotis 
60 arų žemės, 1 karvę, 5 
aveles, 7 žąsis ir 20 vištų.

Žmona išdirbusi virš 400 
darbadienių, už kuriuos ji 
gaus “keletą centnerių grū
dų ir kelioliką šimtų rub
lių. Viską į krūvą sudėjus 
pragyvename“—rašo Šalis.

l apkričio 6 d. mirė Ve
terinarijos akademijos pro
fesorius Konradas Aleksa, 
vienas pirmųjų tos akade
mijos steigėjų.

Velionis buvo Zigmo An- 
gariečio brolis, bet jis buvo 
tautininkas.
Giriasi, bet nieko nedaro

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBOS SUVAŽIAVIMAS

Iš kairės į dešinę pirmoj eilėj sėdi: A. Aleksis. E. Mikuziūtė, V. Kvetkas, Dr. P. Grigaitis,
L. šimutis., V.- Sidzikauskas, prof. J. Kaminską s, J. Matulionis, min. Roberts Liepinš Antroje 
eilėje: S. Gegužis, pulk. J. Šlepetys, A. S. Treči okas„ S- F .Bakanas, Dr. M. J. Vinikas. Dr. M. • 
Devenis, P. Vainauskas, Thomas Matas. Stovi: Dr. K. Jurgėla. J. Tysliava. J. Audėnas. P. P-; 
Dargis, Dr. A. Trimakas. J. J. Grigaitis, J. Ari auskas, J. P et r ė nas. M- Vaidyla, K. Bielinis, Dr.
M. Brakas, A. Morkus. Suvažiavimas įvyko N ew Yorke lapkričio 16-17 dienomis.

Jie pamate litą
“Kelei- autorius jau paiuošė spau- 
žinutė, dai “Senovės Lietuviu Pini-

Lapkričio 21 d. 
vio“ laidoje tilpo 
kurios antgalvis “Jie pamatė gai“, dar įdomesnį veikalą 
litą” mane sujaudino ir nu- apie mūsų protėvių mainų 
stebino. Sujaudino dėl to, priemones nuo seniausių 
kad skautų akademikų susi*- (prieš Kristų) laikų iki Di
linkime atsirado jaunuolių, džioji Lietuvos Kunigaikš- 
kurie mielai pavartė savo tystė nustojo gyvavusi. Šim- 
rankose niekad nematytą i tai iliustracijų ir be galo 
savo tėvų tęvynės pinigą ir įdomios istorinės žinios 

skaitvtoįui tikrą vaiz-

Mirė kun. E. Lejeris
Gauta žinių, kad Sibire 

mirė evangelikų liuteronų 
kunigas Erikas Lejeris, ten 
ištremtas 1948 metais.

Bolševikai giriasi, kad jie 
labai rūpinasi istoriniais 
paminklais, o iš tikrųjų nie- ■ 
ko nedaro jiems apsaugoti, i

štai ddelės architektū
rinės vertės Oginskio rūmai j 
Plungėje be remonto nyk
sta ir pradeda griūti.

Yra išlikusi rašytojo Vin
co Krėvės gimtoji sodyba 

, Varėnos rajone, Masališkiu
Kun. Lejeris buvo gimęs j apylinkėj, Sabartonių kai- 

Biržuose 1906 metais sau-jme; pirkia, tvartas, kluonas 
šio 18 d. Nepriklausomoj į jr rūsis, bet jų šiaudiniai 
Lietuvoj jis ilgus metus bu-!SįOgaų kiauri, sienos ira. 
vo Žeimelio evang. liutero- Ne gerfau atrodo ir rašy_ 
nų bažnyčios klebonu, bu-!tojQ jono Biliūno tėviškė 
«« žmogus, ge-į Niūronių kaime. Ten dari

yra išlikusių baldų iš rašy- 
• tojo vaikystės dienų, bet be 
apsaugos išnyks ir jie.

laiške rašoma, kad vienos ^e* proga triukšmui kelti 
šeimos mažus vaikus pri- ! Pagal įsakymą iš Mas- 
žiūrėdavęs senelis, bet mo- kvos šiuo metu vyksta susi-' 
tina nebuvusi juo patenki:1.- rinkimai, kuriuose šmerkia-

vo nuoširdus
ras kalbėojas.
Dar yra čigonų

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS, 

paraše Jurjris Jankus. Pasakoji
mas apie nepaprastą žemaitį, kuris 
dau? nuostabių dalykų padarė, tik
nepadarė vieno, kurį tikrai turėjo' 
padaryti. 237 psl. Kaina .......... $3.

LENGVAS BŪDAS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Geriausias vrdovėlis pra-. 

dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.; 
Kaina .4 5c į

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi-į 
chelsonienės parašyta; 250 įvairių! 

receptų, 132 pusi. Kaina . ...?1.25j
KAS BUS, KAS NEBUS, BET žE-į

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių j 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina §2.50
CEZARIS, Mirko Jesulič’o romanas, 

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

vertė A. K. Puida. Antroji dalis,
211 psl. Kaina .......................... §2.
CEZARIS, Mirko Jelusič’o romanas, 

vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,
176 psl. Kaina ...................... $2.

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika,

173 pus]., d delis formatas, gera 
popiera. Kaina .............................$2.50

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

nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį, 
Miškinį, Tumą, Savickį, Giras ir kt
240 pusi. Kaina .............................$2.50
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3325 
popiežiai ir Lietuva. Kunigo 

M. valadkos patašyta knyga, 250
nusi. Kaine ................  $2.50
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios 

mūsii rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
kaina .................•••••«•« 50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS 

PINIGAI. Jono K, Kario, 160 pa
veikslų, 225 pusk, gerume popieryje.
Kama .............................................. $5 00
A KISS IN THE BARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. 
IfiO pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
minkštais viršeliais ................... $1.<M
LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA.

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta 
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. 
Kaina *.■••••..«...*........,$t, 00
JUOZAS STALINAS, arba kaip 

Kaukazo razbaininkas buvo pasida
lys Rusijos diktatorių. Kaina ..25c

MiliBl. AS NETIKIU J DIEVĄ.
Pilna argumentų, kurie visiems 

įdomūs. Kaina ................................20c
ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro

manas iš 2emaičių Kalvarijos pra
eities. Kietais viršeliais, 467 pusla
piai, kaina .$4
PABUČIAVIMAS, parašė J. Gru

žas, novelių rinkinys, 155 psl.
Raina $1 .o0.
TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.

Parašė Leonas Blumas. Trumpas 
socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
DEMOKRATINIO SOCIALIZMO 

PRADAI. Populiari ir naudinga
Knyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ........................................50c
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

rašė E. Vandervelde, vertė Vardu
nas. Kaina ......................................10c
LIETUVIŲ KAgBOS ISTORIJA.

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte
lis šiuo klausiniu veikalas. Kai
na .................................................... $3tx.
11KRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatu 
••a faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
mo istorija ir valdymo praktika. La
itai daug medžiagos. 06 puslapini
kaina .................................................. 50t
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

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

Kiekvienam perskaityti. Kaina $1.2i 
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
Klausiau knygutė. Kaina ...........25t
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

B1NO SENOVEJE. Dievų yra vi 
-okių įvairiuose kraštuose ir įvairino 
>e laikuose dievai buvo kitokie. Ko
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina ..............................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoeikio 

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

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

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

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
nybės laikų Romoje, Palestinoje ii 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobeliopremiją. Kaina ...........................$ZJS
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, > trumpos lyrinė? 
apysakos, 100 psl. Kaina .... $1.50 
TIPELIS, parašė Pulgis Andriušis, 

juokingas romanas, 240 psl. Kic
tais viršeliais. Kaina ............... $5
PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa

rašė Liudas Dovydėnas, įdomi 
apysaka, 176 psl Kaina .... $2410 
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpa 

ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi 
suomenės santvarka ir kodėl ji dm 
keisis* Kaina ................ 25r

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

036 East Broadw«y •$• So. Boston 27, Mom

Ką tarė Alto seimas
Šių metų Amerikos lietu 

vių tarybos (Alto) suvažia 
vimas New Yorke, pešė 
džiavęs Mac Alpin viešbu
tyje lapkričio 16-17 dieno
mis, vyko lemiamų pasauli
nių įvykių metu. Sukilusi 
prieš sovietinį pavergėją 
vengiu tauta dar didvyriš
kai kovėsi su kraštą užplū
dusia raudonąja armija, be
viltiškai šaukdamasi Vaka
rų pagalbos. Maskva vykdė 
vengrų žudynes su jai Įpra
stu mongolišku žiaurumu. 
Padėtis Artimuose Rytuose, 
kur tarptautinių interesų 
centre atsistojo Suezo ka
nalo ateities klausimas, at
rodė pribrendusi visokiais 
galimumais. Ir susirinku
sius i Alto seimą delegatus 
jaudino sklydusi žinia, kad 
šio krašto vvriausvbė, vpač 
pastaiuoju laiku, yra pasvi
rusi į didėjančias nuolai
das Sovietams. Buvo teigia
ma, kad Washingtonas ne- 
bestojąs už pavergtųjų Eu
ropos tautų išlaisvinimą, 
paliekąs Sovietams laisvas 
rankas tvarkytis su sateli
tais kaip jie nori ir, atrodo, 
sąmoningai pradedąs už
miršti Pabaltijo kraštų ir 
Lietuvos pavergimą.

Buvo visiems suprantama, 
kad gyvename dideliu įvy
kių dienas. Ir dėl to, nors 
seimo dienotvarkėn buvo 
įrašyta net 19 punktų, suva
žiavimas daugiausia dėme
sio skyrė ivvkiu keliamiems 
poli tiniams klausimams. 
Gal dėl to suvažiavimą la
biausia sudomino V. Sidzi
kausko į ranešimas apie 
tarptautinę padėtį.

P. Sidzikausko, Lietuvos 
laisvės komiteto (LLK) pir
mininko, suvažiavimui dė
stytų minčių esmė buvo to
kia:

Kaip besigaigtų heroiška 
vengiu tautos kova už išsi
laisvinimą, pasaulis stovi 
lemiančių įvykių posūkyje. 
Maskva nepasigailės nieko, 
kad palaužtų vengrų sukili
mą, žiaurumais atgręsdama

- i

bol-
net

štai

mi agresoriai , pr. 
karą prieš Egiptą.

1 savo melų mašina 
šeyikai traukia visus, 
aukštuosius kunigus,
jie sako, kad net trijų vys
kupijų administratorius pre
latas Stankevičius viešai 
paskellięs, kad kalbos apie 
vengrų deportavimą esąs 
grynas šmeižtas, kuri su
galvojo karo ruošėjai savo 
bombardavimams Egipte 
paslėpti.

Tas prelatas, jei jis to
kius dalykus tikrai skelbia, 
pasirodo esąs ištikimas bol
ševiku bernas. ,

ir kitus satelitus bandyti 
laisvintis. Iš Vakarų pa
vergtieji neturi ko laukti, 
nebent tik būtu pažeisti jų 
pačių gyvieji interesai. Bet 
padėtis satelituose nebepa-į 
siliks kaip buvusi Stalino 
laikais. Maskvos despotiz-į 
mas ir negailestingas gro
bimas sukurstė vergiamuo-, 
sius ir paskatino satelituo-, 
se pačius komunistus reika-j 
b*uti sau teisės kurti “savą-jMa.

socializmą. To sąjūdžio 
nebebus galima įveikti tan-: 
kais, nes jis eina iš apačios. 
Kova. uz pavergtųjų kraštų 
išlaisvinimą vyks ir čia, Va
karuose. Svarbu, kad tose 
pastangose mes, pabaltie-j 
čiai, nepasiliktumę vieni,! 
nebūtume atskirti nuo len-į 
kų, vengrų, čekoslovakų, ru-l 
munų. bulgarų ir albanų, f 
Dėl to turime eiti su jais iš 
vieno, dėl to ypač dabar 
turime sustiprinti mūsų pa
stangas Lietuvos bylai ginti..

P. Sidzikausko praneši-j 
mą. vaizdžiai atkūrusį tarp-, 
tautinę padėtį, suvažiavi
mas palydėjo energingais 
plojimais, o po to kalbėję 
delegatai parodė, kad vie
nodai • supranta vykstančių 
įvykių svarbą ir vienodai 
yra pasiryžę sustiprinti ir 
Alto veiklą. Tuo klausiniu 
priimtose rezoliucijose yra 
padaryti trys pagrindiniai 
nutarimai:

daryti nepailstamų žygių 
šio krašto vyriausybėje ir 
visuomenėje, kad Lietuvos 
išlaisvinimo reikalas nebū
tų jų pamirštas; Vilkas tu
ri tą pati daryti kitų kraštų 
vyriausybėse bei visuome
nėje, įtraukiant į darbą ten 
gyvenančią mūsų išeiviją;

dalyti pastangų kartu su 
kitų Europos pavergtųjų 
tautų atstovais iškelti tų J 
kraštų, kartu ir Lietuvos, iš
laisvinimo klausimą Jungti
niu tautu organizacijoje;

kviesti lietuviškąją išei
viją Amerikoje, vieningai 
įsijungti į sustiprintą laisvi
nimo darbą; dėl to turi bū
ti šaukiami susirinkimai, 
juose priimamos rezoliuci
jos ir siunčiamos vyriausy
bei : kartu su kitų paverg
ti! i ų tautų atstovais organi
zuoti mitingus ir demons
tracijas užuojautos ir soli- 
daiumo pareiškimai kovo
jančiai vengru tautai yra 
dabarties įvykių diktuoja
ma mums pareiga.

1 aukščiau pasakytus tris 
i unktus yra suvestas suva
žiavimo jiolitinių nutarimų 
esminis turinys.

Alto ir Vliko sustiprinta 
ve'kia. aišku, reikalinga iri 
didesnių medžiaginių iš
tekliu ir dėl to ateinančiu

nustebino, kad tame skautų !duo 
akademikų susirinkime bu-:dą 
vę vyresnieji, kurie kalbėjo 
apie laikraščius ir apie me- Į būtų autorių paremti jau 
ną, nepriminė skautams i dabar knygą užsisakant, ar- 
akademikams, jog apie ne-!ba nusiperkant “Nepriklau- 
priklausomos Lietuvos pini-!somos Lietuvos Pinigus“, 
gus yra išėjusi Amerikoje! A. K. Gruzdys
stora knyga, iš kurios gali-į---------------------------
ma viską apie litą sužino-į PJphl Amprilrm 
ti. Negi vylesnieji akade- 15 r 4eiM
mikai dar nežinojo, kad ‘ ---------
toks veikalas yra? Negi jie1 KOLUMBIJA
manė, kad keliais žodžiais Mirž in- p N.rulavičiu, 
ir vienos monetos parody-j
mu galės duoti jauniesiems Lapkričio 18 d. Medei-

t ~ą ape musų prabočių pi- 
■ n i gus ’ i; pinigus. Laikas

metų Vasario 16-os vajus 
turi būti gerai paraoštas ir 
energingai vykdomas. Visa 
eilė konkrečių pasiūlymų, 
kas dabar dar būtų dalyti
na politinei mūsų veiklai 
sustiprinti, tik papildė pa
grindinius suvažiavimo nu
tarimus.

Seimas pritarė A. šimu
čio iškeltai minčiai šaukti 
Amerikoj lietuvių kongresą 
iš visų šalių, kur tik gyve
na lietuvių, Lietuvos laisvi
nimo reikalui kelti ir tam 
laikui paruošti peticiją JAV 
ir kitu kraštu vvriausvbėms, 
surinkus po peticija nema
žiau kaip vieną milioną 
parašų. Laikas kongresui 
šaukti numatomas Į958 me
tais, jei įvykiai neverstų jo 
šaukti anksčiau.

Ir šis Alto suvažiavimas 
dar kartą patvirtino, kad 
Amerikos lietuviu' taryboje 
organizuota mūsų visuome
nė moka vieningai dirbti 
Lietuvos laisvinimo darbą.

L. Šimučio ir dr. P. Gri
gaičio pranešimuose apie 
Vykdomojo komiteto veik
lą’ nekartą buvo paminėta, 
kad jis darniai ir pastoviai 
bendradarbiavo su Vliku. 
Suvažiavimas nuoširdžiai 
tam pritarė.

Uoliai padirbėjęs dvi die
nas, Alto seimas baigė svar
styti visus darbotvarkės 
punktus, patikrino delega
cijų sudėtį ateičiai ir Vyk
domajame komitete paliko 
tuos pačius asmenis.. Seimas 
skirstėsi geroj nuotaikoj, 
pasiryžęs sustiprinti Alto 
veiklą centre ir vietose. Iš
siskirdamas pasiuntė svei
kinimo telegramą preziden
tui D. I). Eisenhovveriui ir 
valstybės sekretoriui J. F. 
Dulles.

Seimą sveikino jo posė
džių pradžioje ir posė
džiams vykstant min. P. 
Žadeikio vardu gen. konsu
las J. Budrys, Vliko pirmi
ninkas J. Matulionis, LLK 
pirmininkas V. Sidzikau
skas, iš Europos atvykęs 
E. Turauskas. D. Britanijos 
lietuvių sąjungos vardu S. 
Žimantas, Lietuvių bend
ruomenės vardu pulk. Šle
petys, Balfo vardu kan. 
Končius, latvių tautos -var
du nuoširdžiai palinkėjo 
Altui sėkmingos darbuotės 
min. R. Liepinš, raštu iš 
Eui*opos sveikino Vykdo
mosios Tarybos pirmininkė 
p. A. Devenienė.

Geros kloties Altui nau
jus darbo metus pradėjus.

V. Kymantas

supratimą, kas buvo 1 i t a s, lino ligoninėj mirė inžinie- 
kuo jis pasaulyje išgarsėjo, rius Petras Naiutavičius, 72 
sykiu išgarsindamas ir mū- metų amžiaus. Į Kolumbiją 
sų mažos valstybės ekono- velionis su savo seimą atVy- 
miką, jos vardą? ko prieš sešius metus, dirbo

Nore toji knyga jau pla- savo specialybės—elektros 
čiai garsinta, noriu apie inžinieriaus darbą, 
ją skautams, studentams. Nepriklausomoj Lietuvoj 
inteligentui ir darbininkui velionis vadovavo Šiaulių 
lietuviui dar porą žodžių elektros stoties statybai, 
tarti. Ji vadinasi “Nepri- vėliau ilgus metus buvo 
klausomos Lietuvos Pini- Kauno miesto savivaldybės 
gai”, pai*ašė Jonas K. Ka- ekspertu jai bylinėjantis su 
įys, Vytauto Didž. universi- • belgų valdoma elektros sto- 
teto dipl. ekonomistas, ižy-'timi. Velionis buvo artimas 
miausias Lietuvos pinigų socialdemokratams žmogus, 
tyrinėtojas ir žinovas. į -Jis paliko liūdinčią žmo- 

• Knygoje, kuri atspaus- Janiną ir dukterį Danutę 
dinta labai gerame popie-: aitkiene, gyvenančią Mi- 
ry ir turi 255 puslapius ; amL Fla.
(6” x 9“ form.), telpa v i-i -------- ------7------------
sos žinios apie nepr. Lietu- URUGVAJUS
vos pinigus, o 160 iliustra- —;—~
cijų-paveikslų atvaizduoja J>e šitaip elgiasi 
visas tų pinigų (metalinių ir; štai pora pavvzdžių, kaip 
popierinių) smulkmenas fo-j “draugai“ komunistai elgia- 
tografiškai. Tiems lietu-; gį su Savo artimaisiais, 
viams (ar ir svetimtau-j Vienas jų išvykdamas į 
čiams), kurie lietuviškai; Lietuva ir negalėdamas ki- 
nepaskaito, autorius toje: taip atsikratyti savo ilga- 
pačioje knygoje davė turi- inctės draugės, ja įkišo i 
nio santrauką angliškai, nepilnapročiu ligonine. 
Taigi, niekas negali Ame- Antrasis Juozas Lekavi- 
rikoje pasakyti, kad jam. ėius, didelis komunistų vei- 
trūksta žinių apie nepr. Lie- kėįas. mėgęs kitus mokinti 
tuvos pinigus. Ir kas jų ieš-; padorumo, gana pasiturin- 
ko, kas savo tautos praei- tis, vykdamas i Lietuvą sa

vo motiną paliko Brazilijoj 
senelių prieglaudoje, nore ji 
norėjusi savo senus kaulus 
parvežti į gimtąjį kraštą. 

Jis Lietuvoje įsitaisęs 
resas: Jonas K. Karys, 408; ‘ponu“. bet kaip gyvena 
Park Avė., Bridgeport, Ct.jjo Brazilijoj palikta senutė 

Šia proga norėtųsi lietu-! motina jam, atrodo* visai 
viškai visuomenei Ameri-'nerūpi.
koje priminti, jog tas pats M. Krasinskas

GERI ŽIEMOS MAISTO PAKIETAI LIETUVON £

timi įdomaujasi, gali tą 
įdomią knygą už $5 įsigyti: 
kiek žinau, autorius dar tu-! 
ri neparduotų ekzempliorių1 
tam tikrą skaičių. Jo ad-

n 
X 
X 
X

SS X

X

čia yra mūsų tinkamiausi maisto pakietai siusti Lietuvon -J 

šaltu žiemos metu- Ypač riebalu jx.dauginta. Pristatymas x 

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

na j kainą- Atsiųskit tik čeki ir aišku adresą ir mes viską x 

atliksime. 2

BALTIC PAK1ETAC Nr. 1. Kaina $12.09. Jame yra:

6 svarai kumpio. 8 svarai tauku. 1 svarai cukraus.

BAI.TIC PAKIETAS Nr. 2. Kaina I5.00- .Jame yra:

5 svarai taukų, 1 sv. kavos, 1 sv- kakao, G sv. kumpio,

2 svarai pieno, 3 svarai cukraus.

IDEAL PHARMACY. 29 KELLY SQ WOIU ESTER, Mass. X
. x:o:~ixxu

Dabar pats laikas užsisa
kyti “Keleivio“ kalendorių 
1957 melams. Kaina 50 c.

Pakalbinkime di augus ir 
kaimynus užsisakyti “Kelei
vį“. Kaina metams $4.

Siunčiam Maišia Lietuvon su Garantija
Mūsą vaistinė yra įgaliota priimti užsakymus dėl maisto pa- 

kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
tam. kam jis siunčiamas. Pakirtai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1 . sv. bekono l’A sv. 

jautienos. 1 sv. taukų. 3 ker.ai pieno. 5 sv. miltų, 2 sv. ryžiu, 

3 sv. cukraus ir *6 sv- šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame ’ r;; 2 sv. kumpio. 2 sv. 

jautienos. 2 sv. bekono, 2 sv. taukų. 3 komikai sardinių. 5 sv. 

miltų. 2 sv. cukraus irVt sv. kakao.

Pakietas Nr. S-l kaina $49 80. .Ja e ’ ra 5 svarai miltų, svaras 

sviesto, 2 svar. kumpio. 3 sv. taukų, 2 sv. iartienos. 2 sv- cuk

raus. 2 sv- bekono. IS sv. pieno miltelių. 1 sv. kavos. 1 sv. ka

kao. išvaro arbatos.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čeki ir nurodykite, 

kokį pakietą norit siųsti, o taip nat aiškiai parašykit gavėjo 
adresą- Muitai į paminėtas kainas iit.ku. u. Rašyki;:

IDEAL PHARMACY 29 KELIA SQ. \\OR( ESTER. MASS.
Vytautą -. Skrir.'k:', Saviuinkaa
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Moterų Skyrius

Tebeperka žmonas

vedė. Šį kartą viskas baigė
si kaip tose pasakose, kur 
pasakorius sakosi ir vestu- 

i vėse buvęs ir vyną-midų gė- 
; ręs. Bet liūdnas vergijos 
‘ faktas vis dar neišnyksta 
mūsų žemėje.

; Taigi, mūsų žemėje dar 
į yra mums keistų papročių.

ANDRIUS VALUCKAS

kinta šioje žemė- _ Esą nuotakų h- $800 ver- ’ Remkime Studentu SViskas
ie. kinta iv vedybų papro- lės. Vieno sodžiaus viršinin-; ______
iiai. Ar čia seniai jr mūsų kas nupirkęs žmoną savo u vj d - , ,
Lietuvoje vedybom is menes sunui uz gautus pi- jon(jas * * 1
buvo laikomos tuščiu išmis- mgus pardavus 1 1 “
lu. Tada tėvai pasirinkdavo porą namelių.
marčias ar žentus pagal sa- , .Kadangi įstatymas ... )ar.ciam musų jaunimu, pa- 
vo, o ne vaikų norą. Gi aan- ežia toki vedybų bizni, tai:,.amnc 1
dien. rodos, tas jau pamir- surasta būdų jam apeiti. At-
šta ir .taiytum. jau 'niekur siranda tarpininku kurie; dd iapkriao mėnesiu ir' 

susitaria su tėvais, vienas _ _ L... • ms-ri

, , kiekvienais metais
{kreipiasi i lietuvių visuome-į 

dran ■ nę’ Įrašydamas studijuo-; 
- -! jar.čū

ramos.
šiais metais Fondas, pra-i

jas į gus pirkta.
Alba pinigai pakeičiant • 

įvairiomis dovanomis

siuntinėtais Keliems šim
tams lietuvių — anksty ves- ' 
niems studijuojančio jauni-i 

imo rėmėjams. Jie prašomi;
Fondo kil-,

.MAR1LYN NORI DIDELES SEIMOS

Aktorė Marilyn Monroe su savo vyru rašytoju Arthur 
Miller sugrįžo iš Londono į New Yorką. via ji pasakė 
laikraštininkams, kad ji ruošiasi auginti “didelę seimą”, 

nors apie tai ji galėjo savo vyrą painformuoti ir to bu

tų užtekę. bet reklama daroma ir iš tu vaikų. kurte 

dar negimė ir tebėra “planavimo” stovyje.

kras parduoda, o kiti 
jierka savo sūnums.

Neseniai apie tai rašė Ki-U
nijos jaunimui skirtas laik- Bet ir ten tas paprotys;Patalkininkauti 
rastis, kurio bendradarbis, turės išnykti, nes jau dabar i niame darbe, 
aplankęs Šensi provinciją. | daug kam jis nepatinka, tik:. Aukštąjį mokslą einąs 
nustebo ten tebesančiais ve-i dar nedaug kas išdrįsta vv-! jaunimas yra mūsų atrama 
dybų papročiais. i raudančiai tvarkai pasi prie- viltis visame lietuviška-

Komunistu valdžia Kini-;sinti. Dėl to būna daug sa- me darbe. Nuo išmokslini
mo iaunimo priklausojoj jau 1950 metais išlei-: vižuriybiu. užmušimų. p10 .'a““,mc. pnKiauso ir atnauiino lai

do įstatymą, kuris draudžia! .Dar blogiau yra ten, kame kovos dėl Lietuvos laisves fo-d loni atnauj no Įsu
~------- • , » - • •—. •• ciict'rkvimmas n musu įtakos Kiasti metams savo sese

Mrs. K. Sion, Miami, vj”. Kaina ir.eiams $4.

Stalino nužudymas
i Ii

(Tęsinys)
su nusižeminimu, švelniai, švelniai, kaip revoliucinės 
t Įaugės, nunešė jį ant rankų į jo miegamąjį kambarį ir 
paguldė ant lovos. Praėjus kuriam laikui jis atmerkė 
akis, atšaukė sargybos viršininką ir įsakė jam iškviesti 

' 1 ei iją su kerėtoju. Po to jis vėl paskendo užuomarštin.
Svečiai ant pirštų galų išsėlino iš kambario ir su

grįžo ten, kur anksčiau baliavojo ir kur vienas Vorošilo- 
i vas girkšnojo už stalo. Vorošilovas paniekinančiu žvilg- 
; i n:u pasižiūrėjo į juos, ne tai kaip į nykštukus, ne tai 

kaip į revoliucijos išdavikus, atsikėlė ir išėjo, pasinau
dodamas bend m sąmišiu. Kiti laukė, kuo galės padėti 

i Stalinui.i
Berija senai laukė tos minutės ir atskubėjęs nuėjo 

' su kerėtoju į Stalino miegamąjį. Berijos paprašytas Ma- 
lenkovas atnešė bliūdą vandens ir muilo su rankšluosčiu, 
o kerėtojas užsimovė ilgas odines pirštines. Išprašęs Ma- 
lenkovą, Berija užrakino miegamojo duris, apvertė Sta- 

' lino kūną kniūbsčia, apnuogino jo kaklą ir parodė kerė- 
į tojui gurbą. Nustebęs kerėtojas atšoko gurbą atidaręs, 

r.es ten pamatė nuodingas gyvates, o ne dieles kraujui 
nuleisti, bet Berija pridėjo pirštą prie lūpų liepdamas

________ ! tylėti ir ženklais duodamas supiasti, kad gyvatės turi
, . ; įkąsti Salino sprandą. Kada kerėojas vis dar dvejojo,

, . . . , V" tai pasilenkęs Berija jam pašnibždėjo gružiniškai, kad
‘ Stalinas tun mirti, ar»4i bus galas kerėtojui, nerijos var-

Pakalbinkime
žmonas pirkti, bet isigalėju- tebėra vergija.. sustipi
sius papročius nelengva iri štai iš žibalo karalystės svoris Amerikos politiniame - L„UnH.v __
griežtais Įstatymais panai-Į Kuvait (Arabų pusiasaly) lr ekonominiame gyvenime. n užrakė jai kalendo-
kinti. Ir minėtoje plovinei-;žinoma šitokia istorija. Ten Tautos, neturinčios savo • • 1 • •••■> * • -• « % < .. _ -

nu 1957 metams.
joje, kuri seniausiai komu
nistų valdoma, iš dešimties 
nuotakų devynios tėvu pa
renkamos, perkamos ir par-

susirgo vienos srities valdo-i šviesuomenės, negali niekur ^riS Mary VVaitkus iš

, das buvo jiakankamai gerai žinomas net Gruzijos už- 
. . , ’ kampiuose, todėl kerėtojas pakluso, lšalkusios gyvatės,

lyOUįdUSlOŠ KH’jfJOS į viena po kitos, visos penkios, kerėtojo buvo mikliai iš-
: trauktos iš gurbo, iškištais liežuviais suuodė tabaku, ai-vo-seicho vyliausia žmona, savo Jtakos pareikšti. Nuo Bl.ooklvn N; Y., atnaujino NEMUNO SCNŪS, parašė An-■ kohoIill ir -kfio nrakaitu .„smirdus! Stalino suranda

Šeichas pakvietę į ramus musų pačių pilk aušo savo plenuIę,erata ir užsakė ka-‘drius Valuekas. idomus “ofco""*y* P?,.. .l*"T?įrd’i? S>!“!no,sP,and«>
,.t «km. CTdytojf Kadam pad^^ Kasiulei-!nas « tszr. mat, suleuio savo virtimo zan^kaul.o astnų dantų

duodamo.-, tai leiskia ne gi arabų papročiai nelei-me apie 1000 lietuvių, ei-ti j Coxsackie. N. Y. i ūkininku sukilimo. LP.nrtui at- * '*> Pei JM skylutes ištuštino nuodinguosius maišelius, sa-
jaumeji, bet jų tėvai suta-Į džia ištekėjusios moters ao-. nančių aukštąjį mokslą. M ū- _____________________________________________________ įvaizduotos tas Įvykis, apie kuri vo sultimis nunuodino pačią pavojingiausią, šlykščiausią
na kas su kuo turi susituok-'žiūrėti net daktarui, tai 16 sų pareiga jiems padėti. Iš “KELEIVIO” ATSTOVAS dabar mažai kalbama.' Pirma ir nuodingiausią pasaulio gyvatę . . .
ti, ir vieni kitiems sumoka metu verge turėjo paaiskin- sulinktų lėšų Fondas jau ke- 'dalis 280 psl kaina

sutartą sumą. -ti, kuo ligonė skundžiasi, lis parėmė paskolomis. Yra Didžiojoj Britanijoj visais :NFMJ. r,, j .i ,? Kada Stalino kūnas, po trumpų konvulsijų, galutinai
yra įvai-į Gydytojas suprato, kad Ii- reikalingu daugiau.. “K^UlvĮo“ ir ‘ Darbo” ore- r

Tad Fondas; nuoširdžiai nu“ratot reikJ«i,’prrfo-otoV 
kviečia visa musu r UA:s 1 ’ •

Žmonų kainos
rios. Minėto laikraščio ben-*gonei reikia daryti operaci- 
dradarbis duoda pavyzdžių, i ją, kuriai leidimą turėjo prašo ir

mm s 
»^i . . S4.oo. r:Unm° lr Benja jsitikino, jog jis tikrai negyvas, tai pa- 

. vertė ji ant šono, užmerkė jam akis, apklojo antklode ir
Vienos mergaitės tėvai i ei- duoti pats krašto valdovas, visuomenę į talką tam kil- me kreiptis į J. Venskuną, kata ir Grožis, i’.u . se dr. An- išėjo iš miegamojo, re imam am ary svečiai pasni z-
kalavę už dukterį S60. o vadinamas emiru. Už ope- niam darbui. Taip pat pi a- 17 Wellview Drive, Mother- tonas Gusscn-C . 'to : : . knyga aomis kalbėjosi apie dielių medicinišką vertę, kiek gm-
jaunojo tėvai teturėjo S40. raciją gydytojas gavo gerą šo organizacijų skirti bent wall, Lanarkshire, Scotland.: gerai pa vaizduoji;, kaip dantų činosi, ir visi kreipėsi į pasirodžiusį Beriją, užmiršę ne-
Tėvai dukterį atidavę se-atlvginima ir dovanu buvo maža dali nuo savo paren-----------;- — į priežiūra palaiko kmo sveik

PLASTIKOS LAIVAS
atidavę se- atlyginimą ir dovanų Puvo mažą dali nuo savo par» 

nesniam, bet turtingesniam. pridėta minėta 16 metų ver- girnų studentijai paremti.
Kitas senas tėvas savo gė mergaitė. ! Parama skiriama per Lie-

dukra sutikęs atiduoti už Gydytojas nuo dovanos tuvių studentų sąjungos 
$480 ir grabą, bet tą bizni atsisakė, bet už $2.00 išpir- centro valdybą tikrai reika- 
atšaukęs, kai pastebėjo, ko tą mergaitę iš vergi- lingiems patrotiniams stu- 
kad kaistas buvo prastas, jos . . . vėliau ją pamilo ir dentams, nežiūrint jų poli

tinių ir religinių įsitikinimų.
BROLIAI PASIKEIS INKSTAIS

Jerry ir Jimmy Foster su savo motina atvyko iš Idaho 
aisti jos Į Bostono Peter Bent Brigham ligoninę, ku- 
ioje bus išimtas Jimmy inkstas ir persodintas jo bro
liui. nes to inkstas yra sugedęs.

I

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI
NAVJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairiu receptų kaip gaminti įvainausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą Įvairiu tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta ai ! i; i. visiems suprantama kalba. Jw kaina 
$1.2“. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pir.igu« prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
E. Broadway So. Boaton 27, Mbm.

Fondas kviečia aukoti, 
kad ir nedidelėmis sumo
mis, bet visus. Mūsų visų 
sudėtos aukos ir visai ma
žos sudaro didesnę sumą 
ir įgalina suteikti tinkamą 
paramą. Neleiskime savo 
jaunimui ieškoti paramos 
svetur, nes mes tuo tik nu
kreipiame juos nuo savęs. 
BŪKIME SAVO JAUNI
MO DRAUGAI - RĖMĖ
JAIS.

Kas neturės progos įteik
ti aukos rinkėjui, tad, Fon
do adresas yra: 

i Lithuanian Student Fund į 
Account No. 11737 

! c o Cbicaero Sav. & Loan i
Ass n'

6234 So. VVestern Avė.
: Chicago 36, III.

Visiem sanksčiau auko-’ 
jusiems ir dabartiniams au
kotojams nuoširdžiausia pa
dėka. PAREMKIME MU
SŲ PAČIŲ REIKALĄ — 
TAUTOS ATEITĮ.

1 Lietuvių studentų šalpos
Fondas

Tai pirmas laivas iš pta<i- 
kos. kuris kitą mėnesį iš
plaukia i Pietų Pacifiką 
dviejų melų kelionei.

to.
kaina

toti
ika- apykantą jam: 

virseiiai.

S4.O'.»
į BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS, 

įvertė St. Vainoras i” V. Givin- 

iskas. I-" idomiau-ių pasakų iš 

visame pasauly : • žinomų Brolių 

Grinr.i įa-tų. Pulki dovana vai

kams........................... .. s>».oo.
|žEXĖ BĖGA. paras- .’
j viekas. Atsiminimai

į-»9lo metų. kurtoms
irašvtoias ir au tomato: 
I

irgis S<»- 

is .1 toli

au t orius.

—Kaip jo sveikata? . . .
—Kaip mūsų mylimas Josifas? . . .
—Ar yra vilties? . . .
Berija šypsodamasis užtikrino juos, kad Stalinas 

jaučiasi gerai, jis ramiai miega, jam nieko nereikia ir 
jie gali ramiai išsiskirstyti. Visi tuoj pakluso netrakdyti 
Stalino ramybės ir išsivažinėjo galvodami kaip greit 
bus suimtas Vorošilovas, pralinksmėję, jog Stalinas ga-

praiei- laikinai užmiršti juos .
Io .-.j, tomijos sje- pagal anksčiau duotas šoferiui instrukcijas, Berijos
uos. r-a <;ans i... p i. . ?4.o0. automoįiiĮs su keiėtoju, paklaidžiojęs Maskvos gatvė-
PAVASAR5Ų AUDROJ, parašė mis, pasuko į vieno kalėjimo vartus, kuino požemiuose 
ieva Simonaitytė- klonius ro- dingo gyvačių ir jų kerėtojo pėdsakai, kaip ir pėdsakai 
manas iš Mažosios Lietuvos gy- ;o specialaus kurjerio, kuris juos pargabeno . . . 
veninio ir Klaipėdos atvadavi-

mo. psl.. kaina .... .S—-o0. •• , i**- • .. . , . —•Berija skubėjo suimti į savo rankas visą valdžią, 
JCRIN'.NKO syypBAD NUO- kol nepaaiškėjo Stalino mirtis. Gatvėse pasirodė slaptos 
iVKiAi. Nepaprasti, kaip jie policijos patruliai. Jo įsakymu buvo suimtas Semion Ig- 

nygo.’c -JbKstantis natjev ir jo artimi bendradarbiai. Berijai vadovaujant 
buvo netikėtai užklupta ir nuginkluota Kremliaus sargy- 

$2 oo oa’ ° J°s viršininkas, nesuprasdamas kas dedasi, pateko 
kalėjman. Paštas, telegrafas ir radio stotys buvo Berijos 

pinigais rankose. Laikraščiai, Pravda su Izviestija, turėjo prista-

:sura.šyti knygoje "Tūkstantis 

■ ir viena naktis", liiustruoto, 

puiki dovana jaunimui, psl 108, 
kaina.................................................................

UŽSAKĖ “KELEIVI’ 
DOVANŲ

Stephen Balaker iš Det
roit, Mich., užsakė “Kelei
vį” dovanų savo dėdei Fe
dro Ratkevičiui, Rosai io, 
Argentina.

Elzbieta Sharkas iš Det
roit, Mich., užsakė laikraš
tį dovanų savo giminaitei 
Mis. B. Navickienei, Broo
klyn, N. Y.

J. Krivick, iš Detroito, 
Mich., užsakė laikraštį do
vanų Mr. & Mrs. Ludvikė- 
nas, Detroit, Mich.

V. Ausukaitis iš No. Bran-

j Užsakymus su
prašome siųsti šiuo adresu: tyti jo įstaigon paraoštas spaudai kopijas, kad gautų 

į leidimą, todėl jų pasirodymas vėlavo. Pats Berija per- 
’ žiūrinėjo Stalino slaptus dokumentus, kad atidengtų vi- 
i sas jo paslaptis ir kartu sužinotų paslaptis ūsų aukštes
nių jiareigūnų. Jis rado žinių rinkinį apie save, rado nu
matytų suimti asmenų sąrašą, rado ir žinias apie vaka
rykščius Stalino svečius. Tie dokumentai jam daug ką 
pasakė, leido atspėti kas Stalinui šnipinėjo apie Beriją, 
kokie santykiai politbiuro narių tarpe, kokie buvo toli
mesni Stalino planai. Jis dirbo su atkakliu atsidėjimu, 
iššifruotos Stalino superšnipų pavardės tuoj pat buvo 
perduodamos operaciniam skyriui su arešto įsakymu. 
Stalinas mirė, bet jo sistema veikė toliau.

Buvo jau geri pietūs, kada Berija apsitvarkė su Sta
lino dokumentais ir iškvietė vakarykščius Stalino sve
čius į Kremlių, papildęs sąrašą Molotovu, Kaganovičium, 
Sokolovskiu ir Žukovu. Vorošilovas buvo įspėtas, kad 
jam nėra ko bijotis, nes Berija prisibijojo, kad jis iš
kviestas į Kremlių gali nusišauti. Kada Vorošilovas vis- 
tiek atsisakinėjo, tai Berija jam pranešė, jog Stalinas 
mirė. Visiems susirinkus Berija atidarė duris į Stalino 
miegamąjį kambarį ir tyliu ženklu parodė į Staliną, pa
aiškindamas:

“KeleivU”
636 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro- 
užrašiau jai “Keleivį.” 

labai dėkinga ir sako:
“Gera mano dukrelė, la

bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivi.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je. skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘Keleivi®* — 
ačiū, dukrele, ačiū”...

Sesės-oukrclės, kodėl jums taip nedaryti? Ui
’ dolerius “Keleivis” kas savaitę lankys jūsų ma

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

Kaltini* —Lavonas
(Bus daugiau)
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• « <v 1 •> 1*1 ■ ■ | negalėjęs prie jų prieiti, o bakūžę, kurioj gimė ir jau- Seimininkės turėjo gar-
HH |t£f QVfilm UlKl3lHr3 tuo Urpu net P^eškai-inėje nystę praleido. Mačiau kaip džių valgių, o vyrai skanių
m aawa VTVU1I uuukiuiu fašistinėje Lenkijoje jam neviena nosinaitė šluostė gėrimų.

------------------ nekart* tek* kalbėtis 8U ašaruotas akis. Qv ... hnvA iž imiestas žinojo nisteriais ir gauti jų pagal- v. . ,. . . . Svečių buvo is Cnicatoo.>,!
™ ’ bos politiniam, Aliniams. , Yletos verslininkai suąu- Kenoshos ir Beįeito. Pirnią:

Tikrai “minkšta” h..™,! M0 nemaža dovanų, ku- kartą į Rockfordą buvo at
Visą laiką buvo tvirtina- “Visas 

ma, kad Lenkijoje diktatu- kad suimtieji buvo aplieja- 
ra buvo švelnesnė net tuo mi šaltu vandenium ouvo švelnesne net tuo mi saitu vandeniu ir pri- buvo ; v. Chi s
metu, kada ten valde Mas- versti stovėti didžiausiame ta lenkų komunistų dikta- ... r vorciininVae t vurkvai visai parsidavę ir at- šaltyje.” tūra! O ką jau besakyti kellu*____________________ žinomas verslininkas J. Kar-
sidavę bolševikai, kaip mi- Dėl visų tų baisybių'apie pačioj Sovietų Rusijoj / ’
ręs Bierut ir J. Berman su Wudzki kaltino Lenkijos' esamą tvarką.
Rokosowskiu. Bet dabar iš “mažąjį Staliną”, dabar' Čikaąiutis
pačių komunistų sužinome, jau mirusį partijos genera-į ----- ----------------------
kokia iš tikrųjų “švelni” linį sekretorių ir buvusį pre-! McrLin ir bi
buvo ta diktatūra. zidentą Bierutą ir kitus ma-; »€/©<<#, inerKtO lr Kl.

ŽODYNAS

velis. ' Domininkas Miksas, Jono sūri.
Svečiai apžiūrėjo Lietu-* Morta Mažutienė. Vinco duk- 

vių klubą, pagyrė rockfor-1 tė. gim. Raseinių apskr.
diečius, kad jie s»vo. gra-, Patys ieškomieji arba apie juos 
zuis namais pralenkė netliiluultieji utsilie ti
daug didesnes kolonijas. iiuo adresu:

Dalyviai koncertu buvo R.fF. . 
labai patenkinti. Atrodo, .* f,as . Q . 
kad ir svečiai buvo paten- p ,, ,, v v
kinti rockfordiecių vaisin- ___ ______________
gumu ir nuoširdumu. m.v/i uun

Rockfordiečiai linki su- PAIEŠKOJIMAI 
listui S. Citvarui ir komp.

Spalio mėnesį įvykusia- žesnius “stalincus”, bet ne 
me Lenkijos komunistų par- pačią komunistinę tvarką, 
tijos centro komiteto posė- kurioje toMtfos baisenybės 
dy jo narys Leon Wudzki gali būti. Wudzki dar ša
be ko kita štai ką papasa- kė:
kojo: j “Tuos (komunistus), ku-

‘žmones gaudė gatvėje ”e p,'iešiPo?S • kal.«j?- 
ir po 7 dienų tardymo juos P^kelbeįjuos priešais
paleisdavo n e b etinkamus !r “davikam. Bet daugumas 
gyventi. Juos tekdavo vež-! komunistų -prisitaikė prie 
ti j bepročių ligoninę Twor esamos tvarkos. Šitie komu- 
kuose.
Tworkuose, i... v^uk.. . . . iz- i - ikol apsvaigo. Kiekvienas

likimas
Latvių socialdemokratų 

Stockholme leidžiamoj “Bri- 
viba” Nr. 9 rašoma apie 
Pabaltijo buvusių valdžios 
vyrų likimą, būtent apie tų, 
kurie buvo išvežti į Rusiją. 
Piadžioje jiems buvusios 
net pensijos paskirtos, bet 
tuoj vėl atimtos. Jie buvę 

Kiti *ImtVrVslė7Xi *isUi susuko s311 lizd4 ant vėl suimti ir sukišti į Kiro- 
a os įmesdami Berij°s krūtinės ir ją čiulpėjo, Ivanovo, Sverdlovsko ir 

bepročiais,’ kad tuo būdu kol apsvaigo. Kiekvienas Maskvos kalėjimus. 1952
galėtu išvengti slaptosios PaltlJ°? na,?s buv? PnYel'" meta>? ,?I®P‘?SK». . 
policijos taidymu. Daug atas .sl,oi»ntl sav-»e J““8 “specialioji komisija” juos- 
padonų žmonių bėgo j UŽT zm«n>?kus Jausmu net tais, nuteisė 25 metus kalėti sun- 
sieni. kad galėtų išsigelbėti atsitikimais, kada bu.o.kiųjų darbų kalėjime. Kale- 
iš mūsų sistemos P?tys baisiausi nu- j.me pasmerktieji buvo vi-,

“Visa Varšuva žinojo Slkaltimai • ' siskai nuo kitų išskirti ir
apie siaurus požemius, ku- Wudzki daug ir kitų įdo-p3^3’ saugojami. j
riuose žmonės stovėjo po mių dalykų atskleidė tame| . ^le. Sav? eilinius . nume- ’ 
3 savaites savose iki 6 colių posėdy. Jis papasakojo, pa-!nu?. 11 ^?ls numeriais buvę 
gilumo išmatose. vyzdžiui, kad jo paties pas-'vadinami.

“Visas miestas žinojo, tangos gelbėti kai kuriasiŲlmams k-lkp^
kad slaptosios {Milicijos vir- aukas nedavusios jokių vai-ĮVu^ o a
šininkas Rozanski pats nu- šių. Jis ištisus mėnesius mė- į{, ų diktatorius) Nr. 2., A. 
diasko žmonių piršti} na- ginęs pasimatyti su Bierutu . eik^s . _ -o (jis pats,
gas. ir kitais galingaisiais, bet j z.mona Jaunus), estų ka-

A. LALIO
Lietuviu-Anglų ir

Anglų-Lietuviu.

Kaina $14

Pinigus siųsti kartu su

Dr. D. PILKA 
S46 E. Broadway

So. Boston 27, Mass.

4.

V Jakubėnui ko periausio^ Juozas KUPČIŪNAS, kilęs nuo v. .>aKunenui ko geuausios, Bartininku kurj laika gyvenes 
sėkmės ir ištvermes su dai- Bostono apylinkėj ir Binghamp- 
na ir muzika skinti kelią į tone. N. Y.. ieško savo giminių 
laisvę. ir pažįstamų gyvenančių Ame-

Perkūns rikoje. Rašyti jam:__________Krasnojarskij kraj, Manskijrajon, p. ot. Skotoprogonnoje. uč. BULTUSUK, L. S. S. R.Pastaba: laišką adresuoti reikia rusiškomis raidėmis.
NEWINGTON, CONN.

Pakliuvo už narkotikusI
Lietuvis Aleksandras Sa

kalauskas, 21 metų jaunuo
lis, suimtas ir kaltinamas 
pardavinėjęs narkotikus.
UŽ $5,000 užstatą jis iŠ ka- nantieji atsiliepkite adresu: 
Įėjimo paleistas ir laukia 
teismo. Suimti ir kiti du Sa
kalausko bend radarbiai, —

Paieškau savo švogerio Prano (Frank) Baginskio iš Palei- pių kaimo, Luokės parap.. Telšių apskr. Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. Jis pats ar jį ži-
Frank Shimkus 
Route 1. Box 318 
Rheinelander, \Yis. (51

Siuntiniai į Lietuvą ir kitus kraštus
* EKSPRESU—SIUNTINIAI APDRAUSTI

Maisto produktai. Nauji ir vartoti daiktai.
Medžiagos - audeklai, avalynė ir vaistai. Pigios kainos.

.91 ui viii apmuitinsi vin. vvrirvii* j»u iv mcrvu.

Sylvan Trading Co.
200 SECOND AVE-, NEW YORK N. Y.

(Tarp 12 ir 13 Street.*) Telefonas: GRamercy 7--M5S1
Atidaryta kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. $e$t. nuo 9 iki 4 v.

Wo ship on License of Globė Travel Serviče.

Mokslas - Literatūra - Švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač tu, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5-00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) . sako: skaitai mane, nes myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių, kaina $3.00.ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose vandens ir druskos. Iliustruota. 316 psl.. kaina .... .$3.00 ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.449 puslapiai, ilustruota, kaina............ $4.00BLIUrTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, -nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik . . . $3 00. 
Vison 4 knygos sykio tHt už $5! Bet kas nori 1, 2 ar 3 knygą, tai už 1 $2. už 2 $3, už 3 $4. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Margeris, 3325 So Halsted SU Chicago 8, III-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIRCIA VISUS | BENDRĄ LIETUVYBfiS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime IJetuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojMiticms. ftsiasudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yiu 
parankiaasia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
ftatsnialtais uandouris SLA apdrauda pagelbės 
jin* Ir Išimai nslstmlja.

SLA VEIKLA Ir jo tikslai M praeityje nuveikti
bai Ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi- 
aiuoos, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa- 
raėysita SLA Sskretortui:

M. M. J. VINIKAS
Naw Yarli 1, N. Y.WmK Mb

riuomenės vadas gen. Lai-
: doner su žmona Nr. 6-7,' 
i Latvijos užsienių reikalų 
i ministeris V. Munters su 
Į žmona Nr. 8-9, J. Urbšys 
i su žmona Nr. 10-11, latvių 
■ kai iuomenėg vadas gen. Ba- 
lodis su žmona Nr. 12-13.

Kalėjime esą mirė: Ul
manis, Pats ir Laidoner. !

1954 metais gyvuosius 
i paleidę iš kalėjimų ir jiems 
paskyrę pensijas po 560 
rublių mėnesiui. Gyventi 
jiems buvo liepta Vladimiro

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

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

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

Kaina 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

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

kurie paleisti padėjus po Paieškau savo pusbrolio Mykolo 
$2,500 Užstato. . (Mike) Vasiliausko iš Bartnikų

P M s*L km., \ nkaviskio vals. Jis patsr runas INauncikas ar jį žinantieji atsiliepkite ad-; resu: M. \Vasiliauckas 419 St. Mason St.,
Bcnton, III.

REDAKCIJOS
ATSAKYMAI

lį

Alksniui Parausviniui,! A;- Morta Alminienė, po tėvais Resgalė .. Zubjelų Rm , piate. Tamsta jįu par > paieškau savo giminės 
rasai, kad Hamiltono Kras- Stasio JUODEIK1O iš Josvainių 
to tarybos kandidatų iki nu-i km., Platelių par. Girdėjau, kad 
statyto termino nebuvo pa-iKyveiia apie Chicagą- Turiu 
duota, o vėliau sąrašuose; svarM ?’nĮM 1S LAetuv^.- 
jie atsirado, bet nepasirii- ^^ersuJ! ats",e'>k"
pinai išaiškinti, kaip tife ; Mrs< M'. Alminas 
galėjo atsitikti. Prašome tai: 2 Spring St.,
patirti ir parašyti. Tas bus! Matawan, N. J. (52
įdomu ne tik Hamiltono simano Bumeikos, kilusio
lietuviams. nuo Balbieriškio. Buvo vedęs Kurkau-

| skiutę iš Kižiu kaimo. Balbieriškio 
’ vals. Turiu žinių iš Lietuvos.

BALFO IEŠKOMI i pats ar jj žinantieji, atsiliepkite ad
resu:

Vincent Liuiza
103 Pleasant St. (4i>
Torrington. Conn.

LYTIES GARBINIMAS 

Parašė T. J. Kačinskas
į mieste (apie 100 mylių nuo. Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry-
Maskvos). • “us, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip

Muntenui ir BalodziUl Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievą stabus, 
buvę leista poią karty trum-. Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144. Kaina tfk- 
pai lankytis Latvijoje. t taį J.50. Knvga galite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane:

Kitais šaltiniais pasirė
musi Elta praneša, kad J.' T. J. Kučinskas 740 W. 34th St., Chicago 16, Iii. 
Urbšys ir šiandien tebesąs
Vladimiro mieste.

Taigi, bolševikai su jais el
giasi, kaip sotus katinas su 
pele: kol nusibosta žaidžia, 
o kai užsigeidžia—galvą 
perkanda.

NAUJI RASTAI

Pranas Budrys, gim 1924 m.Palangoje.Steponas Jašinskas? gim. 1924 m. Palangoje, gyv. Švedijoje nuo 1944 m. vėliau emigravo į Australiją.Gediminas Natkevičius iš Pa .langos. I esu našlys, turiu savo pastogęStasys Darginavičius iš Palan-{ kuriai nubodu kaip ir man. Aš gos. ; per laišką. Rašyti:
Teodoras Lasauskas.Vincas šlvteris, Antano sūnus.

APSIVEDIMAI
■ Noriu susipažinti su moterių, 150 amžiaus, sveika, be vaikų, netoli miesto. Daugiau žinių

KARJERISTAI, Juozo Gru
šo į-omano antroji dalis, an-J 
tras leidimas, 160 psl. Iš-( 
leido Nidos knygų klubas 
( 3 Southern Row, London; 
W, 10, Great Britain), kai 
na nepažymėta.

EGLUTE, vaikams skiria
mo žurnalo Nr. 9, kaina 30 
centų.

KELIOS MINTYS ŽUR
NALISTUI, parašė Barna
bas Ign. Mikalauskas, iš
leido Lietuvių žurnalistų 
s-gos New Yorko skyrius, 
16 psl., kaina nepažymėta. 

ROCKFORD, ILL.

Gražus koncertas
Lietuvių bendruomenės 

apylinkės sumanymu lap
kričio 11 d. buvo suruoštas 
koncertas. Pi*ogramą atliko 
neseniai iš Brazilijos į Chi
cago, III., atsikėlęs operos 
solistas Stasys Citvaras, ku
riam akomponavo komp. 
Vladas Jakubėnas.

Solistas dainavo įvairio
mis kalbomis. Kai jis pra
dėjo dainuoti “Kur bakūžė 
samanota”, buvo tokia ty
la, kad būtumei girdėjęs ir’ 
musę lekiant Vin mintimis 
buvo nuskridę j tą šalį, tą

Patikimiausia įstaiga siųsti siuntinius į SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ, LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 
ir į kįtus kratus, apmokant čia muitą Ir kari garantuoja 
prislatvma. (ai daugelį metu žinoma firma PARCELS TO 
RUSSIA, Ine. (turinti SSSR leidimą)} įgaiiuota INTURIST. 
Maskvoje, rinkti muitus čia, vietoje.

FrnktiŠKB! sraliroa siųst: visk*:—nauji i.r dėvėti drabužiai, valgo
mieji produktą', įvairūs vaistai:—Streptoūiicm, Penicilirt, Kimofon ir
kiti. oro paštu. Pristatoma laike 7-10 dienų. ___ __
NAUJIENA: Dabar galiama siųsti “ANTI-POLIO SERUM”

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

Siunčiame siuvamas mašinas, akordijonu*. rašomas mašinėles įvai
riomis kalbomis. MVSV DABARTINIS ADRESAS:

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

(Už kampo buvusios vietos). Telefonai:
INgersol 7-6455, INgersol 7-7272.

Jstaisra yra pirmame aukšte. Apylinkėje pakankamai vietos po<Ma
tyti automobilius. Jsta:įja atidaryta kasdien ir sekmadiiniai* nuo 

9 rv’o iki »i vai. vakaro, šeštadieniais nno 9 iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

44Keleivio" Kalendorių 1957 Metams
Ir šiais metais “Keleivis” leidžia didelį, apie 100 

puslapių kalendorių 1957 metams. Kalendorių jau 
galima dabar užsisakyti.

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

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

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

“KELEIVIS”

So. Boston 27, Masą.

apie 65 metų, anksčiau gyveno Chicagoje.Ona šukytė, Jono duktė, giin. 1920 m-, Pilviškių kaime, Ukmergės valsčiuje.Povilas Tarabildas, Jono sūn., gyv. Philadelphia.
NEW ERA

IšDIRBĖJ AS SKELBIA 
ka<i vanduo vali būti labai pavo
jingas pakaušiui vartojant papra
sta muilą aiba detvrgent Shain- 
poo. Vanduo patenka (filiai i pa
kauši, kas labai džiovina <x!ą. Jūs 
visi grirdėjot tą “Ohl mano gal
va to> i suriki šj rytą, vakar tik 
mazgojau ęalvą". NEW ERA mi
šinys padarytais su (reria»’viu co- 
comit muilu be jokių gyvulių tau. 
kų, nepraleidžia vandens į pakau
šį, o moterims užlaiko eii'-banas 
(curls) 3 sykius perinu kaip kas 
kitas. Taip man rašo VISOb 
Tr.RAS.
Siųskite S2.0S až A at. Uų. ba
telį. Kanadoje $2.25.

KR. BITAUTAS
.102 So. Beari l»raver„ Colo

John Lukow Faetorv Hollovv Tumer Kalis, Mass.
U

PLAŠĖ ŽOLĖPlašė ara Asuklis- Ožkabarzdis žolė nuo inkstų, pūslės silpnumų, kraujais 
vėmimo, vandeninės ligos, betvar- kingo šlapinimosi,

lytiškų ligų. šita žolė yra turtinga mineralais, kaip tai: Cal- cium, Silicon, Sulphur, ir yra žmonių, kurie negeria kavos ar arbatos, tik geria šitos žolės arbatą. Svaras $3.00. Medleva žievės yra geriausia gyduolė nuo vidurių užkietėjimo, geriant daug ar mažai ji nepakenkia sveikatai. Ji lengvai liuosuoja vidurius, stabdo galvos skaudėjimus ir priduoda kūnui gyvumo ir skaistumo. Svaras $2.00
ALEXANDER’S CO. 
*414 BROADWAY

So. Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

“Keleivio9* spaoatuvė padarys tamstoms vieką 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiao adresu: 

"KELEIVIS”
336 East Broadsray, South Boston 27, Mass

« e



Pt»lapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr.

Remkime savo mokyklą Į Mirė F. Jatužis

Bostono lituanistikos mo-j 
kykloje, kurios vedėju yra' town.

padainavo latviškų dainų, 
susirinkusius svečius tele- 

--------  grama.
“Vinco Kudirkos” spėk- ---------------------------

taklis šia žiemą turėtų bū- _ ..................... ,
ti vienas ir didžiausių kui- D,r ““n*
tūriniu įvykių Bostone. į _ ... , , .. , .

Režisierius Ipolitas Tvir- . P1™?210 * <?; susituokė 
j butas, nebodamas savo sil- .^1įI?as bartas su Vir- 
i pnos sveikatos, su Bostono pnŲa Simonaviciute. Jau-

“VINCAS KUDIRKA ” 
ATEINA

Supažindino su latviais ‘Darbui” aukojo

J. Vaičaitis, dirba šie mo
kytojai: A. škudžinskienė- 
-Ivaškienė. A. Yasaitytė, Z. 
Zarankaitė. A. Brazdžionis. 
P. Kaladienė. E. Yasyliū- 
nienė. 0. Girnienė, D. Gie
draitis. tautinius šokius mo
kina O. Ivaškienė ir muzi
ka. dainas I. Yasyliūnas.

Jatuzis. paiaiaoias ą.aiva-|ties Jam adtda ^būrio ua.ena. r orams lovas vair
iuos kapinėse. Velionis pn-|ved4Ja akt. Al. Gustaitienė. kevtciai Tautines s-gos na- 
klausė Cambridge lietuvių! £iam~ <p'džiam darbui vai- muose įrengė gražią ves- 
klubui, Lietuvos sūnų drau-Į dintojaį aukoja paskutines tuvill Puot4’ *&«<» progra- 
gijai. kurios valdyboje dir-Įja:svas valandas, stengda- tvarkė dr. B. Mickonis. i mentinš ir A. Augustans, 
bo kelerius metus. Imiesi sukurti tikrai aukšto

Daug' kalbame apie vie-’ Adv. K. Michelsonas $10, 
nybę su kaimynais, bet ne- po $5 aukojo: dr. J. Repeč- 
daug tedarome, kad vieni ka, J. Stilsonas; $3 aukojo 
kitus geriau pažintume. J. Šaltis. Visi iš New Yorko. 
Kultūros klubas gerai pada- Po $1 aukojo: A. Dankus iš 
lė paskyręs gruodžio 2 d. Cheetenham, Pa., J. Stepp 
susirinkimą su latviais susi- iš Posadena, Calif., ir B.
pažinti. Kuzminskaitė, Anglijoje.

i
Dr. B. Mickonis skaitė “Darbo” administracija 

paskaitą apie latvių kultu- visiems nuoširdžiai dėkoja, 
rinį ir visuomeninį gyveni- ’ ■ - *
mą emigracijoje, jį* papil-

Dr. B. Matulionū
SkV2*

Uial rimtie Ir tir- 
r6ma bet

i — y°t Ca ■•■d-

DR. D, PILKA

Mokvkloįe vra virš 15!) 
veikia 4 pradžios 

mokyklos skyriai ir šešios 
gimnazijos klasės.

Lietuvybės išlaikymu su
sidomėjusi visuomenė pra
šoma remti šią mokyklą, vi- Ilsėkis. Franai. 
sų pirma tėvai leisdami i ją šios šalies žemelėj, 
savo vaikus ir medžiagiškai
aukodami jai pinigų, kny- nuoširdžią užuojautą, 
gų. moksle priemonių. No- A. V.
rimą Įsteigti jaunimo bibli-! —:-----------------------
otekėlę. Naujas tėvų komitetas

Mokyklos reikalais kreip-i _ ~
tis i mokvklos vedėja J. Bostono lituanistikos
Vaičaiti (542 128 O St So. mokyklos šių mokslo metų 
Boston.' tel. AN 8-5714.) ^vu komitete yra šie asme-

Inž. Vaitas dabar atlieka

P’ Ak- Cambri<)g?",“MaS.s^!"jar<lUodu:
bizni-restorana. Alus. vynas irj

Latvė _ Priede paskaitė žggV*“1 'rengU pata"“/

mokiniu. ręs. ilgus metu;? skaitė *ke-j §j bartą scenoje matysi-
’eiyi • ~ 'me ir visai nauju veidų, <u O. Yenush į Braziliją

Jo liūdi žmona Petronei entuziazmu prisijungusių ----------
Blažytė - Jatužienė, duktėipi^e sambūrio darbo. Neu- Sena “Keleivio” skaityto- 
Helena Culbertson. 2 anū-į žijg0 atvyks ir akt. H. Ka- ja Ona Yenush iš Stough- 

• ton, Mass., sekmadienį iš- 
ši kultūrini . _ _ *

remia visa gyvybinga Bos- lio aplankyti. Jos brolis gy- kompozitorių kūrinių, o 
Liūdinčiai šeimai reiškiu. tono visuomenė. Ypač daugi vena Sao Paulo mieste. Ten solistė Daila Kaucis-Gosts 

į pagalbos sambūris su- i ji žada pabūti kol patiks. padainavo latvių dainų.
siiaukė iš žinomos Bostono' 
kultūrininkės Onos Ivaškie-jt' 
nės, kuri leido vaidintojams i 5

kai ir du broliai Lietuvoje, čiflska
ramiai

lietuvių kalbą.
Latvė pianistė , Mara 

parengimą skrido į Braziliją savo bro- j Eferts paskambino latvių1 *• 7- — 1 1 A * ▼ 1 1* ' 1 * 1 * *

TT T v ,- - .šdirbtas per daugeli me-Umeziutes - Lamberg lenes tų. Nauja “Cooling system”, au-' 
(Ryg°s lietuvės, ištekėju- tomatiškai šildomas vanduo ir, 
sios už latvio ir latviškai kiti Įrengimai- Kreiptis: UN 4- 
rašančios, dabar gyv. Bos- *4866 nuo ryto 8 iki 8 vak. (50
tone) eilėraščių, o poetas Reikalu „anhvėte 
Faustas Kirsa paskaitė JOS Reikalinga patyrusi pardavėja 
tris eilėraščius, jo išverstus (Sales giri). Aukštas atlygini

mas. Pilnas ar dalinis darbo 
laikas. Kreiptis: tei. AN 8-9664

3dirbti savo namuose, buv 
Liet. enciklopedijos patal
pose. Ji ir šiaip daug kuo'1

arba': H. Davis
449 W. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

i nys: pirm
Tėvų komiteto pirm.

Kubilių (542 E. 6th St., So. jerčius.

inž. Y. Kubilius.
sambūriui padeda. i.

Enciklopedijos leidėjas' 1

Mamytes Suris
Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma

mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva-

Iš.\ L'OML'OJ AMI KAMBARIAI 
Išnuomuojanū atskirai du kambariai. > 
Vienas antrame aukšte, tinka ir ofi-j 
sui, antras trečiame aukšte. Kreip
tis j Lithuanian Fumiture Co., 36»>. 
W. Broadv.ay, So. Bostone. Telefo
nas: AN 8-4618. (—)

JS leidėjas»« raus pįeno, griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai įreng- (► 
Y. vicepirm. Karosienė ir Ba-įJ. Kapočius davė sambūriui^ toje dirbtuvėje. Reikalaukite MAMYTES SŪRIO visose lie- į

ižd. J. Venckus,1 patalpas dekoracijoms susi 
dėti ir įvairiemsBoston, tel. AN 8-6844). .sekr. J. Kuncaitienė.

Tėvų komiteto iždininką j Kalėdų eglutę komitetas darbams atlikti.
J. Venckų (5 Thomas Park. nutarė rengti gruodžio 30 i Spektaklis numatomas 
So. Boston, tel. AN 8-8667). d. šv. Petro parapijos salė-; sausio 13 d. 3 vai. po pietų.

--------------------------- I je, o paskutini sekmadieni} Teatralai
prieš užgavėnias didelį po-j --------------------------
kylį. * Darbingai* suvažiavimas

Pagerbs prof. Končių

Prof. Ig. Končius išvyk-}
sta i Chicagą, kur akademi- > SLA 43 kp. susirinkimas 
kai skautai ir inžinieriai 
gruodžio 9 d. rengiasi ji pa
gerbti jo amžiaus 70 metų

, z. t aviškose krautuvėse ar tiesiai iš dirbtuvės
kitiems m

1 Charles Paukštis, president Walter Paukštis, Manager4
SCOTTVILLE. MICH. CHEESE. INC.

GREEN-FREEDMAN BAKING CO.
“For That Old—Country Flavor”

. Po 50 metų ant Harrison ir Dover 
greit atidaro savo naują, modemiš
ką kepyklą rankom paruoštai pečiuje 
kepamai ruginei duonai ir pyragai

čiams (rolls ) kepti 
75 Old Co|ony Avė., South Boston 

(Netoli Dorehester Ae.)
(Netoli Dorehester Avė.) (51

LIETUVIAI,
• Gyvenantieji Roslindale, West

W- ***sjčasKS’vt_ „ss&sašss ~ ' ’ -g , j.ose vietovėse* visais na-

Lapkričio 25 d. Bostone 
Sandaros salėj įvyko SLA 

kuopos me-į antrosios apskrities atsto-:i 
susirinkimas Į vų suvažiavimas, kuriame'1

SLA 43-sios 
tirus narių

sukakties proga. Pokylis kviečiamas gruodžio 12 d. i dalyvavo 30 delegatų nuo 
bus YMCA patalpose (2552 i 6:30 vai. vak. Lietuvių pi-i 14 kuopų. . jj

j liečiu draugijos salėj (3681 Pirmininkavo inž. A.ča-i! 
i IV. Broaduay So. Bostone),! plikas, sekretoriavo J. Vai-i iT • 7 • • *1 t

W. Marųuette Rd.).

Įkuriame be einamųjų reika-įčaitis
•lų svarstymo bus renkama; Suvažiavimas buvo

T^nkriėin d dsrhJ ku°P°s valdyba kitiems me-: darbingas, be tuščių kalbų. Lapkncio 2b d. darbe lj. t ė išplėgti kuitQrine
Ftaiea nuo širdies smūgio -- . - ♦Vi„ ____ .e . -r- -- Šia proga primename ir teikia rengiant paskaita^,
m?<brb() Sin vklo^ Ti«ef>a- Pra^ome įmokėti 1956 me-; pasikalbėjimus apie Susi-j
b'l?n iindinr-u* ^mnnn Man- tu nai’i° mokesti, o kas gali, vienijimo reikalus, didesnė-; liko budinės žmonų Man ; 95- - j vietovėse šaukti kuopti!
n- du sūnūs- Algi ir Edvar- - v>Ij,yU susirinkiniuSj

--------------------------- } giau dėmesio kreipti į jau-i
Skanus ir Andriulių swis į nimo, ypač skautų pritrau

Naujokas mirė darbe

labai

dą. Velionis buvo kilęs iš 
Suvalkų Kalvarijos apylin
kės.
Lankėsi J. Vilkaiti*

. , . . . ,, ikima i Susivienijimą, silp-Andriulių suno gamyk os .« R ir
atstovas Bosto-! kaJ aukų.

MAISTO PAKIETŲ EKSPRESAS 
Pristatymas iš Švedijos trunka 3 4 savaites

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

MIŠRUS PASIETAS S31.59

5 svarai cukraus 
5 svarai ryžių 
3 svarai kavos 
5 svarai taukų kenuose 
20 svarų cukraus—319.50 
20 svarų miltų—319.00 
20 svarų ryžių—321.50 
18 svarų taukų—332.50

Mes taip pat siunčiame iš Švedijos vaistus oro paštu ir iš
Anglijos siunčiame: angliškas vilnones medžiagas, čevery- ® Biznio Reikalais kreiptis į 
kus, lietaus apsiaustus, šalikus, megstinius, apatinius dra- g „ai;.,
bužius. kojines, antklodes, amžinas plunksnas, laikrodžius,| Baltic Flonsts gelių IT do- 
akinius, dirbtinius dantis ir siuvamas mašinas. g /anų krautuvę, 502 East

TAZAB OF LONDON | Broadway, So. Bostone.
51 Reservoir St. Cambridge, Mass. § fel. SO 8-0489. Ten gau-

Telefonas: KIrkland 7-9705 § tarnas ir “Keleivis.”
Steponas Minkus.

l

*•>41 AA

5 svarai taukų kenuose 
5 svarai miltų 
5 svarai cukraus 
1 svaras šokolado 
1 svaras saldainių 
1 svaras razinkų

Į mu pardavimo ar pirkimo rei- 
! kalais prašomi skambinti Vyt. Į 
'STELMOKUI, REALTOR. Bus j 

§ į patarnauta mandagiai ir są- 
H'žiningai. Telefonai: FA 3-2016 
1 arba AN 8-0605. (—)
|į RADIO PROGRAMA 

Lietuvių Radio programa
|'iš stoties WBMS, 1090 ki
lį lociklų, veikia sekmadie- 
I niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
| į Iieną. Perduodamos lietu- 
| viškos dainos, muzika ir 

Magdutės Pasaka.

Michigane
p . 77. L ne P' Kavaliauskas atnešė Amerikos lietuviu tarybai
Bostone lankėsi zurnaii- mums ir jo platinamų so

stas J. Vilkaitis, kuris “Ke- rių paragauti. Sūriai gardūs 
leivio” knygyne kelias die- ir jų galima gauti jau vi-
na> rinkosi įeikalingos me- soj eilėj lietuviškų kiau-.u-;gai^o jg gimnazijai ir Bos-i pridėkit čekį ar money* ordvį. Mės pakietą pasiųsim ir sutaupy-

8r0?- vnl- rtono lituanistikos mokyklai} sim jums pirkimo ir siuntimo vargą.
po $50. Viso labo aukų pa-i Palietas Nr. GT—1. Kaina 357.75. Pirmos rūšies vyr. batai (nu

ARTĖJA K \L£IM)S. niūrios ir šaltos bus tavo šventės — beiti skilta $225.
I*1

VAIVOS ‘ JUOKTIS SVEIKA”
I ir II. dvi knygos už 81.00 (anksčiau buvo 31-00)

Įvairių tautų juokai. 300 jų. visi perka Kalėdoms 
popierius, daug paveikslų, tikra švenčių dovana TAU

Siųsk 1 dolerį (galima su laišku):
N. JONI ŠKA 13 COTTON ST. BOSTON 31. MASS

-r T T v ♦ T v t

Siunčiat Siuntimus į Lietuvą ir į Sibirą?
MES GALIME SIŲSTI JŪSŲ PAČIŲ SUDARYTUS 
PAKIETUS JŪSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU 

ČIA APMOKĖTU MUITU
j :i nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau

jų ar senų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų.
< t.;rime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų 

vyr i ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge
ria :.'i i Amerikos ir Anglijos audyklų.

]<»" vilnos uorsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra
buži-.: ; n>i spalvos 3'-i> jardų ilgumo galima pirkti už 312 
;ž s!'>.75 ir už 321. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu

mo ar apsiausto pirkiniu.
liovei:.in*-.-- medžiagos, margos ir paprastų sj>alvų. 36 colių pia- 

t:;m-«. mazgojamos, 3 jardai už 31 ir brangiau- Mes turime didelį 
p; iri -ima visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 
ir kitokiems drabužiams.
Adara pirrod. ir trečd. iki C:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd

Ateikite ir Pažiūrėkite 
TENTILE OUTLET

I.. & M. OVERSEAS PARC EL SERVICE 
25 Kneeland Street, Boston 11. .Mass.

Bay View busas sustoia prie pat krautuvės.

(Vasario 16 proga) $100 ir 
vietoje vainiko ant a. a. K. 
Kalinausko kapo $25. Va-

J apskrities valdybą iš
rinkti: pirm. J. Arlauskas, 
vicepirm. adv. J. Stundža, 
sekr. J. Vaičaitis, ižd. J. 

geras* įždo glob. J. Ke-
- ’ £ slerienė ir J. Gedmintas, or

ganizatoriais J. Tumavičie
nė ii- A. Kriaučialis.

Suvažiavimas baigtas 
draugiška vakariene.

Dalyvi*

Ramanauskai Floridoje

LDD 21 kuopos pirminin
kas’ Frank Ramanauskas su 
šeima praeitą savaitę iš
vyko poilsio į Floridą.

Pagerbė adv. J. J. Grigalių

Siuntiniai į Lietuvą su Garantija
Mūsų populiarūs žiemos ar pavasario pakietai pasiekia Lietuvą 
per 10 savaičių- Muitas ir siuntimo išlaidos įskaityti į kainą. Pa
rašyk tik aiškų adresą j Lietuvą, nurodykit pakieto numerį ir j 5

rodykit dydį ir spalvą), darbiniai arba išeiginiai, rudi ar juodi: 
3‘s jardo vilnonės medžiagos vyr- kostiumui su guzikais ir pa
mušalu. Ruda, mėlyna ir juoda spalva-
Pakietas GT—2. Kaina 378.50. Viena pora mot. batų (nurodykit 
dydį), 1 pora guhinių kaliosių (overshoes) su šiltu pamušalu, 3 
jardai medžiagos mot. žieminiam paltui. 4 jardai pritaikinto ra
jono pamušalo. 6 guzikai. didelė špulė siūlų ir pakelis adatų. 
Pakietas PR—1. Kaina 350.00. 3’4 jardų vilnonės pilkos medžia
gos vyr- žiem- paltui. 3 jardai rajono pamušalo, gražūs, balti 
vyr. marškiniai, 2 lininės nosinės, 2 poros vilnonių kojinių, 1 
pora vilnonių apatinių, 2 špūlės siūlų, guzikai ir pak. adatų. 
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Trane • Atlantic Trading Co.
Ellis Building, Room 10 

409 W. Broadway
Tel. AN 8-8764 

So. Boston 27» Mas*.
Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius | 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, 
ir dabartinį direktorių adv. įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
J. J. Grigalių jo paskyrimo! siuntinį i>erpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo

Lietuvių piliečių draugija 
gi uodžio 2 d. gražiai pager
bė savo buvusį pirmininką

Boarri of Appeais” nariu Į išlaidos. įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai- 
proga. Pokylio metu kulbė- Via| 
jo adv. A. Young, dr. A.Į ir

iksą įstaiga greičiausiai patar-

adv. A. Young, dr. A.i __
Kapočius, kun. P. Viimau-1 
skas, A. J. Namaksy, A.' siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadie- 
Matjoška ir pats Jonas J. ”*«» nu° 9 ik» 2 vai. po pietų.
Grigalius. 1 Tarime atidarą skyrių WORCESTER, Mass^ priėmimo valan-

Majoras J. B. Hynes pas- *» "*> 3 *« 7 vak po pietą- «7 Vernon St. Worcester, Mass.

velkino adv. J Grigalių u Skelbimas laikinas, išrifcirpkite adresą.

UM t 14 4
ir MM T iki S

846 BROADWAY
80. BOSTON, MAM.
Telefonas AN 8-1320

T«L AT 3-4MS

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

pagal susitarimą

495 Columbia Road
Arti UpMa’s Coraer 

DOKCHESTEK, MASS.

Tel. AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDUU8)

Lietuvio Gydytojas ir __
Vartoja vėliausio* konstrukcijos

X-RAY Aparat*
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

Tel. AN 8-2806

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. RmM

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

A. J. NAMAKSY
BEAL ESTATE A INSVRANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
U. ST CRIOLB STBBBT 

WeM Rezbary.
TeL FA S-S515

KETVIRTIS & CO.

Kas perka ar
namus, ūkius, biznius 

kreipkitės į

Prana Lembertą
REALTOR

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

GE 6-2887 
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžiu*, 
žiedus, papuošalus

379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 

Tek AN 8-4649

NAMŲ SAVININKAMS 
Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 

liais; sutaisome pijazus ir ji1 

dengiam bei taisom stogus. ||l 

Prašom kreiptis:
John Petrus

14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.

Te!.: JA4-4576

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 

Ju«tiee of the Peuee—CenstsU* 
598 E. Broudoay 

So. Boston 27, Mana.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

FLOOD SQUARE HARDWARE CO.
JL t.

Telefonas ANfiLnlf

Vbokia

VAISTAS "AZIVA"


