
&03TON PUBLIC LIB3ART 
COPLEY SO'JARE 
BOSTON 17»1A83*

KEUffVB 1
MUDrUMBBATA MITAM*

AMerlkojt, g—fp. Plo-
tą Amerikoj*, Banpojo..ą«.<»

KELINIS
ma BmHm, m im

KELEIVIS KELCVB
Llthaaama W«kly

•eras? smsMMlMBlB
LMMM

M OaMat imi
kslbivis

SOUTH BOSTON, MASS. GRUODŽIO (DECEMBER ) 12, 1956
Matter Fhbruarv 2S UN>6. at the Fant Offica •’ fv*tnn, unner the Aet of M«rcn t. 1S7>

THE TRAVELER: LITHUANIAN WEEKLY
NO. SO ..Keleivio” Telefonas AN 8-3071 Enr»r«d a» M 51-IEJI METAI

J. F. Dalės Paryžiuje Lopo
Vakarų Valstybių Vienybę

Valstybės Sekretorių* Nuvyko { NATO Posėdžius;
Sako, Reikia Palaidoti Nevieninąumą; Vakarų 

Valstybių Vienybė Turi Būti Pirmoje Vietoje; 
NATO Valstybės Tarsis Apie Politinį

Amerikos v^styMs sek- Paklydusi Bomba 
retonus John Foster Dulles
pereitos savaitės gale nu- Nulėkė Brazilijon 
skrido į Paryžių, kur ren- Viena Amerikos vedama 
kasi posėdžiams Šiaurės At-, bomba, iššauta Floridoje, 
lanto Gynimosi Sąjungos, kur tai dingo ir spėjama, 
(NATO) valstybių užsienių; kad ji nulėkė į Braziliją ir 
reikalu ministeriai. Be i -;en nukrito Amazonės upės 
valstybės sekretoriaus ten į džunglėse. Paklydusi “ve- 
dalyvaus ir Amerikos iždo dama bomba” vadinama 
sekretorius, kuris išvykda- “Snark” yra lėktuvo pavi- 
mas į Pai-yžių sakė, kad dalo ir, iššovus ji vedama 
išlaidos Vakarų Europai į ratu, bet viena bomba dėl 
remti (dėl aliejaus krizės) i neskelbiamos priežasties 
nebus tokios didelės, kaip' nepaklausė suktis į ratą ir 
kai kieno skelbiama. i nulėkė tiesiu keliu į toly-

Valstybės sekretorius J.
F. Dulles po savo ligos pir
mą kartą iškeliavo Į užsie-

JAUNIAUSIAS BOKSO C1AMPIONAS

Floyd Patteraoa, 21-nų metų amžiaus, iš Mt. Vernon. N. W Chicagos stadi
jom® 5-me rande nugalėjo čempioną Archie Moore ir tuo būdu laimėjo pasaulio 
sunkaus svorio čempiono vardą. Tokio jauno amžiaus sunkiojo svorio nugalė
tojo dar niekur nėra buvę. Paveiksle matome Moore gulintį ant grindų, o Pat
terson yra pasiruošęs dar duoti smūgį, jei Moore pamėgintų atsikelti. Rėmuo

se teisėjas skelbia Patterson nugalėtoju.

Vengrijoj Generalis Streikas,
| Uždare Darbininkų Tarybas

1
; Visą Pereitą Savaitę Padėtis Vengrijoj Darėsi Įtempta;

Kadar Vyriausybė Pradėjo Areštuoti Darbininkų 
Tarybų Vadus; Darbininkai Priešinosi; |ųrbo 

Kautynių; Bolševikai Paskelbė Kare Storį
ir Uždarė Vengriją Aldai Nuo Pasaulio.

aviacija ir amerikiečiai ieš- 
ko, kur paklydusi bomba!

ni!k"jiš! tik'nmykęs įPa- nuk/'ito-..?omba buvo/sšau-j _
ryžiu, pareiškė, kad Vaka-', “a"' «“¥OS ’ •**' " 

reiškia be sprogstamos me
džiagos, todėl daug nuosto-rų valstybių vienybė yra 

svarbiausias dalykas ir to*V ai VU*
dėl, užmiršus įiesusiprati- S “padarytų, jei nu- 
mus ir skirtingas pažiurusį:kn^ 
įvairius klausimus, reikia tg ° Je.‘ ■» noleke » dzunB|es’ 
vienybę stiprinti. Praeities'talI J* vargu suras.

tUrf bŪt! HsfcJbT York

; Times”, sužinome, kad
Anglijos užsienių reikalų Amerika jau turi vedamų 

ministeris ilgi sako, kad bombų, kurios gali skristi 
šis NATO ministerių pasi-; 3,000 mylių ar daugiau.
tarimas bus vienas iš svar-! -------------------------
biausių, nes jis išspręs, ar ' Prez. Ike Smerkia
Atlanto Sąjunga pilės to-į Ru8U Žiaurumą
liau sėkmingai veikti ir su-j
daiyti jėgą Vakarų Euro-; Prezidentas D. D. Eisen- 
pos saugumui užtikrinti.) hower, žmogaus teisių die- 
NATO ministeriai bandys! nos proga, paskelbė griež- 
suderinti visų NATO vals-, tą rusų žiaurumų pasmerki- 
tybių užsienių politiką, kad mą Vengrijoje. Prezidentas 
ji nebūtų prieštaraujanti, sako, kad rusų brutališku- 
Bendras gynimasis galimas' mas ir teroras Vengrijoje

Komunistai Vel

buvo išrinktos įvairiose 
dirbtuvėse, o paskui susida
rė sričių ir centralinė dar
bininkų taryba sostinėje. 
Kadar vyriausybė dabar 
skelbia, kad į darbininkų 
tarybas sulandžioję “kont- 
revoliucininkai” ir todėl 
jas reikia uždaryti. Tik at
skirų dirbtuvių darbininkų 
taiybos kol kas palieka 
veikti toliau, o visos kitos 
uždaromos.

Darbininkai tai skaito 
dar vienu pasikėsinimu Į 
jų teises ir už teisę reikšti 
savo nuomonę krašto reika
lų tvarkyme stoja į kovą.

Jungtinių Tautų organi-
smaugti darbininkų balsą zacija svarsto ir toliau

- -- - ! “Venmios klausima”. Jauo - ---
priimtos 7 rezoliucijos ir jų 
skaičius dar didės. Dabar 
svarstoma išnešti papeiki
mą Sovietų Rusijai už jos 
“kišimąsi į Vengrijos vi-

, Vengia jo j pilietinis karas 
'atsinaujino. Pereitos savai
tės bėgyje rusų pastatyta 

i Kadar vyriausybė pradėjo 
areštuoti darbininkų tarybų 

i vadus sostinėje ir provinci- 
I jos miestuose. Centralinė 
! darbininkų taiyba reikala- 
įvo, kad areštai liautųsi ir 
. kad suimtieji darbininkų 
vadai būtų paleisti. Bet vy
riausybė darbininkų reika
lavimo nepriėmė ir sekma
dienį paskelbė, kad visos 
sričių darbininkų tarybos 

į ir centralinė darbininkų ta- 
; įyba sostinėje uždaromos.
' Darbininkų taiybos j vy
riausybės pasikėsinimą už-

--__ i_ il:.aisaite pasinei ūmiu gcncid-Jugoslavijos Tito Anglai Plės Atomų , „ , 48 vaiandoms
Atakuoja Tito Išduoda Pabėgėlius Elektros Gamybą streikas vyks antradienį ir

trečiadienį. Vengrijos cen-
Komunisto partijos vėl Jugoslavija išvarė nema- Suezo kanalo krizė paro- tralinė dai-bininkų taiyba

pradeda pulti Jugoslavijos žai vengiu pabėgėlių iš sa- dė Anglijai jos priklauso-1 kreipėsi ir į viso pasaulio
j diktatorių Tito. Cechų ko- vo teritorijos atgal i Ven- mybę nuo Viduriniųjų Ry-' darbininkus, šaukdama! daus reikalus” ir bus pakar-

Iš to pianešimo, kurį pa- munistų partija jį kaltina griją. Jugoslavijos vyliau- tų aliejaus. Kad tą priklau-'juos simpatijos streiku pa-j fotas s**010 reikalavi-
-iv = vt— vr—u- komunistinių pajėgų sybė sako, kad ji tik tuos somybę šiek tiek sumažinus .........................................v““------------------------------"

skaldymą ir kišimąsi į ki- pabėgėlius grąžino į Ven- anglai nutarė didinti savo 
tų komunistinių partijų vi- griją, kurie norėjo grįžti, atomines elektraines ir iki

remti darbininkų kovą Ven-I mas» kad rusų kanuomenė 
trauktųsi iš Vengrijos.gnjoje

Kadar vyriausybė ne tik
daus reikalus. Albanijos bet pasienio gyventojai sa- 1965 metų jie yra pasiryžę atmetė darbininkų reikalą-
komunistai jį vadina “išda- ko kitaip, jie įtaria, kad atominėse elektrainėse pa-!vimus, bet paskelbė karo
viku” ir įtaria jį, kad jis jugoslavu policija prievarta sigaminti 4,000 megavatų1 stOvį ir grasina, kad visi,
bando kištis į Albanijos vi- gražina pabėgėlius į Ven- elektros, o kiek seniau bu- ’ ---• —*'J— - —x
daus reikalus. Panašiai griją. , į vo numatyta iki to laiko
smerkia Tito ir bulgarų ko- Iki šiol jau 123,907 as- pasigaminti tik 2,000 mega- 
munistai. imenys pabėgo iš Vengrijos vatų (2,000,000 kilovatų).

Gražios susitaikymo die-'i Austriją. Kiek pabėgėlių Didinimas atominių elek- 
nos praėjo ir komunistai vėli'Ta Jugoslavijoj Tito vy- trainių yra galimas ne tik 
gavo Maskvos palaiminimą' riausvbė neskelbia. Ji ne- dėl būtino reikalo, bet ir 
puldinėti Tito už įvairias1 skelbia nė kiek pabėgėlių dėl patobulintos technikos, 
jo nuodėmes. Bet Rusijos1 ji jau grąžino atgal į Ven- Laukiama, kad bevykdant

kurie neatiduos tuoj pat 
ginklų vyriausybės agen 
tams, bus teisiami karo 
lauko teismu. Taip pat gia 
sinama karo teismais vi
siems, kurie priešinsis vy
riausybės įvairiems patvar
kymams. Kaitų su karo 
stoviu vyriausybė aklai at-

_ . ; komuųistų spauda, nore irj griją. Vienintelė saugi vie-šitą programą technikos pa-skyrė Vengriją nuo likusio 
yra tiktai turint bendrą po-, paverčia į nieką Jungtinių polemizuoja su Tito, bet tą ta pabėgėliams yra Austri- žanga leis ją įvykdinti pi- pasaulio, susisiekimas tele- 

‘ " 3aro mandagiai, be grubių
užpuldinėjimų.

litiką.
Prancūzijos ministerių 

pirmininkas G. Mollet sa'

; Tautų čarteryje įrašytas 
žmogaus teises ir atima 
vengrų tautai priklausomas

ko, kad praeities nesusi pia-; teises. Ilgame pareiškime 
timai (dėl Sueco) kilo iš j prezidentas reiškia vilties, 
to, kad Amerika nenorėjo! kad Vengrijos laisvės kovo- 
suprasti Anglijos ir Pran- tojai nebus žuvę be reikalo

Riešei Užpuolikai 
Nuteisti Kalėti

ia. Dabar kasdien į Austri- giau, negu dabar numato- 
ją atbėga apie pustrečio ma 
tūkstančio pabėgėlių iš 
Vengrijos.

Herteris Užims 
H. Hooverie Vieta

cūzijos nusistatymo tuo 
klausimu. Iš to ir kilo visi 
nesusipratimai.

Pasitarimuose Paryžiuje 
valstybės sekretorius J. F. 
Dulles aiškinsis su Angli

ir laisvės diena išauš ir ven
grų tautai.

Trys vyrai, kurie daly
vavo sąmoksle apjakinti

Prezidento pareiškimas .sieros rūkštimi žurnalistą
dėl vengrų tautos kančių ir 
dėl rusų žiaurumų plačiai 
garsinama per radiją ir
įvairiomis kitomis primonė- jos u su Prancūzijos užsie- ' . . „...„,7

nių reikalų ministeriais sky- mis P0 vls* P-sauiĮ. 
rium Sueco klausime, kuris LENKIJOJE BAŽNYČIA 
turi toms valstybėms labai! SUTARĖ SU GOMULKA 
didelės svarbos. Vakarų Lenkijos vyriausybė ir 
Europoj vyrauja nuomonė,; katalikų bažnyčios vadai 
kad Sueco kanalo ginčo iš-'susitarė dėl vidaus taikos, 
sprendimas priklauso nuo; Vyriausybė sutinka, kadti- 
Amerikos, kaip ji laikysis kybą būtų dėstoma visose 
ir kokią įtaką darys į Egip- mokyklose norintiems jos

Victor. Riešei, pereitos sa
vaitės gale buvo teismo nu
teisti. Du kriminalistai ga
vo po 5 metus kalėjimo, o 
vienas mažiau kaltas gavo 
du metus kalėjimo.

Irako Karo Pajėgos 
Apleidžia Jordaniją

Irako kariuomenė šio-
______  mis dienomis ištraukiama

Jungtinių Tautų organi-; iš Jordanijos teritorijos, 
zacija reikalavo, kad Ven- Irakas buvo įvedęs savo 
griją įsileistų tos organiza- kariuomenę į Jordaniją 
iijos stebėtojus į Vengriją prieš kelias savaites, kada 
pažiūrėti, kas ten vyksta, žydai kovėsi su Egiptu. Pa- 
Bet Vengrija atmetė tą rei- našiai ir Sirijos kariuomenė 
kalavimą ir sutiko įsileisti buvo Įžengusi į Jordaniją, 
J.T. generalinį sekretorių kad jai padedu, jei Izraelis

Austrija Įsileis
JT Stebėtojus

Nuo vasario 1 d. valsty
bės pasekretorius Herbert 
Hoover Jr., pasitraukia iš 
savo vietos ir grįžta prie 
savo senojo inžinieriaus 
darbo, o į pasekretoriaus 
vietą prezidentas skiria bu
vusį Mass. valstijos guber
natorių Christian Hertei i, 
kuris šį mėnesį perleidžia 
savo vietą naujai išrinktam 
gubernatoriui Furcolo.

Oficialiai H. Hooverio 
pasitraukimas nerišamas su 
Sueco kanalo įvykiais, bet 
faktiškai tai yra išdava tų 
įvykių, kai Amerika ir jos 
sąjungininkai negalėjo susi
kalbėti dėl Sueco kanalo 
tvarkymo ir nuėjo skirtin
gais keliais tame klausime.

KIEK KAS BALSŲ
GAVO RINKIMUOSE

fonu ir telegrafu su užsie
niais visai nutrauktas ir 
net pačioje Vengrijoje susi
siekimas tarp atskirų mies
tų yra labai aprėžtas. To
dėl iš Vengrijos dabar atei 
na tik tokios žinios, kurias 
Vengia jos vyriausybė ir ją 
rementieji rusų kariški da
liniai praleidžia.

Pereitos savaitės gale 
pranešimai sakė apie vėl 
pradėtas kovas tarp veng
ia] darbininkų ir įoisų ka
riuomenės įvairiose krašto 
vietose, ypač anglių ir ura
no kasyklų srityse kautynė
se žuvo nemažai žmonių.

Vengrijos vyriausybė sa
ko, kad pas žmones dar 
yra daug ginklų ir ji nori 
tuos ginklus surankioti, o

Lapkričio 6-ą dieną bal
savime prezidentas D. D. 
Eisenhower surinko 35,369,- 
999 balsus, daugiau negu 
bet kada koks kandidatas 
yra gavęs. Adlai Stevenson

foP°M>ii^tiUS iTVItomS ^L",ep{S‘kydi’; »
ma kada. Todėl JT oiga- ... , , i •nizacija nutarė pasiųsti U .,Ua'“*r ,rak° 
vo stebėtojus į Vengrijos ;t'a«k,ama is Jordanijos 
pasienį, kad jie ia pabėgę- tos salies vyiiausybei pra- 
Iių ir kitais keliais rankio- -?"1' •'<>■ damja tikisi, kad
tų žinias apie įvykius Ven-, z-v<i« i’“'™“ J“' 
grijoje nebegresia- Padėtis ir

Bando, o du metus gavo 
Leo Telvi.

Nuteistieji kriminalistai 
padėjo Abe Telvi, kuris me
tė sieros į-ūkšties butelį į

to diktatorių. Jei tuo klau-; mokiniams, o katalikų baž- Riešei veidą, pabėgti iš

surinko 25,897,891 balsą, 
kas nesutiks gerumu gink-l visi kiti kandidatai gavo tik. 
lų atiduoti, tiems gresia* 383,495 balsų.

simu nebus aiškiai susitar- nyčia sutinka palaikyti vy-:New Yorko. Vėliau Abe Austrija pranešė, kad ji kituose arabų kraštuose da-Karo teismų bausmė. Karo. Tiys socialistais pasivadi- 
ta, santykių pagerėjimas riausy bę jos pastangose at-, Telvi buvo savo sėbrų nu- sutinka įsileisti tokius JT *cie, ’ąmesne po to, teismais grasinama ir už. nę gavo balsų: Socialist-La- 
tai-p Vakarų valstybių pa-statyti vidaus taiką ir pra-* išautas. Žurnalistas Riešei* stebėtojus, kad jie prie šie- anglai ir prancūzai su-, įvairius pasipriešinimus vy-|'bor E. Hass 36,362, Socia- 
siliRs tik geras pageidavi- eities klaidas pašalinti. Ibuvo užpultas balandžio Pnos galėtų stebėti Vengri- ^ko ištraukti savo karo pa-l Gausybės įsakymams. i.lis Workers (trockistųl 
mas. Po Naujų Metų Lenkijos'd. anksti rytą ir jam buvo jos įvykius, bet Rumunija Egipto. Į Vengrijoj darbininkų ta-, kandidatas 5,717 ir socia-

Europos valstybės NATO kardinolas Višinskis vyksi mestas butelis su sieros ir Čekoslovakija atsisakė Irakas dabar oergyvena!rybos pradėjo kurtis spalio listų partijos kand.D. Hoo-
pąjungos rėmuose irgi šie- Romą padaryti popiežiui rūkštimi į veidą. Dėl to JT stebėtojus įsileisti, o ir pats sunkias dienas dėl mėnesio gale, kada veng- peš gavo J»391 balsą,
kia artimesnių tarpusaviu pranešimą apie bažnyčios žurnalistas neteko regėji- Jugoslavija nieko neatsakė vidaus neramumų ir didė-j rai ginklais kovoje prieš Prohibicininkai gavo 34,-
ryšiu apsaugos sumetimais. - padėtį Lenkijoje. j mo. ir greičiausiai jų neįsileis, jaučio arabų nacionalizmo. įoisus. Darbininkų tarybos 923 balsus.



Piiiiapis Anfcrss KELEIVIS, 50. BOSTON naują .sutarti, kuri teikia
! Kadangi nominacijų ko

misiją paskyrė pats kan. 
j Končius (beje, jos pusė na-

_ 1 "7 nų buvę pašaliniai asme-
Jau preėjo pusantro mėnesio, kai vengiu tauta da- nys, o ne suvažiavimo daly-' 

rė drąsų bandymą nusikratyti rusų okupacijos ir Mas- J viai I, Ui ta komisija ir te- 
kvos jai primestos vyriausybės. Bandymas nepasisekė. Į pasiūlė tik tuos asmenis, 
Rusai vengiu tautos laisvės kovą paskanlino kraujuje. į su kuriais kan. Končius ta-Į 
Bet vengi ų tautos ryžtumo iškovoti laisvę tas nepalaužė. j rė galis dirbti.. ••Sandara” 

Kaip tik ginkluota kova prieš nišų tankus pasirodė j sako:
nebeimanoma. vengiu darbininkai griebėsi generalinio) -Tas sukėlė iki šiam laikui 
streiko ginklo prieš savo pavergėjus ir kuriam laikui nuobodžiame seime nemažai I 

kivirčų, kurie tęsėsi ir seimui 
užsibaigus. Kaikurie delega
tai įrodinėjo, jog toks nomina-

Vengrija vis dar kovoja

kraštas buvo visai suparalyžuotes dėl visuotinio darbi 
ninku streiko. Bet i įusus. i tuos tariamus proletariato 
reikalų gynėjus, visuotinas darbininkų streikas nepada* 
rė jokio Įspūdžio. Ką jiems reiškia generalinis streikas, ci-ių komisijos pasielgimas nera

korektingas ir prešingas Bal
fo statutui. Pats gi kan. Kon
čius pakartotinai Įspėjo, jog jis 
rezignuos, jei Gegužiu ir Olis 
nebus pašalinti.*’

jei jų tankai gali šaudyti ir amunicijos netrūksta? Tokią 
••proletarišką” nusistatymą Sovietų diktatoriai parodė ne 
tik vengiu tautai, bet ir viso pasaulio darbininkams. Tai 
buvo Maskvos mestas iššaukimas visiems pasaulio dar
bininkams. Kas rusiško bolševizmo prigimties dar ir da
bar nepažįsta, tam niekas nebegali pagelbėti.

Nepaveikdami iusų ir jų lėlių vyriausybės Budapeš
te. Vengrijos darbininkai pradėjo visose Įmonėse ir po 
visą kraštą kurti darbininkų tarybas, o Budapešte susi
darė centrinė darbininkų taiyba, kuri kalbėjo su vy
riausybe ir su rusiškais okupantais visų Vengrijos darbi
ninkų vardu. Darbininkų reikalavimai buvo labai kuklūs, 
jei juos matuoti demokratiškuose kraštuose Įprastu mas
tu. Darbininkai reikalavo teisės leisti savo laikraštį ir 
teisės kurti darbininkų tarybas visose valdžios Įstaigose 
ir Įmonėse. Be to. darbininkai reikalavo, kad rasų pas
tatyta vyriausybė paaiškintų, ką rasai padarė su klasta 
pagautu buvusiu ministeriu pirmininku Imre Nagy?

I tuos darbininkų reikalavimus rasų pastatytoji ven
grų vyriausybė davė lyg ir sutikimą, bet greit nuo jo at
simetė ir jau pereitos savaitės bėgyje komunistai pradėjo 
visame krašte areštuoti darbininkų taiybų vadus, Kadar 
vyriausybės dar vienas pažadas pasirodė tik apgaulė ir 
klasta. Į toki vyriausybės klastingą elgesį darbininkai 
grasino atsakyti nauju generaliniu streiku.

Tokia buvo padėtis Vengrijoj pereitos savaitės ga
le. Darbininkai tęsia nelygią kovą už savo tautos ir sa
vo pačių laisvę. Kovoje dalyvauja visa tauta. Budapešte 
tūkstančiai motera darė eisenas prie nežinomo kareivio 
kalio ir dėjo prie jo jrėles. nežiūrint kad rasų tankai era. 
sino jas iššaudyti. Bet ir žmogžudžio Žukovo narsuoliai 
pagaliau susisarmatijo šaudyti Į beginkles moteris, ku
rių vienintelis prasikaltimas buvo tas. kad jos nešė gėlių 
puokštes ir jas dėjo prie nežinomojo kareivio kapo . . .

Vengrijos tauta krauju ir didvyriškumu rašo savo 
ir viso laisvės trokštančio pasaulio istoriją. O ką tuo me

BI'VPS KARALIUS IR AUNY8

Buvęs Anglijos karalius, dabar Windsoro kunigaikštis, 
su žmona Paryžiaus šuny parodoj laiko dovanas lai
mėjusias šuniukus, kariais džiaugiasi ir prancūziukas.

ir suvažiavimas 13 balsų 
prieš 8 Oli ir Geguži nebe
išrinko direktoriais.

Mus nestebina labai kan.1 
Končiaus elgimasis suva
žiavime. Jis yra linkęs sa
vo valią primesti kitiems, 
kaip, beje, dažnas klebonas 
parapijoj tą yra Įpratęs da
ryti. Nerūpi mums ginti nei 
dv. Olio su S. Gegužiu, ku- 
j-ių darbų Balfo organiza
cijoj mes nežinome. Bet 
mus stebina Balfo seimo at
stovų elgesys ir mums rū
pi paties Balfo likimas.

Iki šiol Balfas buvo visų 
lietuvių bendra demokrati
nė organizacija. Visos ji 
Įsteigusios srovės (katalikų, 
tautininkų, sandariečių ir 
socialdemokratų) buvo ja
me lygios ir pačios srovės 
pasiūlydavo po lygų skaičių 
kandidatų Į direktorius.

te Tolimųjų flawijų

i Diksilcratai iumija, bet . . . skvos pastumdėlių vyriausy- 
. bę. Maskva, užuot traukti 

Clintone, Tennessee vai- kariuomenę iš Vengri-
, styhėje, federalinės \jnau-pasiuntė daugiau ka- 
s>bės pareigūnai areštavo ir yen^

16 asmenų. Jie kaltinami paskandino kraujo jū- 
i už paniekinimą mūsų salies roje p0 lslandija atsi- 
aukštojo teismo sprendimo, jo.

! kuriuo buvo panaikinta se- Islandijos vyriausybė da- 
gregacija mokyklose. Ka- |ja, gptinka, kad Keflavik 

. da suimtieji buvo atvesti i bazėje amerikiečiai liktų 
teiAiią, ten atsirado dar vie- „eriboUm uikui! O prie- 

; nas diksikratas, kuris pla- dajSt Islandijos vyriausybė- 
tino lapelius, kurstančiu^ je pasjgi|.d() reikalavimas 
baltaodžius prieš negras. , mesd ministeriu kabineto 

Federalinio teisėjo Įsa- du j0 naripg komunistus! 
kymu jisai tuojau buvo su- klandija g Vengrijos pa
imtas ir pasmerktas 30 die- ,yzdžio suprato, kaip Mas- 
nų kalėjimo. Kiti 16 vyrų ir kva gerbia silpnų tautų ne- 
moterų turėjo sudėti kauci-t priklausomybę ir nutarė, 
ją ir laukia bylos. Būdinga, kad be apsaugos negalima 

. kad ryšium su tuo nei Cho. gyVen^ 0 ta a|»sauga gali 
nel J° aPyh«kėje kiti bati dk Ameril karo jė-

i. ... ,. ui i diksikiatai nekėlė nikio. „ .. **T” Tokle kausima, va- triukįmo. Mat, suprato, kad * sa'°3e- .
Mt. .™l«i« , dus tiesiog potraukis ir jie Dedės Samo kieta .anka ga.

Jau rašėm, kad vietas ko- ‘ “ į' iuos “^iupmėti”. • • i United Steel Wo.kers uni-
munistai rengiasi kelti re-J negu Su smurtininkais visuo-, - • - „ wlQ.atQ,paprasto darbininko toki' f • a71tstll. fQ;1A. .. joj eina maistas. Reikalas

v * r klausimą kurio niekaip ne- ? toks. Unijos nacionalinėpo,, savaičių Kremluus aP nepaiso. sveikuI argumentų. :konVencija nUtara padidinti
apaštalas Harry Bndges ,s « ** . J* nusilenkia t,k jėga,, ku- ezidento David Mc-
San Francisco paskelbė ir . suvalyti j spe n vra JUOS stipresne. Donaldo nuo 40 (um
laivu krovė iu uni iai isakė CiallUS mitingus nera sunku, Diksikiatai nedali skelbti .T?laivų Krovėjų unijai Įsake, « nrovokaci^ ? " g t L iki 50,000 dolerių metams,
kaip tik atvyks senato lUKinti provokaci- antlo pilietinio karo, dar R . . nutarta kad na-
priešamerikinės veiklos ty-J*1 ^«P J«i Jengva. Ko-mažiau jie gali aukštojo) rfo mokestis būtu pakėlus 
rimo komisijos pirmininkas ^p^stų žvalgai budnai te- teismo sprendimą sulaužy- ^ .
James Eastland, kad visi mij«, kurie darbininkai ne- ti. Kad ir pamažu, bet se-i™ - .. , „nUig*-: mnkėdflvn 
darbininkai mestų darbo PloJa JĮ* yPac tu«s’ k^'le gregacija užleidžia savo vie- «į3 mėneJgiui dabar turi 
Įrankius, eitų į gatvę ir ten klausimus. Po mitin- tą integracijai. mokėti po $5 mėnesiui
būtų, kol senatorius East- tokius Tamošius netike- . Konve^ciS UriZs su-
land bus Hawajuose.. Reiš- llus veda 1 smuklę atliuo- “Laiavintojų” teisėtumas k-f- J-uZT ™

Kanaiaatų į aneKtonus. kia tos unijos vyriausias va-^oti jų kietą galvoseną, Vengrijoj prasidė- Mmto^ij^ «kvriu Ooka”
Kan. Končius dabar lau- das, prezidentas Hany Bri. bet jcaip tik atsdiuosuoja jo sukilimas^ LdaZšto ii? "au^p^me^oliuc^. 

žo tą seną gyvenimo pati- dges, apskelbė Havajuose kalėjimo buvo paleisU vie- reikalaujančias šaukti ne-
kimų tvarkų ir savo gims.- - elk£ Straikų dal,’ dau. na Anglijos pilietė dr. Ed- paprasų konvencių ir šiuos

prieš 3.4"r giau diųsos ir tuč tuojau ">'• •^.nesuki. tanmusa^uktaVienas tų
prieš vi*a Amerikos vai- prasideda revoliucija smuk- ^e^ldk maištaujančių skynų yra
d£ia ” ” lėle. Tokiu peštynių jau Dr- Bone buvo susižavė- paties McDonaldo skynus

Laivu krovėjai, plantaci- užrekorduota nemažai * jusi komunizmu. Ji metė
jų ir kitų Įmonių darbinin- Gi tuos, kurie jau įtikin- An&M ”* ^o nuvykusi , džiautas, i Gaiy, Ind
kai kurie oriklauso Mas-lti ir mitineuose karatai dIo- vengnską “darbininkų te- Unijos piezidentas Mekai, kūne pnklauso Mas- u n mitinguose karatai pio-, Donald sako, kad maištau-
kvos agentų valdomai ja, tokius veda į studijas *UI1U
fILWin uniiai visais ra- piešti bei nupieštas aiižiūrė- vo suimta ir padėta į kale- jancių sKynų reikalavimas

. , . . g . , ., , v. P , jima. Per septvnius metus esąs ‘‘nekonstitucinis”. Uni-
rais buvo ruošiami pne to! u kankaturas, kunos rodo, < *•«•
streiko, kuris, pagal komu- kokis yra žiaurus Dėdė Sa-? bu™ kaĮina">a .«• J“
nistus, būtinai turi išsivy- mas, o senatorius Eastland i -,o. uz k?;. Komunistų P»l>ti- .ji,
stvti i sociale revovoliuci- ati-odo tikras pabaisa Tai ne IX)llclJa ją ilgai kvotė, jos gali būti saukiamos tik styti į sociaię revovoliuci- atroao tikras paoaisa. Aak ika, prisipažinti prie “naujiems reikalams” sprę- ją, arba nors į gera provo- taip čia veikia Kremliaus pn»ip<»xiiivi piic j -ii
kacijų. propagandos malūnas. P^>kaltim-j. Dr. sti, g, mokesčių reikalas

y i Bone atsisakė pnsipazmti. jau senas reikalas . Mc-
Tos unijos agentei kas- Laikraščiai visa tei pla-’ Tjk 1>o to? kada daktarė Donald grūmoja maištuo- 

dien zuja po visas salas, čiai aprašo, radio apie tai pone buvo sukilėlių išlei- jančius mesti lauk. 
laiko mitingus, kalba ir vi- nuolatos kalba, plantacijų sta iš kalėjimo, ji sužinojo *
sa gerkle šaukia, kad sena- korporacijos, laivų kompa- i-eikalą. Ji buvo pas- Venfrijoj “tik faiistai” 
torius Eastlandas iš Wash- nijos ir kitų Įmonių atsakin- merkta kaiėti 15 metų^už Lietuvių komunistų “dva- 
ingtono atvyksta sugriauti gi pareigūnai oficialiai da- šnipinėjimą svetimų impe- sios vadas” atidengė retą 
jų uniją. Tie mitingai būna vė Įspėjimą unijai, kad jie ,ialistu naudai”. paslaptį. Brooklyno “Uis-
užsiiubuoti pagal komunis-netoleruos šito streiko, nesi Tai kitoks komunistinių vėje” (giuodžio 4 d.) ji-

™S ,<anU8’ r.3’1’ hu!ų,S?"1°n,ngaS.Ia.UZy‘l',laisvintoju'- teisėtumas: ««i sako: 
tik kalbėtojas gerai jsikar-mas kolektyves sutarties, 
ščiuoja, visas lyg keptas kuri pasirašyta prieš kelis

nimu atsistatydinti Įveda 
lyg ir kokį tei savo ‘veto” 
dėl grupių statomų kandi
datų, o suvažiavimo atsto
vai, užuot nurodyti pirmi-

tu daro Jungtinių Tautų oi-ganizacija, kuriai mūsų ša- ninkui kad jis išeina iš vė-
1* * l_ — •*! * a. 1 • *1*1 • ** ’ *lies vyriausybė reiškia tokį pasitikėjimą pasaulio sun
kumų pašalinime? Nagi, kol vengrai kraują lieja ir tęsia 
nelygią kovą prieš rasų karišką galybę. Jungtinių Tautų 
organizacija kalba ir rezoliucijas priima, o iš tų rezo
liucijų niekam jokios naudos nėra. Iš viso JT organiza
cija jau piiėmė septynias rezoliucijas ir tam tuščiam 
darbui dar galo nesimato. Dabar JT svarsto net pašalin
ti iš jiosėdžių vengriškos lėlių vyriausybės atstovą*. Tai 
yra kova su šešėliais. Niekas nesiūlo išmesti Sovietų Ru
siją, tą tautų budelį iš JT organizacijos, bet gi-asinama 
rasų pastatytoms lėlėms Vengrijoje “suspenduoti” jų de-
leg^! Tokio bejėgiškumo, veidmainiavimo ir stačiai atekirolns organizacijoms n 
begediskumo JT oigamzacija dar niekada nebuvo paro- valstybių gyvenime, 
džiusi. Užuot pasakyti, kad mes esame oejėgiai, taip va-! Ralfe nei didelių nei ma- 
dinami valstybės vyrai rezoliucijas peri ir plepa, patys žų diktatorių negali būti, 
gerai žinodami, kad jų pačios iškalbingiausios kalbos
nėra nieko vėlios, nes niekas nenori skerdžiamai Ven
grijai ištiesti rimtos pagalbos ranką ir visi tikisi atsi
pirkti miklių liežuvių vizginimu.

žių, su jo reikalavimais su
tiko, lyg būtų išsigandę ko 
tei ir neišdrisę pasakyti, ko
kia tvarka iki šiolei direk
toriai buvo siūlomi ir ren
kami.

Diktatoriai, dideli ir ma
ži, ne iš dangaus nunkrenta, 
juos žmonės patys sau ant 
sprando užsisodina, jei lai-

Ap Vz v a •g
DIKTAT0RA BALFE? giau pasiųsti centrui didės- 

Jau kelioliką metų veikia nę auką, bet neleisti pini-
Bendras Amerikos lietuvių 
fondas, tiumpai vadinamas 
Ralfu. Jis j>er savo gyva
vimo laiką atliko didelį

todėl ir tos rūšies reiški
niams jame neturėtų 
vietos, jei norime, kad Bal
fas pasiliktų visų lietuvių 
remiama organizacija.

Tą pasakius reikia at
kreipti ir organizacijų dė- 

Į mesi, kad jos savo atstovais 
Į Balfo vadovaujamas Įs
taigas turėtų skirti tik to
kius asmenis, kurie turi ir 
noro ir suranda laiko Balfo

pagavo žmogų, be jo žinios 
•i J! pasmerkė ir baigta!

“Vengrijos fašistų vadai,

gų kelionei.
Daug didesnė Balfo “lig- reikalais rūpintis.

a” Įiasireiškė kur kitur. Iš 
šalies žiūrint būtų galima

.. w sakoma, šaukė Į savo pase- 
vėžys parausta, visa gerkle mėnesius ir baigsis tik už”’** *• • kėjus: ‘Laikykimės, Ameri-
ima rėkti ir jau ranką prie trijų metų. Pagal unijos va- Di- Bone dabar gyvena kos arrn{ja ateina,’ Jungti- 
pilvo prisidėjęs susilenkia, do direktyvas streikas tu-laivėj, už Vengri jos sienų. Tautų armija’ ateina’! 
tei tuom tarpu visi turi plo- ri prasidėti, kaip tik sena- Skaudi gyvenimo tikrovė yaj ko teistiniai suki- 
ti. Bet paprasti darbininkai tolius Eastland palies koja j% pagydė nuo bolševizmo troško laukė ir tikė- tos gimnastikos nesupranta Hawajų žemę. kvaitulio, šiomis dienomis Z*
ir nežino kada ploti, kada 13> Pa,a«ė eilę straipsnių, jr te ,mre N
sustoti, tai tam yra iš ank- *,JO- r*'rol,uc'J* aiškindama vengrų liaudies j^įp^į j Jungtines Tautag>
sto pralavinti ir čia mitin- “a****0 į pavergėjų nuožmybes. Jos p,^ O patys

i ge srateginėse vietose suso- Priešamerikinės v e iklos straipsnius persispausdino komunistai jj rehabilitavo.

dai-bą, nemažesni darbai jo pasakyti, kad ten vyko ne 
laukia ir ateityje. ; bendros visų lietuvių orga-

Lapkričio 23-24 dieno
mis Detroite Įvyko Balfo su
važiavimas, kuriame iš 142 
skyrių atstovas teatsiuntė 
tik maža dalis. Pasak “San
darą” vietinis Detroito sky
rių* paiūpino 16 atstovų, o 
iš visų kitų skylių teatvy
ko 11. .

Mažas atstovų skaičius

nizacijos suvažiavimas, bet 
kun. J. Končiaus kietai val
domos parapijėlės atstovų 
sueiga.

Vėl pagal “Sandarą” kan. 
dr. J. Končius, Balfo pir
mininkas, paskyre seimo 
prezidiumą, o taip pat re
zoliucijų, mandatų ir nomi
nacijų komisijas, jis iš ank-

MŪSŲ SKAITYTOJAMS 
ANGLIJOJE

Jau asame akelkę, kad il
gameti* atstovas A. 
tieks t dėl asaneamią 
kybau ii tų pareigų atsisa
kė. Mes čia dar ksutą reii- 
kiasse jami paseką ui įmo- 
iirdų tolkiaaiaakaviam ..ir

nebūtų didžioji Balfe Įfuga-lsto {išreiškė, kad direkto-

sais “Keleivio 
tos reikliąja
tis į J. Vi

dinti politiniai straksčtojai tyrimo komisija atvyko 
ir kaip tik kalbėtojas jau prieš porą dienų, bet tos ko- 
susilenkia, tai jie visuose misijos pirmininkas East- 
kampuose pradeda ploti ir land atvyko tik pereitą nak- 
taip iššaukia dalyvių aplo- tį, kuomet visi unijistai mie- 
dismentus. Pagal tos “steer- gojo ir tuo metu čia labai 
ing komisijos” signalus vie- lijo. Na, tai kaip gi kelsi 
ni katutes ploja ir dar šuk- revoliuciją, kuomet tamsu 
telėja “valio”, o kiti tik ir taip lija?
juokus krečia, tini gardaus Unijistai miegojo, bet lai- 
juoko ir visai netiki, ką kas kraščių reporteriai budėjo

. ant estrados tauškia. Iš vi- ir jie pasitiko aerodrame se- 
so cirkas nepaprastas. jnatorių Eastlandą. Pirmu- 

Bet pasitaiko ir taip: čiausiai užklausė, ką sena- 
atsiranda vienas kitas drą- torius tori pasakyti dėl 
suolis, kuris paklausia, Harry Bridges skelbiamo 
“kaip ilgai čia bus tas se- generalinio streiko, arba, 

Inatorius, kaip ilgai mums kaip kiti jau sako, dėl sočia- 
'reikės būti gatvėse ir kas lės revoliucijos Havajuose? 
| užmokės už sugaištą lai- (Nukelta Į 7-ą psl.)

ir Bostono dienraštis “Glo
bė”.

Ne viena Dr. Bone buvo 
tokia svajotoja. Tūkstančiai 
kitų vyko Į

Visoj Vengrijoj darbinin
kai išėjo Į streiką prieš ru
siškus okupantus--taigi, jie 
fašistai; jaunimas ir seni-

.. a 4 mas vedė nelygią kovą prieš
gelis ten savo Igisvę ir netjoku .jk-fašistai. Pa-
gyvybę prarado.

-e

“rojų” ir dau-

Islandija atsipeikėjo

galiau rusiški okupantai 
puolė ligonines, šaudė kū
dikius—ir tie buvo fašis-

Per ilgą laiką komunistui tai. Moterys demonstravo

linti blogybė, nes skyriai iš
mėtyti jie plačiąją Ameriką, 
kelionė i suvažiavimą yra 
brangi ir to dėl tolimesnieji 
skyriai negali atstovų pa
siųsti, arba skaito naudin-

nais neturi būti išrinkti 
tautininkų atstovas adv. 
Olis ir sandariečių—S. Ge
gužis, o jei jie bus išrink
ti, tai jis atsisakys iš pa-1 
reigų.

J.
17 Wellview Drive,

at«

spauda bubnijo, kad Islan
dijos vyriausybė “veja lau
kan” jankius iš Keflavik 
lėktuvų bazės. Tikrai, Is
landijos vyriausybė reikala
vo, kad Amerika ištrauktų 
savo karius iš tos oro ba
zės, Jcuri buvo amerikiečių
pastatyta.. Bet va—Vengri- senai žinome 
jos liaudis sukilo prieš Ma-

Budapešte prieš rusiškus 
tankus—jos fašistės. Tai 
kas tėti liko nefašistas?

Bimbos supratimu tik Je
nos Kadar ir vengrų liau
dies skerdikai (rusų armi
ja) buvo ne fašistai.

Kad Bimba neturi gėdos
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KAS NIEKO NEVEIKI A

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas KAS SKAITO, RAŠO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio naujienos
Rinko valdybas 

Įvairios draugijos

ris prasidės 9-tą vai. vak. 
.o Bus karstų valgių ir j vairių 
-au užkandžių, šokiai ir t.t.

REIKIA. NORS IR NEPATINKA

l

Michigan valstijoje pasirodė difterijos epidemija. Vy
riausybė organizavo vaikų skiepymą. Detroite 5.000 
vaiky bus skiepijami kasdien. Kaip paveiksle mato
me, vaikams tie skiepijimai nepatinka, bet jie būtini.

, Jam išvykus jo leidžiamo 
I “Pasaulio lietuvių žinyno” 
i spausdinimo darbus prižiū- 
! rėš rašytojas P. Jurkus. No- 
įintieji dar gali duoti žinių
minėtam leidiniui. Kasyti Koncerte—«k«r» 
senu adresu: A. Simutis,

Hl W 82 St., Ne\v York24, LietuvlM moterų 
I N. Y.

Amerikos Sostinėje
sirodė mūsų didysis akio- 

5 rius H. Kačinskas padekla- 
imuodamas V. Krėvės ‘Dai- 

klubas nQ apie Arą”, Binkio ir 
giuodžio 1-mą d. Knights Radausko eilėraščių bei 
of Columbus didžiojoje sa- fragmentą iš Šekspyro. Pra
loję suiuošė gerai nusiseku- nešėjo V. Krėvės “Aras’ 
eį koncertą — vakarą. Šis buvo palygintas su taispa- 
parengimo pelnas skiriamas vergtaisiais, kurie užuot 
siuntinėliams siųsti mūsų gyvenę nelaisvėje pasiryžta 

in- vargstantiems tremtiniams mirti laisvi. Tai lodo ir 
herojiškas vengrų taut< >s pa

WASH1NGTON, D. C.

riM°hal' '"p’ r- pla“ma » ankst0 užrišk 
valdybas. Gruodžio 3-csą a v- valdybos na-
dieną savo valdybą išrinko • 1 *
Šv. Liudviko dra—ja. gruo
džio 6-tą diena — SLA 57- Kalėdų eglutė
ji kuopa, gniodžio !l-!0 d. Seštadieninė mokykla 
—Lietuvių piliečių klubas, džto d Auš,^;ir. 
gruodžio U-tų , <1. -Lietu-?ų parapijog ren?ia
\ių mobili K.uoas. Kalėdų eglutę visų lietuvių

Giuodžio 13-tą dieną vaikams. Į eglutę kviečiami 
rinks Senų žmonių pagal-Tr tėvai. Tėvai prašomi pa
bos dr—ja, gruodžio 16-tą ruošti vaikams dovanėlių ir 
d. —Lietuvių bendiuome- ant jų užrašyti vaikų pavar- 
nės, giuodžio 17-tą dieną, dės. Jas įteiks Kalėdų se- 
—šv. Kazimiero * dr—ja, nelis. Bus kavutė su užkan-
gruodžio 18-tą d. — T ab- džiais.
doringoji dr—ją, giuodžio , . _ , _
21-mą d.—Birutės dr—ja. -tvyRo kedrams

Bendruomenės susirinkimas Neseniai iš Vokietijos at-;
vyko Antanas Giedraitis su 

Gruodžio 16-tą dieną i šeima. Jis ilgą laiką buvo
vai. p.p. savose patalpose Vasario 16 gimnazijos di-i=“,„ A
šaukiamas. Bendruomenės vektorių. A. Giedraitis sla- WILKES-BARRE, PA.
nariu všuotinis svarbus su- pwaidžiu yra parašęs iriš- Angliakasiam* laimėjus i ' — nuleTnia gamybos dy- Čikagos valstiečiai-liau 
sirinkimas. Visi nariai kvie-į&j(ĮęS daug knygelių vai- .w. . . ‘dis: minkštosios anglies dininkai išsirinko naują
čiami dalyvauti. kams. Lapkričio 27-ą dieną kie- dienos gamyba kiekvienam valdybą: pirm. J. Bertašius
Dainuos V. Verikaitis 108108 angl!eS.u- darbininkui yra nustatyta (jis neseniai čia atsikėlė iš Connecticut valstijos) Wa« tarp kitų buvo Dr. Aimanai

* . piamones daibimnkai gavo kj tonų, o kietosios 8 to- Worcesterio, Mass.), sekr. shingtono lietuviai turėjo su žmona - advokate ir lai
Gruodžio 29-tą dieną An- naują sutartį, kuri teikia nos. Mat, kasant kietą an- J. Kaunas, ižd. B. Dundu- progos išgirsi praeitą vasa- Oželytė. Iš Philadelphijos

įvairių laimėjimų, ojj požemy dalis darbi- lis, nariai: dr. J. Gudaus- rą, kai jis koncertavo su matėsi p. Stiklioriai, inž.
JAV armijos orkestru. Ši Mošinskis, iš didžiojo N. 
jauna kylanti žvaigždė Yorko lietuviškos radijo va- 
(Amerikoje gimęs lietuvis) landos direktorius Jokūbas

Sunkiai serga adv. Kazys 4iu« mat“ teigia atlikti £>" ®tuka?. su b“reliu 'pie™b': 
Gilote hnvPR T SA iždinio. n-vb3 dedei Šamui. A. Vo- is Valley Forge, Pa. Di.
v £ il^ mr r ketaitis, be sodraus boso- Šalna su žmona; ir. žinoma, 

. Paguldytas B.llings Ii- jr iš. daug kitų «a samin5;i,.
men. Padalyta operaci- va;z<io«. turi irera laikvst- Taip pat atsilankė ir kai-

BROOKLYN, N. Y. 
LSS 19 kp. susirinkimas

LSa 19 kuopos susirin- vargstantiems 
kimas bus penktadienį, Sibire, 
giuodžio 14-tą dieną Lietu- Vakaro programa vyku- stangos atsikratyti svetimų- 
vių atletų klube (1332 Hal- šiai tvarkė “Amerikos bal- jungo, 
sey St.). Pradžia 7:30 vai. so” pranešėjas Alf. Petrų- Po programos kas norėjo 
vak. Visi nariai prašomi bs, įpindamas tarp numerių galėjo pasistiprinti už k u- 
dalyvauti, nes yra svarbiu 8?'° Programų at- P°nus bufete bei pašokti.
reikalu aptarti, ir nesivėlin- bk<! s0.I,stal/j: 1?!elstl

" 1 te ir Arnold Vokietaitis bei trys buteliai įvairių gėrimu
dramos aktorius H. Kaėins- ir tortas, kurie padidino 
kas./Abu solistai dainavo bendras pajamas. Visa eilė 
liaudies dainų ir operos Washingtono moterų klubo 
arijų. Buvusi Lietuvos ope- narių patarnavo prie huie- 
ros artistė Pranė Radzevi- to bei pardavinėjo bilietu-, 
čiūtė nėra reikalinga pri- O atsilankė tikrai gausios 
statymo. Tik reikia pašte- publikos būrys, kad ir ne
bėri, kad viešnia buvo at- maža salė buvo pilna. I.la- 
keliavusi ilgą kelią, net iš tesi žmonių iš tolimesnių 
Toronto, Kanados. miestų bei nemaža iš kai-

Arnold’ą Vokietaiti (iš myninės Baltimores. Iš ju

ti.
Sekr. A. Žilinskas

CHICAGO, ILL.

J Nauja liaudininkų
• toji anglis, bet atlyginimų va<*ovybė

Kanadoj garsėjantis jau
nas dainininkas V. Verikai- tanas Prapuolenis susituo- /jiems

NEW YORK, N. Y.
salėje.
Sutiks Naujuosius metus

Bendruomenės 
tavose patalpose rengi!

- --------- jiaKasių oera apie tsu.uvu,
A. Kriaučelis Bendruo- bet didelių darbdavių toj 

menės skaityklai padovano-1 srity tėra vos keli, o visi
valdyba jo knygų, o J. Zitinevičius' kiti maži kasyklų kontrak- įvairios naujienos

” ” Voę Oak ir; ’T'^UaI i m L- ,1
VUI iai. A VFVA^l Vl€K "

L* r, - C1TOI9 ĮPi
Naujųjų metų sutikimą, ku- • takias kėdes.

> •-<VĮ -•-4 Į.J. ItiUlti

3 Ž&neiaęnc Kalendorius
;»A.

Tai yi<r-as iš •žinireii’žiausių kalendorių, kokį kada nors lietuv.ai 
yra matę ar V.-rėjr. čia vi-kas vra parodyta, kaip Lietuva stovi ant 
piano (mano.', i. čia matysit e svarbesnius Lietuvos miestus ir mieste
lius. bažr.y, k: adus ir jrelžkt-Įius. Matosi, kaip toli vienas Lietuvos 
miestas nuo kito. Taiptri n ; rodyt a. kiek lenkai buvo užtrrobę Lietuves, 

ą arba tain vadinama Demarkacijos I.iniia. Matosi, kiek Lietuvoje 
J yra jrelžkeiiu ir kur iie eina. taipjri vieškeliai, ežerai ir tt. Viskas ► 
J užvardinta angliškai lietuviškąją rašyta. Tai žemėlapis. Patsai jri , 

kalendorius irci labai svarbus, čia parodyta, kada bus užgavėnes. 
Velykos ii kuo- katalikiško. A.-ntčs, taipiri parodo net ir kada bus 
žydų \,lykos ir kitos ių svarbesnės šventes. 1‘asnikų dienas atvaiz
duoja žuvies dešinys, čia matysite mėnulio atmainas, kokiame mė
nesyje kokios •zėlės turi būti vartojamos, o taiptri kokio mėnesio 
koks branzakrr.enis yra. Svarbesnės šventės atspaustos raudonu ra
šalu.

C:a matysi, kuomet l.indbersdtas perskrido Atlantiką. Kada 
Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas telefo
nas, telejrrafas. Kada pirmutinis zarvežis buvo paleistas ant gelž- 

p kelio b,virių. Kada moterys "ayo lyjrias teises Suvienytose Valstybėse. * 
3 Kada piltrriniai pirn-utir.iai atplaukė iš Europos. Kada jrimė Ameri- 
< kos pairorrej* pat: jotai, pitzidenta: ir ki>i pasaulio svarbūs žmonės.
2 Nemanykite, kad visuomet Amerikoie balsavo lapkričio antrąjį ant- 
41 raikei!; (utarninką). arini kad S. V. kapitolius buvo Washin?tone. 

jCalcndorius jimis parodys, k-d buvo didėlės permainos. J
šiame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų 

telefono numerius, kaip tai: policijos, uirniagesių, daktaro, ligonbu- 
čic. vaistinės, draujrų ir kt. Pakabink ant sienos ir, reikalui atsiti- * 
kus? nereikės raustis po nenieriralius, priėjęs ir matai, kur yra jums {Į 
reikalinei telefono numeriai.

kas 
gonmen 
jalaiSVe» vaizdos, turi geią laikyse- Taip pat a

... - Chl" ną scenoje. Visos jo atlik- mynų latvių bei lenkų.
P , . , . , tas perrinko savo prezidiu- cagos lietuvių taiybos vice- tos dainos, net senosios lie- Šis vakaras - koncertas
ragai senąją šutai ų KieK- mą Pirmininku išrinktas pirmininkui, uoliam sočiai- tuviškos, kurių vienos be- rodo, kad ir negausi lietu-

vienas kontraktonus buvo y Sidzikauskas, sekr. dr. demokratų veikėjui. veik niekas nebuvo girdė-vių kolonija (šiuo atžvilgiu
atsargas uz atlyginimų ia- Trimakas, ižd. K. Bieli- Nuoširdžiai linkime li go- jęs iš buvusių “dipukunu- Washingtono Liet. mote: i

,, mokėjimą, o daoai_ uz tai pjs> 'niams kuo greičiau pasveik- skambėjo puikiai ir stipriai, klubas) gali suorganizuoti
atsakinga bendrovė, kuri Laukiama iš Vokietijos ti !ypač operų arijos. Su šiais aukštesnio lygio meninį pa-
aalj kasyklų pavedė tam ar atyvkstant A. Devenienės, Nieku* tauškia Serais daviniais ir toliau rengimą, jei tik dirba išvien
kitam kontraktoi iui naudo- yfįjęo vykdomosios tarybos balsą lavindamas A. Voke- ir deda daugiau pastangų,
ti. ; pirmininkės kuri i savo Niekas tiek visokių taus- taitis yra rimtas kandida- Tik bėda, kad vėlavimo pa-

Atlyginimai pakelti nuo Dareiffas ne’be&ri* Jos vie-’ kalu nepripasakoja ir ne- tas į Metropoliteno operą, protys ir čia įsigalėjęs, kaip 
.50 iki «2. Iki šioi atos- ĮOn numatomi' pulk. Lan- Alto. kiek “Margu- O solistu at.odo. su malo- ir daugelyje kit^ vietų. Ga-

ir sutartį pasirašė.
loiirr m

Lietuvių JtUIIUVV- ti UI I UI LT ivkZslz oiJvvriivu

$1
togų buvo 10 dienų 
rias mokėdavo 
išdirbęs 24 pusmėnesius)

Kl S1O1 atOS- enn numntnmnu milk Ijtn- Oei'gia AllO, KieK Margu- »vnoi.«*o, auuuu, ou minu J'-
lienu, už ku- ~ųCionskis buvęs Lietuvos čio” radijo pranešėjas, net numu dainavo lietuvių vi- Įima būtų pateisinti. k;c.
$100 (iei esi 1“clon^Kls’ bu^ęs - .V - s daktaro titulą turis Dirmei- suomenei, nors tą pat) va- dalis publikos turėjo atva-

. karo atstovas Prancūzijoje, faktai o titulą tai js linmei k jis turėjo dar kit. kon. žiuoti iš toliau, bet reikė-
6 Vokietijos atvyko maž- kls*..J?e^ai ^’ certą. Nenuostabu, kad jis tų taip susitvarkyti, kad ga-

dabar bus 14 d^nų ir $140, Hetuvi veiRėj gų islieją ant Alto sekre o- iššauktas < bisur nJet iėtų laiku atvykti ir netruk-
jei esi įdirbęs per meto, VHko ^ikaJ įedė> M naus dr. P. Gngaicio ir kt. kelfe kartus oytų kitiems.
‘Alll manu Noicriirna^ tiokr‘ _ . . . v toc lloiirr «*• i____  ___240 dienų. Neišdirbęs tiek;
dienų, gauna mažiau.

Darbo savaitė —
nos, darbo diena — 
landos. Už viršvalandžius

Į Angliją išvyko S. Žy^

kaip tas pranešėjas. Daug Meninio žodžio bare pa-i •» • i • ?_ i* *kas išgirdęs jo “pranešimą
Gruzdietis

Vilmantas, tautininku atžala-'a°'i Uiun«“. . ..
7 va- Rezistencines sąjungos vi- __________ Č.k»g|e<..

cepnmininkas, kuris is ten \yoODBURY HEIGHTS

..  ........... . i
2 Padirbti tokį kalendorių mums atsiėjo tūkstančius dolerių, liet > 

mes tikime, kad neatsiras Amerikoje tokios lietuviškos stubos, kur “ 
nekabos šis kalendorius, tankiausiai prie telefono. labai dailiai pada- i 

is ir "ražu paurbinti ka<l.ir brangiame, puošniame kambaryje. I>i- ► 
as 12 x 17 colių. Kaina $1. £
Siųsk viena ilo'.etj sekančiu adresu: ►

2 NATIONAL CALENDAR CO, INC. t
* 617 Summer St.. W. Lyną, Mass. ►
2 Nepamirškit įdėti ir savo aiškų adresą, kad gautumėt kalendorių. »
m (Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešame, kad mes esame biznyje T

: !•> melų. Perstatomi Lynn Chamber of Commerce. Lynno didžiausio t
banko Security Trust Co. ir Bostono didžiųjų Popieriaus Sandėlių.

3
rytas
(įimtas

Ižiausio 
andėlių. J

DOMINK' MAŽEIKOS KIRPYKLA WORCESTERYJE

i ard Ntreet. veikta itetuviy mėgiama uomnti 
ko Mažeikos kirpykla. Dirba joje (iš kairės į dėžinę) F. M«- 
ronski, savininkas D. Mažeika ir L. Valau. ...
Kirpykloje galima nusikirpti pigiau kaip kitur, 
tarnavimas ir yra patogi vieta mašinoms paritinti.

Drabužiu Pakietai Lietuvon su (laranUia
Mūsų vaistinė turi įgaliojome siusti drapanas į l.ietu.ą su 

Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tg asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas -artas iš 
rūsy kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymo garantiją.Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jan e yra:

ir šeštadienius mokės pus- > •y““’ -antro atlyginimo, o už ^k-|buvo( ^mul. Pa-

madienius ir šventes dvigu-?^"® u,b b° P»»k«ila apie Lietuvą
bai Socialdemokratų veikėjas

Ir seno’ sutartv darbo■ ’ Žilinskas pardavė savo Lilija Bieliukienė lapkri-,4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga motoru kostiumui
diena buvo 7 valandn bol’ namus išsikelti kui Čio 1-mą dieną skaitė pa- 42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlų
SrnkiinVaa /a.hkvaS ^ors »»*««« žuvų, nes jis skaitą Amerikos moterų, ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gabardino vyrų košt■>.mui. 
ctats Vad iliv dirbti didelis meškeriotojas, baigusių universitetą, drau-8Pįva Pilka, ruda ar mėlyna.
val ir IK min „y tai I Vicekonsulas A. Šimutis gijos narėms. Tą faktą pla- Pakietas N r. 2- Kaina $46.00. įsa m žiaga vyriškam \i-
vai. ir 10 mm., nes uz tai .. . • - • • « nomam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa-
gaunama 37 centai, darbi-! 'sv>’ko P°™ m?.nes"«c,al a X,rt»s „mitalais ir kitais priedai,.
ninkas nuo savęs turi d«!)« Ameriką. Jis aplankys spauda. Ji pastebėjo ir tą, PakleU, Nr „ Klin> ^0 00 3 jordaj baltos drobės 81 d. 
sugaišties valgiui pridėti 15 ^le^uvlW kolonijas Brazui jo- kad Jonas Trakimas pa- platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams;

® # a* T AMrvAMtin/v. lzoi atcnmtn * * •_ a. • __ •__ ____ >»>___  _ a__ >____________ r_ _ __ i___  *
minučių. Kelionė požemy 
numatyta 45 min., bet kiti 
turi keliauti daug toliau ir 
sugaišta dvigubai, o temo
ka visiems vienodai $1.33.

Čia per 4 metus atlygini
mai nebuvo pakelti, o mink
štosios anglies pramonės 
darbininkai per tą laiką 
jau 2 kartu gavo priedus.

Visi angliakasiai priklau
so tai pačiai unijai, bet 
mokesčiai nėra vienodi. Da
liai- nario mokestis yra $4.- 
50 mėnesiui, pensininkams 
$1.25.

Minkštosios anglies ka* 
sėjai iš gerovės fondo gau
na pensijos $100, o kieto* 
sios — $50 ir pomirtinės 
tik pusę. Ir našlės ten gau
na pensiją, o čia nieko.
Taigi didelis skirtumas.
Teisybė ir anglių kaina 
skirtinga — brangesnė kie-

je, Urugvajuje, Argentino- skaitininkei atsiuntė gražių 4 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; I 
je ir Venezueloje. Kiek ii- gėlių, .nes jis ir paskaitinin- jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 spali 
giau žada svečiuotis pas kė kilę iš to paties Šiaulių kės siūlų ir adatų pakelis.
savo brolį 
mieste.

Buenos Aires miesto.
1.1 V. K.

Siunčiam Maišia Lietuvon su Garantija

Siųskite pakieto numerį, čekį ir aiškų adresą mums:
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. W0RCESTER, MASS.

Vytautas Skrinską. Savininkas

Mfisy vaistinė yra įgaliota priimti užsakymas dėl maisto pa- 
,iety siuntimo į lUetuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
A anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 
'am. kam jis siunčiamas. Pakietai yra gatavi.

Pakietas Nr. 1. Kaina $26.00. Jame yra 1 % sv. bekono, 1H sv į 
jautienos. 1 sv. taukų, 3 kenai pieno, 5 sv. miltų, 2 sv. ryžiu. • 
I sv. cukraus ir % sv- šokolado.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 sv. kumpio, 2 sv. 
antienos. 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukni sardinių. 5 sv. 
nilty. 2 sv. cukraus irH sv. kakao.

Pakietas Nr. S-1 kaina $49 80. Jame vra 5 svarai miltu, svaras 
sviesto, 2 svar. kumpio, 3 sv. taukų. 2 sv. jautienos, 2 sv- cuk-j 
raus. 2 sv- bekono. sv. pieno miltelių. 1 sv. kavos. 1 sv. ka-į 
kao, išvaro arbatos.

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

Vytautas Skrinską, Savininkas

►vevvvvvi
MKELEIVI(r SKAITYTOJAI!

Pirkit vaistas iš tikrai Amerikos valdžios 
pripažintm vaistinės

IDEAL PHARMACY
29 Kaily Sųoara, Worcester, Maaa.

ddd4d
dd

► Per mūsų vaistinę gąlima siųsti vaistus su apmokėtu mui- « 
< tu į Lietuvą ir į visus U. S. S. R kraštus. Mes užlaikome « 
; visus vaistus, kuria yra reikalaujami Lietuvoje, kap Rimi- « 

fon, streptomycin, validolo ir nuo reumato J 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie- * 
kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 J 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu 
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais.
Vytautas Skrinską. B- S. Reg. Phm.

“km mm j vatotMa savininkas 
Ir Natary Puklt

mftAAAAAAMMAaaafreaaeMbe
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man išmoko rūkvti nuo čiabuviu

Keistos sąžinės žmogus

—Na, tėve, ką
šiandien pasakysi?

—Aš tau pasakysiu, kad 
netikę bus Kalėdos.

—Tas tiesa, tėve.
—Bet tai ne viskas, Mai

ki. Aš noriu žinoti, kokį 
tu man prezentą mislini nu
pirkti.

—Aš manau užrašyti tė
vui ‘‘Keleivį” ateinantiems 
metams.

—Ne, Maiki, mano akys 
jau perslabnos gazietas 
skaityti. Verčiau nupirk 
man naują pypkę, ba šitos 
cibukas jau nutrupėjo.

—Jeigu tėvo akys jau per 
silpnos laikraštį skaityti, tai 
nuo pypkės dūmų jos pasi
darys dar silpnesnės. Aš 
patarčiau mesti sena pvp- 
ke per tvorą ir naujos ne
ieškoti.

—Pasakysiu tau teisvbe, 
Maiki, kad aš ir pats daž
nai pamislinu, kad rūkvmą 
reikėtų mesti. Mano akims 
tas gal ir nekenkia, ba 
žmonės sako. kad geros 
akvs dūmų nebijo: o jeiffu 
aš biskį neprimatau, tai čia 
gal bus kalti akuliorai, ba 
bus jau apie dešimts metų 
kai dešimtštory nukniau
kiau. Ale rūkymas nemažai 
man kaštuoja. Matai, pa
brango ir amerikancka 
makorka. Be to. gasoadi- 
nė vis kikir.a. kad aš jai 
prikrečiu auzoj pelenu. 
Anądien jau pasakė: “Jei
gu nesustosi rūkęs, tai pa
siieškok sau burdo kitur”.

—Ir vis dėlto tėvas nori 
naujos pypkės!

—Nu, ką padalyti, Mai
ki. kad jau toks rūkoriaus! 
notūras. Kai tik pabundu, 
raidavei norisi dūmo. Aš: 
beeinu, kad ir tu taip da-j 
rysi, kai pradėsi rūkyti.

—Tėvas klysti, kad no-j 
ras rūkyti yra toks “rūko
riaus notūras”. kitaip pasa
kius, tokia prigimtis. Ta
bakas nėra žmogui prigim
tas dalykas: jis yra tik 
įprastas, vadinasi, tik pa
protys. Ir labai blogas pa
protys, nuo kurio sunku 
atprasti.

—.Jeigu tas paprotys yra 
toks blogas. Maiki. tai pa
sakyk. kodėl visas svietas 
rūko? Rūko daktarai, rū
ko kunigai, rūko mokyti ir 
nemokyti. sakoma, kad 
rūkė ir Adomas su Ieva. 
Taigi rūkymas yra madoje 
nuo pat svieto sutvėrimo.

—Tas ne tiesa. tėve. Ta
bakas yra Amerikos auga
las, ir kol Amerika nebu
vo atrasta, europiečiai nie
ko apir. ų' nežinojo. Jie

(Tęsinys) ro savą sprendimą. “Aš
P žilvs rašydamas savo niekad netvirtinau-sako jis r. zuys, rasyoamas sa\ o d Valiukas buvo b lš 

straipsnyje apie bolsevikis- .R niekad neabejo-
ką Vahukų veiklą Paneve- . neabeioiu dabar kad 
žyje, atskyrė juos nuo kitų aide ku
Panevėžio socialdemokratų, “i «
kuinu tarne 1918 metu ni- nuos Čla ,asau’ buvo tl’ 

iŠ ir vi Riln krai bolševikiški-išdavikiš-

' “patiesinti”- jei Va-ciosios Panevėžio grupe,.. ljuko buvo įolševi.
Nieku neabejodamas, p. Ži- kiškaj išdavikiški tai tas 
lys suplakė Valiukus su bol- turėjo bflti įs^ Valiuko 
sevikuojanciu gaivalu, ku- boisįvjvjsi,,! nusistatvmu 
no j metų gal, pradėjo a> "k, nettSįS
sirasti ir Panevėžyje. Iske- R vertinti kaip bolševiką 
lė Valiukus į to gaivalo va- Ka verunlb Raip ooiseuką. 
dus ir priskyrė jiems šta-i Pasistengiau suimti iš p. 
bą, neišvardindamas asme- Žilio ilgo straipsnio ir čia 
nų. 1 pakaitoti pačius esminius

Kaitų su Smolskiu— Valiukui kaltinimus. Kas 
rašo p. Žilys—Valiukų na-i yra tie p. Žilio tiekiami j 
muose buvo ruošiami kaž- ‘‘duomenys”? Oficialiu sti- 
kokie dideli planai Lietu- lium kalbant, tai yra “agen- 
vai tvarkyti. Aiškėję, kad tūrinės žinios”, surinktos 
Valiukas telkęs apie save ,neoficialios žvalgybos (po- 
“ekstremistinį lietuviškąjįIlitinės policijos). Būtų tei- 
elementą”, ypač jaunimą. !smo reikalas, dalyvaujant 
Posėdžiuose - pasitarimuo-: šalių advokatams ir liūdi-; 
se buvęs garbinamas Kap- ninkams, išaiškinti, kas yra 
sukas, kaipo didžiausias tose žiniose teisinga bei pa- 
Lietuvos patriotas, o Lietu- grįsta tikrais faktais ir kas 
vos Taryba buvusi kvalifi- yra p. Žilio “manymas” bei 
kuojama kaipo tautos išda-jjo įsitikinimas. Bet ir be 
vikė. teismo prašosi iš p. Žilio

Ona Valiukienė ėjusi dar: pasakojimo aiškios išvados.ZL‘v£aU7aU toliau, nuolat vaikinėjusi Iš kur p. Žilys žinojo apie: 
įaudonodzių, parsivežė ta- mįestą su portfeliu, o tai, kas buvo kaibama-pla- 
bako Europon, ir tena1 ru- Rjetaj prikimštame portfe- i nuojama slaptuose pas Va,- 

PaProtys jyje nešiojusį įvairias bro- liukus susirinkimuose, jei
šiūras-proklamacijas, “tik-! jie tikrai yra buvę? Jei tuo-' 

daug dalykų, kunuos> zmo- gbau bolševikiška! se susirinkimuose dalyvavo
žaUnTjų ^kTtakVteŽS J#**?**”.. Užeidama J ir Panevėžio lietuvių pat. i- 
• , ® krautuves ir namus, ji siu-
vra tabakas. Ir vienas ir ,lusl » lmt‘> ? k*\ne«"da- 
Idtas yra nuodai, tačiau '’ęs^grąsmus. atsiskaityti, 
žmonės to nepaiso, nes dau- Apie Kapsuką, Tarybą ir 

su Basanavičium

otų “rato” šnipas, reikėtų 
bent autentiško j<* pasisa
kymo ir kryžminio jo tar
dymo, kaip daroma teis
muose. Iš kur p. Žilys žino,

,r . ... . , .. , . . . ... .... . kas buvo Onos Vaiiukienėš-Maiki. as mislinu, kad ji lygiai t, pat} kalbėjusi,; rikimštam portfelyje? ir
tu čia non atkalbinti ma- kaip ir anuose slaptuose su., k\ „ vis tlk'visien.,ĮJbl1lk._. 
ne nuo tabako, kad tau ne- sinnkimuose. Is to p. Žiliui |^kJrai bolževikiška litel,,. 
reikėtų man pypkę pirkti, pasidaręs visai aiskus Va-..., • . - ,

-Tikėk man, tėve, ta- liuk« veiklos P°badis- Sy^i, k?k i a tal buvo’b- 

bakas vra nuodas. Kai po Panevėžį paskly-į teratūra, išvardinant bent
-Man, vaike, nelabai do kad bolševikai svaresnius leidinius. Juk|

aišku, kas vra nuodas. Tu, "**“* !Pl.e?te irJa’ !r P; 2lll.u! z,noma' kar b«£'l
turbūt, nori pasakyti, kad kalbes,f Valiukas, p. kūne teigimai pas tardyto-; 
tabakas vra lizinas arba ?lIlau? ideologines aplinkos jų ar teisme tuomet įgauna 
tručizna’ žmonėms labai parupo pa-i ypatingo svono, Kai pne jų!

tu ix6iuv. Cmzatnrta

pridedami “daiktiniai įro
dymai”. Nepaprasta atrodo

-Tai vra tas pats. bet «kto^1-. k« kalbes V?b“‘ 
lietuviu kalboje mes sakom kas- buv« ,r P^P'k- . ........
nuodas. Tai Yra tokia me- t'nS- k?d 138 g*'?5 ytaĮSi*; ir Onos Valiukienes agre 
džiaga, nuo kurios gj^ jung^ j pi-a^istiiĮCT tevy-; sija , p. žilio vaizduojama, 
daiktas gali numirti. ne'_ darbų’. Pasipiktinimas -visiems brukti bolsevikis-

__Bet kur tu girdėjai Paem?s vlrsW lr buv? sutar- ką literatūrą ir visiems grą-!
kad nuo rūkvmo žmogus * Išsprogdinti. Mi- sinti, kaip tikras Kapsuko
numirtu0 ” tingas tikrai buvęs įsblasky- agentas.

' —O ar tėvas nežinai, >.r Valiukas neprašne- P. Žilys tvirtina, kad jis; 
kad kasmet Amerikoje nu- k«s dln««s numoję. lemia savo teigimų, kad
miršta tūkstančiai žmonių P- Žilys savo straipsnyje ir jo bendrai uz mitingo

patalpos durų klausęsi, kas) 
Valiuko mitinge buvo kai-

nuo vėžio ligos? daro išvadą: “Štai tokiose
—Ale pasakvk, ar numi- aplinkybėse Panevėžio lie- ,

rė nors vienas nuo rūkymo? tuviams, Lietuvos Tarybos beta. Reikėjo jautrių ir įgu-;
__ Nuo rūkymo, tėve, šalininkams, teko pirmą dusių ausų, reikėjo be to

žmonės gauna * plaučiuose kartą pamatyti Valiuką turėti ir supratimo, kad ga- 
vėžį ir numiršta. Tas jau viešam lietuvių susitelkime limai teisingai suprasti, kas 
vra nustatyta be jokios abe-kovoje dėl Lietuvos lais- buvo kalbėta. Ar jaunas 
jones. ‘ į vės”. Taigi, tik pamatyti. ateitininkas p. Žliys, aistriu-;

—Bet nuo tos kvarabos,' P. Žilys su savo bendrais 
vaike, miršta ir tie, kurie; pagaliau gavęs progos iš- 
tabako nejuzina. Tai kaip "
tu gali kaltinti tabaką?

gas bolševizmo priešinin
kas, bei jo bendrai to visko į 

gii-sti, ką Valiukas kalbėjęs turėjo?
kitam slaptam bolševikų mi-; Pagaliau, kuo p. Žilys Į 
tinge, nore gavęs klausytis Valiukas dirigavęs revolioj 
tik už durų. Valiuko kalbos,cinį Tribunolą? Jis sako:!

,.o_ ___ _______ „_fturinį p. Žilys atpasakoja “O yra tiesa, kad Justicijos!
statę, kad ^rūkymas tikrai'standartiniais žodžiais, ku- komisariate ir Revoliuei-j 
paroošia dirvą plaučių vė-riuos jis kartoja savo straip- niam Tribunole Valiukas1 
žiui. Ir tai išrodo visai na
tūralu, nes tabako nuodas, 
kuris vadinasi nikotinu, la
bai pavojingas. Yra žino
mas atsitikimas, kur žmo
gus mirė nurijęs tik treč
dalį grano nikotino. Darži
ninkai vaitoja nikotiną va
balams naikinti. Mišinys, 
padarytas iš vieno šaukštu
ko nikotino ir kvortos van
dens, užmuša kiekvieną 
vabalą vien tik jį paliesda
mas. Žinoma, vienoj eiga- 
letėj ar pypkėj tabako tiek 
daug nikotino nėra, ir da
lis jo sudega, bet vis dėlto 
dalis jo patenka su dūmais 
ir į žmogaus gerklę ir plau
čius.

—Maiki. tu manęs negąs-'

—Ne aš, tėve, kaltinu, 
bet daktarai, kurie vėžio 
ligas tyrinėja.' Jie yra nu

snyje kelis kartus,—kalbė- buvo visagalis”. Kas tą tie-j 
jęs apie tarybų Lietuvos or- są padarė tiesa? Ir jei būtų 
ganizavimą ir peikęs Lietu- tiesa, ar p. Žiliui yra ži no
vos Tarybą. ' ma, ką Tribunole Valiu-

Gana daug vietos straip- kas darė? Man žinoma, kad 
snyje skyręs Valiuko “šta- ir Šiauliuose adv. Kazy

Venclauskis, socialdemo-j 
kratas , per bolševikų oku-

bo” žmonėms, per mitingus 
trukdžiusiems savanorių
organizavimo reikalą, p. Ži- paciją, būdavo atsiklausia 
lys meta Valiukui sunkiausi mas kaip teisininkas, spren- 
savo kaltinimą: “Yra tiesa džiant kaikurias bylas ir ne 
—sako jis—kad Justicijos vieną yra apsaugojęs nuo 
komisariate ir Revoliuci- žiaurių sprendimų, Ne tik 
niam tribunole visagalis bu- Panevėžyje, bet ir Šian- 
vo ne gimnazistas Bistric- liuose bei Vilniuje nebolše- 
kas, bet teisininkas-specia-: vikai dirbo bolševikų su-i 
listas Valiukas”. To tribu- kurtose įstaigose tam, kad 
nolo nutarimu buvo daro- gelbėtų tai, kas buvo gali
mi Panevėžyje šimtai suė- ma gelbėti. Jų tarjie buvo 
mimų, buvo žmonės kalina- kun. Tumas - Vaižgantas, 
mi, teisiami ir žudomi. ■ Vaclovas Biržiška Vilniuje, 

dink. Jeigu aš nenumiriau! Pasiremdamas tais jo tie- Stasys Lukauskis, Kipras 
iki šiol, tai gal nenumirsiu kiamais ir tvirtinamais Bielinis ir kiti Šiauliuos*, 
ir iki smeities. “duomenimis”, p. Žilys da-kuriuos ir p. Žilys vargiai j

norės kvalifikuot kaipo bol
ševikus.

Kai 2-is pėstininkų pul
kas atėjo į Panevėžį, išvi
jęs iš jo bolševikus, jo va
das pulk. Glovackis ėmėsi 
daryti mieste tvarką. Savo 
atsiminimuose (Kolumbijos 
Lietuvyje, 1952 m. Nr. 6) 
jis taip rašė: “Panevėžyje 
jau iš anksto buvo pagarsė
jęs raudonasis Panevėžio 
administratorius daktaras 
Pr. Mažylis; tat ir teko jį 
imti pirmuoju, kad jį pada
rius mums nežalingu. Mil
leriui, Panevėžio komen
dantui, buvo pavesta tuojau 
sudaryti pulko karo lauko 
teismas bolševikuojantiems 
lietuviams teisti, Laurinai
čiui—tuojau suimti visus 
ėjusius priešo kariuomenė
je, administracijoje ar poli
cijoje atsakingas pareigas, 
pradedant dr. Pr. Mažyliu”. 
Vadinasi, pulk. Glovackis 
pirmon vieton pastatė ne 
Valiuką, bet dr. Pr. Ma
žylį-

Netenka abejoti, kas pa
dėjo pulko vadovybei suda
lyti suimtinųjų sąrašą. Pir
mieji buvo teismui prista
tyti dr. Pr. Mažylis ir stud. 
Pr. Kuzma ir, kaip sako 
Glovackis, buvo pripažinti 
kaltais, bet bausmė jiems 
nebuvusi vykdoma, nes jie 
gydę savanorius. Jiems, 
kiek žinau, buvo skilta mir
ties bausmė ir buvo būdin
ga, kad taip lengvai buvo 
“amnestuoti”. Bet-karo lau
ko teismas Panevėžyje tei
sė r.e tik minėtus asmenis; 
buvo “už akių” teisiami ir 
Valiukai bei J. Smolskis 
jau nebegyvenę Panevėžy
je. Tą patvirtina ir p. Žilys, 
savo straipsnyje sakyda
mas: “Jei Valiukai norėjo 
išvengti žiauraus karo lau
ko teismo sprendimo, jiems 
reikėjo slaptai vykti į Kau
ną ir ten prašyti savo ben
draminčių • socialdemokra
tų užtarimo, kaip tai pada
rė dr. Pr. Mažylis.”

P. Žilys, manau, geriau 
už mane žino, kaip vyko 
karo lauko teismas, kas ja
me buvo kaltinimo liudinin
kais, kokie buvo jų parody
mai ir kokios buvo galimy
bės teisiamiesiems save gin
ti, ypač tiems, kurie buvo 
teisiami “už akių”. Šian
dien žiūrint į praeities įvy
kius, savaime kyla klausi
mas, koks buvo reikalas 
sudaryti karo lauko teismą 
ir paskubėti su jo sprendi
mais, kai paprastas žmonis-j 
kūmas ir sąlygos turėjo pa
sakyti pulko vadui Glovac-i 
kiui, kad karo lauko teis-! 
mas nėra įstaiga tiesai iš-' 
aiškinti.

P. Žilys savo padėkos 
laiške “Naujienų” redakto-; 
riui stropiai pasigavo re
dakcijos prierašo, kur sako
ma, kad Valiukai buvę iš-, 
traukti iš vagono Panemu
nėlio stotyje ir sušaudyti 
vokiečio karininko įsaky
mu; jokio jiems teismo ne
buvę. Už tą pasakymą n. 
Žilys yra ypatingai dėkin
gas “Naujienų’ redaktoriui,! 
nes jo manymu redakcijos! 
prieraše esąs p. Grigaliūno-* 
-Glovackio nekaltumo pa-; 
tvirtinimas. P. Žilys užmir
šo, ką jis pats buvo savo 
straipsnyje pasakęs. Kiek 
man žinoma, 2-jo pulko ba
re vokiškų dalinių nebuvo, 
ir jei redakcijos prieraše 
minimas vokietis karinin
kas, ar tai nebus tas pats 
Milleris, Panevėžio komen
dantas, vykdęs teismo 
sprendimą? Ir kuo buvo, 
prieš Lietuvą nusikaltusi 
Ona Valiukienė, kartu su 
vyro sušaudyta bulvių duo- 
1*^ jg y

O. ir F. Valiukų bei J. 
Smolskio nužudymo aplin-! 
kybės nebuvo iki galo iš-] 
aiškintos ir anais metais.] 
Tie tragiški įvykiai kruvi
na dėme paženklino pir-

JI MOKA AUKŠTAI ŠOKTI

Studentė McDonald iš Atlanta, Ga^ dabar vykstan* 
ėioje Australijoje Olimpiadoj iššoko į aukštį 5 pėdas 
ir 9 su ketvirčiu colių ir laimėjo auksinį medalį. Iki 
šiol Olimpiadoj daugiausia laimi Amerikos ir Sovietų 
Sąjungos sportininkai. Pradžioje Amerika pirmavo, o 
paskutiniuoju metu į pirmąją vietą išėjo Sovietai. Ar 
Amerikos sportininkai juos dar pralenks, pamatysime.

tnuosius mūsų valstybinio Vajaus proga mes krei- 
atsikūrimo žingsnius. piamės į Hamiltono, Pary-

Kai žinia apie sušaudy- žiaus, Brantfordo, Oakvilės 
mą pasiekė Kauną, tuome- ir jų apylinkių lietuvius su 
tinio M. Sleževičiaus mini^prašymu įstoti į Namų fon- 
sterių kabineto buvo nutar- dą nariais, įnešant ne ma- 
ta sudalyti specialią komi- žiau šimto dolerių. Mes no- 
siją reikalui vietoje ištirti, rime pabrėžti, kad tėra vio 
Komisija iš trijų su Feliksu na išeitis—arba namai bus, 
Bugailiškiu pirmininku bu- arba nebus ir visas darbas 
vo sudalyta ir iš Šiaulių nueis niekais. Jei mums ne
buvo nuvykusi į Panevėžį, pasiseks surasti 400-500 na- 
bet greit turėjo ir grįžti, rių, teks surinktas lėšas 
Jau vėliau K. Venclauskis, grąžinti ir to sunkaus dar- 
6avo kalboje seime primin- bo neliks nė pėdsako. To 
damas Valiukų ir Smolskio dėl kreipiame į tą tautiečių 
sušaudymą, pakartojo žo- dėmesį ir prašome visomis 
džius, kuriais pulk. Grigą- jėgomis prisiversti bent 
liūnas-Glovackis, sužinojęs šimtu dolerių prie Namų 
apie komisijos atvykimą, fondo prisidėti, 
ją sutikęs: “Tegu tik pa- Narių vajaus metu lietu- 
bando, rasime ir jai vietą”, vius aplankys Fondo valdy- 

P. Žilio žiniai noriu paša- bos nariai, prašydami: 
kyti, kad Valiukų ir kitų 1. Tuojau įnešti šimtą ar 
socialdemokratų vien min- daugiau dolerių į Namų 
čiais Kaune, kurie galėjo fondą arba
bandyti stabdyti karo lauko 2. Negalint įnešti iš karto 
teismo žygius 2-ojo pulko nario įnašo, pasižadėti jį 
operacijų rajone, buvome įmokėti dalimis arba 
mudu su velioniu Juozu Pa- 3. Pasirašyti pasižadėji- 
kniu. Man, kaipo Tiekimo mą, nurodant datą, kada 
ir Maitinimo ministeriui paskirtoji suma bus įnešta. 
M. Sleževičiaus kabinete, Rinkėjai įmokėjusiems 
kaip tik teko organizuoti ir pinigus išduos laikinus su 
rūpinti tiekimą mūsų ka- Namų fondo antspaudu 
riuomenei, taigi ir 2-jam kvitus. Oficialūs pakvitavi- 
pulkui. Deja, Valiukams ir mai bus prisiųsti paštu. As- 
Smolskiui negalėjome jau mens, išvykstu nuolatiniam 
nieko padėti, nes žinia apie apsigyvenimui kitur, pra- 
jų sušaudymą pasiekė Kau- šomi prisidėti nore aukomis, 
ną jau po įvykdytos ekze- Baigdami šį kreipimąsi
kucijos. norime pabrėžti, kad šimtas

kitas dolerių didesnės įta
kos į mūsų materialinį gy
venimą nepadarys, o pra
ėjus keliems metams jų trū
kumą visai išlyginsime. Gi 

(.■tylume tauto. namu. mu‘b?dll liudys il?ą laiką,
Po eilės nedrąsiu bandv- kad čia gyvena dalis mažos, 

mų šių metų pradžioje Ha- be^ drausmingos, susiklau- 
miltonas pasiryžo įgyven-s>ancios Jr kultūringos tau- 
dinti visu lietuvių širdvse tO8» kurios pirmieji ateiviai 
gyvą idėją—isigyti gražius atsikėlė nuo gražių ir ramių 
Tautos Namus. Baltijos krantų.

1956 m, sausio 15 d. ivy-1 Tad “Nesupelykim ir nei
kęs šiuo reikalu Bendroo- kim i kapą be likusio žen- 
menės valdybos šauktas su- klo, kad žmonėmis buvę” 
sirinkimas išrinko 5 asme-į (V. Kudirka).
nu valdybą įgaliodamas ją Dėkodami iš anksto^ už 
prdadėti minėtam tikslui. Jūsų solidarumą mes iškil- 
lėšų telkimą, ši valdyba’ "tingai patikiname Tams- 
kooptayimo būdu pasididi- tas, jog dėsime visas pas- 
no iki 11 asmenų ir sudarė tangas, kad Lietuvių Namai 
3 komisijas: planavimo, pa-] Hamiltone būtų įsigyti, 
renrimu ir kontrolės. i 1956 m. lapkričio 1 d.

(Galas)
J. Kaminskas

HAM1LTON, ONT.

Pirmasis Namų fondo ati-j Hamihono Lietuvių Namų 
daromasis koncertas, įvykęs fondo valdvba
gegužės 23 d. davė $857. j __________________L
88 gryno pelno. Valdyba,) NAUJI RASTAI
padrąsinta tokio pasiseki-! _____
mo, pradėjo verbuotii narius PABUDiMAS, drama, pa-

Antanas skem»’ '> 
Sma visuotini nariu vajų tauto Meška“sko įvadas, iŠ. 
aų mety pXigoA J\'«d« “Tena”, brooklyniš- 

Po tikrai padrąsinančių kės Demokratinio darbo 
ir puikių pirmųjų rezultatų talkos padedama, 64 pusi., 
(lapkričio 1 d. buvo 81 na- kaina nepažymėta, 
rys ir Namų Fonde 10,300 xt n v
dolerių( valdyba nutarė Pasaulio
skelbti visuotini nariu vajų Sėtuvių kanų veteranų žur- 
ir jį pradėti lapkričio mene- nalas, atsk. numerio kaina 
sį. i 55 centai.
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Dailininkui Rimšai 75 m. Suka filmus Į
Elta praneša, kad skulp- Nerūkus būsiąs rodomas 

toriui Petimi Rimšai šiemet J. Dovydaičio parašytas 
sukako 75 metai amžiaus filmas “Tiltas”. Jis buvęs 
$r 50 metų jo kūrybinio filmuotas Prienuose ir Jo- 
darbo. Rimša yra vienas navoje.
žymiausių ir seniausių Lie- v . _ .
tuvos dailininkų, pasižy- asano menesį numato-1 
teėjęs savo “Artoju”, F88. bal«u flln?^
“Vargo mokykla”, “A. Ba- zvc« ‘Įge™<n<> 
rapausku”, Žemaitės ba- ;,nes b“«! • J?’?1*3 Ue" 
reljefu ir kitais darbais. tuvos, kl.no studija, vyr. 
Su savo darbais Rimša maskvietis J.

gijos konkurse jo skulptū- JLUS. .D^mfonas. Filme
ra “Artojas” buvo ivertin- buslu, VIsa ..el!e . 
ta aukso medaliu. ’ smulkmenų is žvejų gyve-

Jis daug nusipelnė vys- mmot « papročių, dainų, 
tydam^s Lietuvoje meda- Paio^oma gražioji 
lių meną. Įdomiausi jo tos *os Samta-
srities darbai yra: Vytau- Lietuvos gaminiai 
tas Didysis, 400 lietuviš- parodose 
kai knygai, K. Donelai- .. .. «v„.nątn>
■tis ir kt. Už medalius’- SiaulIM Verpsto

kiam gyvenimui, rėmė pata
rimais ir materialiai social
demokratų darbą ir ypa
tingai skaudžiai pergyveno 
1926 metų fašistinį Lietuvo-

Maisto nepritruksime
Kaikurie ūkio Šie vyrai sugalvoja fr pati

krina tūkstančius chemika
lų. Kiekvienas jų yra dide
lė palaima žmonijai. Jų dar
bo plotą, rizikingumą ir 
pramonės investicijų dydį 
gali pavaizduoti kad ir Du 

laboratori- 
vidutiniškai

_______ ___ žinovai
! je perversmą ir jį sekusį (Malthus ir kt.) dėl pasau- 
trylikos metų vadistinį An- iį0 gyventojų nuolatinio 
tano Smetonos režimą. * daugėjimo niūriai pranaša- 

1941 metais P. Gudavi-™ žmonijai neišvengiamą 
i čius gavo pakelti gal skau- ,0 ^‘ėsmę, bet jie nega- 
i džiausį jo gyvenime smūgį, ^jo numatyti tos mokslinės 
! 1935 metais Vytauto Di-^^OPJ08 P^^08, ku-,pont bendrove 
džiojo universiteto Kaune « YP*8 sparčiai vyko per.jų pavyzdys: 
medicinos fakultetas pa- pastaruosius 20 metų, tap- tik vienas iš loOO bandomų- 

! kvietė dr. P. Gudavičių ek- dama pagrindine žemės jų cheminių junginių pasi- 
i straordinariniu profesoriu. ūkio perversmo jėga. rodo turįs praktiškos reik
šis labai greitai laimėjo pavyzdžiui, kad ir Ame- smes ukimnkams- 
klausytojų simpatijas ir vi- rįkos nepaprastai padidėju- Mūsų planetos žemės 
sišką jų pasitikėjimą. Savo gamyba žymiai nuvertino ūkiui tinkamos žemės plo-

Nerin- Rcn Delany, kuris studijuoja Villanova kolegijoje, 
Olimpijos žaidynėse 1.500 metru nubėgo per 3 min- 
ir 44 su puse sekundžių ir laimėjo auksinį medalį.

. e te'♦ • m 1 — • • VI*** l*0UVVi***U *w*irvv lliVj O
simnkiją. Io nemokėjo jam betgi mokslinis mitybos' račiau dirbamos žemės plo- 
dovanoti mūsų klerikalai, klausimo svarstymas, atsi- to paskirstymas yra labai 
ir kai bolševikai 1941 žvelgiąs į kiekvienos žemės, nelygus. Pavyzdžiui, vie- 
tais buvo iš Lietuvos išvyti, aj,;0 srities savvbes gali nam japonui tetenka vienas 
rado progos atsiskaityti ir būti lemiąs. * ’ 8 j ketvirtadalis akro; iš jo Ja
nu profesorių P. Gudavičiu.. Europa, kui* ariamos že- ponas turi pramisti. Ameri- 
ir_u i- i „k. .-„4... .u kietis gi gali naudotis 7.9

fabri
“Mes už taika”. “Ta.vbu kas su savo gaminiais da 
Lietuva” ir kt? išstatė ė™™ Maskvos, Talino

m- IziTAcn novnnn

■ Velionis buvo aktyvistų įt- m£s plotas yra pastovus, o 
rauktas j asmenų sąrasus, to ploto maitinamų asmenų 
kūne jų manymu buvo nusi-kiekjs tolydžio auga, sten-

akro gėrybėmis. Atrodo, 
kad ši 7.9 akro norma ame-

i l 1 11 1 11 p * • giasi gerinti žemės apdir-! ^kiečiui per ateinantį pus-
.\^*VI<4CX V ,mos bolševikų okupacijos.bimą ,kad žemės ploto vie-! rimti metu žymiai sumažės.

metais, ir prof. P. Gudavi- netas duotų kuo didesnįP‘ePaPiast-as gimimų daugė-
ir kitose parodose

ratūros " i.' meno dekadą, >m liepta paga
jam buvo suteiktas * k nrnė prof. Pianas Guda- Dar būdamas gimnazi-*1Iieuriuu?. sveVluJu mos žemės, stengiamasi _ ,
dies dailininko’’ vardas. atstovauti Pasaulinėje p a” vįoįus. siu, Gudavičius buvo pa- sprendimas žmogui, ku- dinti kiekvieno atskiro že- Jau. skaičiuojama, kad per

Dabar dailininkas nega-™on.es Paroaoj^ kun uSj p Gudavičius gimė 1876 gautas socialistinių idėjų, Ps .Vlsa s!® a n.eaPkent® ‘mės ūkio darbininko pro-

Maskvoje per lietuvių lite-

luoja akimis. 
Atominė jėgainė

“Vilnies”
L. ; 

pasauliui 
Laukuv 
jėgainė
žas miestelis 
vidurv)

mano.rapyp- 
paskelbė

— r*~—------ -----:
kitais metais Belgijos sos-
tinėj Briusely.
Medicinos fakultetui 
175-ki metai

ateinančius 25 metus Ame
rikos gvventoju skaičius pa-metais kovo 26 d. pasituriu- studentaudamas Rusijos ševizmo ir nei vienu veiks-,duktyvumą.

CIO
ponavo
ko vaisi—--------o-----j— ---------------------„—----- . .. x «= , ...
Pradine mokykla jis bai- loginiai subrendo ir nustatė P. Gudavičius kartu sū bei pluošto sau pačiam ir: ateinančios Kartos amžiuje . ... ... . ... _ . *... . gyventojų skai-

300 mili- 
ameri- 

imaitinti ten- 
žemės nor-

visuome- kieti joje, dirbdamas gydy-Tuo tarpu Sovietų Rusijoj ma sumažės, _ priartėdama
sluogsnių tojo darbą tremtinių stovy- žemdirbis tepagamina mai- PPe dabartinės padėties to-

per visą- klase, laukdamas, kada vėl sto sau ir tik dar 3 asme- k^Ų tirštai apgyventų Euro-
_ , ... A . i savo gyvenimą, kaip tik Įsi- galės grįžti Lietuvon. Kartu niros. P?s valstybių kaip Olandt-
Gudaviciaus studentą-. jung^ j visuomenės darbą,'su kitais ir savo šeima iše- Daugelyje kraštų pramo- dija, Danija ar Anglija.

vimo metai sutapo su vls 'bUVo ir pasiliko socihldėnio- migravo Amerikon ir čia, nės visai nėra arba ji ten
tstiprėjusiu studentų revo-. kratu Įgimtag višuomeni-’ kol jėgos leido, dirbo ligo- labai nereikšminga, nes 
į buciniu sąjūdžiu, į kuri 5U ninkas, visa savo siela suta- ninęjė. Gyvu susidomėjimu 80-90% gyventojų turi sa- 

J Jaunatyišku užsidegi- gu lietuviškojo kaimo sekė, kas daroma mūsų vo jėgas skirti apsirūpini 
įsijungė ir P. Gudavj-j apbnka< p Gudavičius ne- “veiksnių” ir mūsų išeivijos mui maistu, nors dažnai vis 

5. 1901 metais jis buvo mAon hoJ nnlifirioc T j pt n vns laisvinimo reika-lipk nenaien-ia ansifrint nm

SKAITYKITE

Vertingas
SENAS KAREIVIS \TETUTiS, 

;. Pasakoji-

Vienintelė maisto gami
nių ateities viltis yra tech
nologijos pažanga. Šian
dien tik aiškiaregis tegalė
tų mėginti smulkiai pavaiz
duoti, kokie dar bus mok
slinio tyrimo vaisiai žemės 
ūkio sritvje, o kad jie bus 
milžiniški, tuo niekas nea
bejoja.

Per amžius ūkininkas be-

cius. mui metais jis buvo mė8O politikos bei politinės Lietuvos laisvinimo reika- tiek nepajėgia apsigint nuo
iš universiteto vejkĮog. juj, bet viltis dar kaitą pa- bado.

:.“iATLAinv pavėsy, p. Abelkio ro-iVl • p -.^m° <be-L'! Gydytojo profesijai P. matyti savo kraštą seko.; Chemijos ir biologijos
i manas iš žemaičių Kalvarijos p«-i kui iame kusijos univ ei &!-: Gudavičius skyrė didelį už- Graudaus liūdesio valando- laboratorija šiandien yra

davinį—tai vienas būdų mis, kai ir man tekdavo ve- kovos su piktžolėmis, vabz-x- ... , .... . . .

lediKL
Pilna

Aš NETIKIU I DIEVĄ.; „ ai'Kunivntų, kurie visiem*! pasalintas 
Kaina .....................^ be teisės baigti mokslą bet-parašė Jurgis .lanku' 

mas apie nepaprastą žemaitį, kuris 
daug nuostabių dalykų padare,
nepadarė vieno, kurį tii.ra; turėjo'ej|jes Kietais viršeliais, 467 pusią--fete,
padaryti. 237 psl. Kair.a .......... $3. piai, kaina ................ .................$4

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grū-

įdomūs.

I.ENGVAS l!FT)AS IŠMOKTI ANG
LIŠKAI. Goriausias vadovėlis p'-a-' •

dk-dantioms angliškai mokytis; duoda 
ištarimu, angliškus pasikalbėjimus.; TAVO
Kaina

žas, novelių rinkinys, 155 psl.
$1.50.

KELIAS J SOCIALIZMĄ.

įosios chemijos gami-Į jėgjgkai stebėjo, kaip vabz- 
tręšia dirvą ir kelia jos džįaį įr piktžolės grobuo-

...........7uc. Parašė Leonas Blumas. Trumpas metų baigė medicinos daf.-jjan^ gu žmonėmis, būti jų kad jis sutiktų bolševikų derlingumą. Jie nailcina gy-
taro laipsniu, gi įzo namo, žadintoju ir švietėju .To dėl viliojamas grįžti už geleži- vulius ir javus kamuojan-v„.llu<
apsigyveno kaime n prade- ~s b. pa^ pasirinko gydy- nės uždangos, jei būtų tik- čius vabzdžius ir parazitus. J t vrimu 
io žmones cvdvti. sunras- f..- Voži i ____ ________ L.,- ■ -llyIIinU

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
NAUJA VALGIŲ KNYGs. M. Mi- DE. iOK RATINIO SOCIALIZMO

chelsonienės parašyta; 250 įvairių! PRADAI. Populiari ir naudingai 2 amrac ’ 1 j - • o-i.-
receptų. i’.2 pus!. Kana .... $1.25; knyga šių dienų klausimams supras-1 žmones g j Gyti, supras amatą. ras, kad vežamas j Sibirą, Jie sumažina gyvuliu bei
KAS BUS. KAS nebus. !!ET ...................s»C|damas kaimo būklę ir zmo-, Tik vien kai-tą dr. P. galėtų dar kartą pamatyti;augalu ligas. Jie puola ii

51A1TIS SEPRAAI-S. B.B. Sr».!S<£^,F!.Z'w^,llB,i2{Žy^r ne^ kFP k*?8, ” “ ............. ' ' ’ ’ * " ' . 8 . . r

•įoc gydytojo darbą dėciamasros įdomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas 1X12 metais is Viekšnių į 
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
CEZARIS, Mirko .Tesuliėo romanas 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
1S8 puslapiai, kaina
CEZARIS, Muko Jei; 

vertė A. K. Puida.
211 psl. Kaina ____

.................. $2
<ič’o romanas. 
Antroji daiis, 
................. $2.

CEZARIS. Mirko Jeh.siėo romanas, 
vertė A. K. Puida. Trečioji dalis,

176 psl. Kaina ....................... 52.

MILŽINO PA UNKSME. Balio Sruo
gos trilogiška ist>rij<.s kronika,

173 pusk, dilelis formatas, gera 
popiera. Kaina ............................$2.50

KON-TIKI. Thor Hcy rd.ihi aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio

nės plausta is Pietų Amerikos į l’o- 
liiH-ziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

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

Miškinį, luiną, Savickį, Giras ir kt
249 pusi. Kama ............................$2^0
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalus, išvertė .U.
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$325 
POPIEŽIAI III LIETI \ A. Kunigo

N. Vaiadkos patašyta knyga, 2nO
nusi. Kaine ............................$2.50
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios 

mūsų rašytojos pirmojo karo metu 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 128 puslapiai, 
būtina 50c
NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS

PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa
veikslų, 226 pusi., gerame popiervje. šlama •.....,................ $5.ud
A KISS IN THE DABK. J. Ja nn-

LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA 
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte

lis šiuo klausiniu veikalas. Kai-(13 • •••••• •••••••••«•«• • ••••• |3(Nj
HKRA TEISYBE APIE SOVIETŲ 

RUSIJĄ, arba komunistų diktatū
ra faktų šviesoje. Trumpa bolšetiz- 
:io istorija ir valdymo praktika. La- 

oai daug medžiagos. 96 puslapiai
kaina ...............................................  ,50c
AR KOMOS POPIEŽIUS YRA 

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

kiekvienam perskaityti. Kaina $l3it'
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOL

ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
-Jausimu knygutė. Kaina ........... 25c
KOKIUS DIEVUS ŽMONGS GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
sokių įvairiuose kraštuose ir įvairius 
se laikuose dievai buvo kitokie. Ko- 
kie buvo senųjų lietuvių dievai?
Kaina .............................................$1.00
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Aoelkn 

parašytas istorinis romanas iš Že 
maitijos krikšto laikų. Su kietai; 
ąpdjnais. Kaina «•••.*•«..*. $3,*;'
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėje . , ... -4 , -toks tvanas būti ir kų apie ta: II" Kiti lilUA Cl’sitCtai
sako mokslas. Kaina ..........25cĮ
DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu | Pataria negrįžti 

vos sooahlemokratų raštai dėl bol
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo
je. Kaina • 25c
BA KABAS. Paer Lagerkvist’o isto

rinė apysaka iš pirmųjų krikščio 
n y bės laikų Romoje, Palestinoje ii 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio

kultetas. Jis po Maskvos 
univ. medicinos fakulteto 
esąs seniausioji aukštojo! 
mokslo Įstaiga visoj Sovie- 
tų sąjungoje.

Vilniaus universiteto 
dicinos fakultetas per 12 
pokarinių metų išleidęs 
1,248 gydytojus. 30 fakul
teto dėstytoju apgynę de- 
sertacijas mokslo laipsniui 
gauti, Vilniuje statomos 
tūkstančio levu 'klinikos.

_b, 11 j * Gudavičius davėsi įtraukia-tėvynę. Geso palengva, pil-'žudo grobuoniškas piktžo- 
eoamas mas j politiką. Tas atsitiko nas rūpesčio ir dėl savo šei- les. Jįe gerina gyvulių paša- 

1907 metais, kai buvo ren- mos likimo. , rą hei sveikatą. Pagaliau,
kaina Rusijos antroji dūmą. Velionis buvo retos sielos jie padeda apsaugoti ūki- 
Rinkimuose Kauno guber- žmogus, kuris nežinojo! ninko investicijas ir krašto 

• nijoj Lietuvos Socialdemo- prieštaravimų savyje, ėjo maisto išteklius, 
kratų partija pastatė jį kan- per visą savo ilgą gyveni-! Amerika žemės ūkio che-

Šiuo metu medicinos fa
kultete esą 402 studentai.

į ta proga suruoštas iš
kilmes savo delegacijas 
atsiuntė Maskvos, Rygos

leidžiamos 
kad Vladas 
savo , gini i-

premijų. Kaina 
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

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

juokingas romanas, 240 psl. Kie-

Brazilijoje 
‘Žinios” rašo,
Žilius parašęs 
naičiui laišką ir tyčia para
šęs, kad jis manąs grižti. 
Netrukus Žilius gavęs atsa
kymą:

“Kadangi esi silpnos 
sveikatos, kelionėj suvaly
si ir be to pas mus dabar 
netikęs klimatas, ko! kas

no anglų kalba sodrūs v:uz«!elia
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2, tais viršeliais. Kaina ............... $3.
In,‘£^',L,vVridiV s ...................«»-*’il’ER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-

D. PUk.GK^ ti»<taa Dmrydėn^ įdomi pasilik vietoį
Amerikon lietuviams. 144 pusta p:’j. s'pyMika, 17C psl R*in> •••• ^2.20.
liww*c ”wiiV4Vv;”!-•,••• SOC'ŠAIJZM0 TEORIJA. Trumpai Sutirinko “pai lamentas”
JUOZAS STALINAS, arba kaip ir aiškiai parodo, kaip keiteai vi- 

Kankazo razbainituas but o pasida-: suomenės santvarka ir kodėl ji dar tųa Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina .............................Jtik
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 East Broadw«y So. Boston 27, Mass

didatu nuo Kauno gub. mą ištikimas savo įsitikini- 
me" ūkininkų kartu su adv. VIa- mams. Kaip galvojo, taip 

du Stašinskiu, Antanu Po- ir dai*ė, nebijodamas pasa- 
vylium, A. Kumeliu ir J. kyti tiesos žodį kiekvienam,
Kupstu. Energingai pra- kas jis nebūtų. Turiningas 
vestos rinkimų kampanijos prof. P. Gudavičiaus gyve- 
išdavoje visi penki, nežiū- nimas buvo turtingas ir sun- 
rint dvarininkų atkaklių pa- kiais pergyvenimais, bet jis 
stangų, buvo dūmon išrink- juos nugalėdavo savo nepa- 
ti, sudarė joje atskirą Lie- laužiamu optimizmu. Žiūrė-
tuvos socialdemokratų frak- jo j gyvenimų šviesiomis ,|ik ijmo j,
cija ir artimai susinse su sa- akimis, mylėjo žmones, my- r - - - - —
vo rinkėjais, gaudami iš jų Įėjo savąjį kraštą ir jo gam-
šimtais laiškų, prašymų ir tą. Buvo atlaidus kitų sil- 
valsčių nutarimų. Kai dūmą pnybėms, bet nemokėjo pa- 
caro valdžios tais pačiais kęsti savanaudžių, dvasios 
metais buvo išvaikyta, P. farizėjų ir žmogaus nema- 
Gudavičius, kartu su savo čiusių fanatikų. Dėl to tu- 
kolegomis davė savo dar- rėjo ir priešų. Ajidovanotas 
bu apyskaitą rinkėjams, brangia jumoro dovana, 
paskelbdami spaudoje revo- šviesiomis minties kibirkš- 
iiucini atsišaukimą, už kurį tėtėmis nubeidavo savo po- 
visi buvo nuteisti viene- kalbį, bendraudamas su 
riems metams tvirtovės ka- žmonėmis, apkrėsdamas ir 
Įėjimo ir bausmę atsėdėjo juos savo optimizmu. Ir 
Kauno kalėjime. Pranas kartu buvo nuoširdus pai-ei- 
Gudavičius garbingai atli- gingas savosios visuomenės 
ko utstovo pan igas. tanias. Kaimo vaidas uit-

1\> t<» dr. 1’. Giidu\įdiK kuoiiit.i u iiZ.i.ii i, lą 
nebegrįžti į aktv'ią j»olilirię sKtili.ig«.-' savajai tautai. >a-

miniams tyrimams panau
doja įvairių kraštų įvairių 
sričių mokslininkų talentus.

piKizoies grobuo
niškai engė naudingus au- 
alus. šiandien cheminių 

dėka ūkininkas turi 
gausių priemonių kovai su 
tais kenkėjais ir tuo būdu 
sumažina augalų ir gyvulių 
ligas ir Įvairių kenkėjų da
romus nuostolius.

Chemijos ir biologijos 
jungtiniai tyrimai įgalina 
laukti greičiau augančių 
javų ir gyvulių bei maistin- 
gesnių grūdų. Be to, pažan
gu.- daro ir paties ūkininko 
dirvos savybių pažinimas. 
Tyrimo darbai su dirvos 
cheminiais reguliatoriais ir 
(iii vos organinės kaitos stu-

idėjos draugai neteko bran
gaus draugo ir padėjėjo
darbe. Lietuvių tauta nete-j(bjos mokslininkams duoda 
ko dar vieno tautinio bei pagrįndo tikėti, kad ateity 
socialinio sąjūdžio veterano
ir kilnios asmenybės, šeima

r^1*
pestingo globėjo. Tebūnie 
jo atmintis žadinimu ir pa-1 
mokymu jaunajai mūsų 
kartai, kaip reikia dirbti 
savajai visuomenei, veikią 
grindžiant kilniais huma
nizmo idealais.

J. Kaminskas

grūdų garny’ooje chemika
lai gaiės papildyti gamtos 
įnašą tiek. kad bus toli pra
lenktas šiandien pačios 
gamtos atliekamas vaid
muo.

Fakalbinkime draugus ir 
kyti “keleivio” kalendorių 
1957 me>ams. Kaina 50 C.

n . Jc SU
GERI ŽIEMOS MAISTO PAKIETAI LIETUVON £

Lietuvon Q 9

veiklą. Nesidavė renkama.- vajai liaudžiai n sąžiningai *
Lapkričio 29»tą dieną!ir Į jau nepriklausomos Lie- mokėjo jai skolą, rupinda- 

\ ilniuje laivo sušaukt.) -tuvos demokratiškus .-ei masi jos reikalais kaip gv 
Lietimo'-- unksmau-didi t;j- m, ipns \i~i* laika uil «1xt<>i<e. ”• iim i. \*Li‘tuv<m ;uiksė’au,-ion 

yba. Ka ji svarstė «bo m 
i žinin
1 1

ii’iis \l'ū !<>iką <»11 t>>J«e « pi’ote.'Otui 
il/.iii < ke, l ai| I uiė.-i lai *s ioii.eniiii.ik > sve :»lgnvu<i Luitą Vili i U'v \ ,<

čia yra mūsų tinkamiausi maisto pasietai šaltu žiemos metu- Ypač riebalu paUau.uin'a. Pristatymas x trunka tarpS ir 10 savaičių. Muitas ir >i.:nlimo išlaidos jei- x na j kainą- Atsiųskit tik čeki ir aišku a resą ir mes viską atliksime.
BALTIC PAKIETAC Nr. 1. Kair.a .'i2.n i Jame yra:

6 svarai kumpio. 8 svarai tauku, i >varai cukraus.

BAI.TK' PAKIETAS Nr. 2. Kaina < iS.lM Jame yra:
5 svarai taukų. 1 sv. kavos, ] s\ kak; >. 0 s\. kumpio.
2 svarai pieno. svarai c»ik’-a’i<

IDE XI. PHARM ACY. »’» KK, » Y <(Į ksTEK Mass. S

.A* ..x.
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Moterų Skyrius

Balsas iš Sibiro
Ralfo centras tarp dau- šiaip taip užsidirbant, bet 

gelio kitu jam rašytų laiš- aprangai ne kiek nebelieka, 
kų yra gavęs ir šį: Tai nuoširdžiai prašau.

• Brangūs broliai lietu- brangus tautiečiai, padėti i 
viai! Mūsų šeima sveikina mano šeimai, esančiai di- 
Jus, esančius laisvoje žeme- deliame varge Sibiro taigo-į 
Įėję. Mes, esantieji Sibiro je. Ilštremti esami 1948 m.' 
taigoje, vargstame po Sibi- gegužės 22 d. iš brangios 
ro miškus, verčiame me- tėvynės Lietuvos. Lauksime 
džius, vežame i paupį. ir atsakymo, telaimina Jus 
krauname i didžiausias krū- Visagalis.”
yas. Kai ateina pavasaris Ar ga). atsirasti ,aisv<).
išeina upes ledai, nsame į je Amerikoje gyvenas lie-
didziausius sielius ir palei- įuvi kuiioJ
dziame pavandeniui plauk- skausmu ir kar££ 1>er.
11 UV5; ° 11 ka> juo. i.- sunktj žodžiai nesujaudin-
traukia, nežinome. tų ir pagalbos rankos neiš-

čia daugiausia dirba is- tiestu. Tokių prašymų Bal- 
tremtieji lietuviai, vokie- gauna labai daug, todėl 
čiai, armėnai, gruzinai ir ki- jr kreipiasi i visus širdį tu- 
ti. Jei šeimoje yra daug dar- Hnčius lietumi* prašyda- 
bingų. tai tiems kiek leng- mas aukos, kad galėtų bent 
viau. o kur darbingų yra kjek prašantiems padėti, 
maža, tai labai sunkus gy- .
venimas. Vargstame ir ko- „ Didžiojo New orko ir 
vojame su žiauriu gyveni- Ne\v Jersey šio rudens va
rnu. Jau aitinasi žiema, pratęsiamas iki gruo- 
žiauri ji nepaprastai, Ir aš, f^į° 15 d. Kas dar nesus- 
nors labai nedrįsdamas, pra- sav° aukos atiduoti,
šau brangių brolių atsiųsti prašome dabar tą padaryti’

VftL MOKOSI VAIKŠČIOTI

Anthony Lepre. 10 metų amžiaus automobilis sutrau
kė koją. kurią reikėjo nupiauti ir pritaisyti dirbtinę. 
Ji matome žengiant pirmuosius žingsnius su nauja 
koja prie savo motinos.

taip nusikalsta. *
To dėl yra pasiūlyta iš

leisti įstatymą, kuris numa
tytų, kad visi tie ‘‘šventieji” 
turi registruotis ir tik turin- 

, tieji pažymėjimus galės 
i“šventojo” gyvenimu gyven- 
jti ir dėvėti jų įprastinius 
lorendžiaus spalvos drabu-

ANDRIUS VALUCKAS

(Tęsinys)

Vorošilovas aiškiai džiūgavo, Berija šypsojosi, Mo
žius, o kiti bus sodinami į lotovas priėjęs prie lavono pridėjo ranką ant Stalino
kalėjimą.

UŽSAKĖ ‘KELEIVĮ* 
DOVANŲ

L. Bažėnas iš Naugatuck, 
Conn., atnaujino prenume
ratą ir užsakė “Keleivio” 
kalendorių 1957 metam* 
savo švogeriui A. Budimai, 
Vokietijoje.

nors kokių apnešiotų dra- kenčiančių lietuvių gyyv- 
bužių. Mano šeima yra to- bes gelbėti. Vajaus komite- 
kia: žmona, dvi dukrelės, tas tikisi, kad saukiančiųjų 
viena o metelių, kita 3 ir pagalbos balsas bus išgirs-1 
seni tėveliai. Aš jau prasi- tas.
ligojęs, žmona serga reu 
matizmu. ir labai sunkiai 105 Grand St. 
gyvename. Maistui dar Brooklyn 11, N. Y,

Balfo adresas

SENATVĖS DAINA

Aš sveika, linksma, nesmu nuliūdus,
Niekad nestoviu kampe užsnūdus.
Laimė - nelaimė, visvien dainuoju,
Raminu širdį, nors ji ir raudoja....

Kol buvau jauna, daugelis gerbė: 
Kunigai, ponai, net ir klebonai.
O kai senatvėj liūdesys spaudžia, 
Nėra kas žilą galvą priglaudžia ...

Ką gi darysi, likimas taip skyrė:
Jaunystės grožis pavirsta į žilę.
Grožis ir turtas išnyksta kaip dūmas,
Kai j) visi svieto vargai ir gražumas.

Anelė Liutkuvienė

Miss N. Walent iš Na 
įshua, N. H., Kalėdų proga 
; atnaujino laikraštį dviem 
metams ir užsakė kalendo- 

j rių savo motinai Mis. Be- 
nignai Walent, Nashua.

Mrs. Ww. Vance iš Cle- 
veland, Ohio, užsakė laik
raštį ir kalendorių savo mo
tinai Mrs. Anna Pokas, My- 
field Heights, Ohio._•

Mr. & Mrs. Robert Par- 
tridge iš Keene, N. H. Ka- 

■ ledų proga atnaujino laik
raštį Peter Tamulioniui, 
Nashua, N. H.

•
J. Mickūnas iš Chicago, 

III., užsakė laikraštį savo 
draugui Peter Grinin, ten 
pat

PYRAGAS KVIEČIŲ IR MIEŽIŲ
ATSILIEPKIT

Aš atvažiavau Amerikon 
1922 ar 1923 metais. Tuo 
pačiu laivu važiavo mote
ris lietuvė (rodos, ji grižo 
Amerikon antrą kartą) ir 
paskolino man 81.00, bet 
aš jos adresą pamečiau ir 
niekad to dolerio

Mis. S. Mikutis 
4135 Olcott Avė., 

East Chicago, Ind.
C’Hiriao-n III---- v v- m*
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DĖKOJU

Naujausios knygos
NEMUNO SŪNŪS, parašė An- 

; dritis Valuckas. Įdomus roma- 

inas iš 1935 metu Suvalkijos 

i ūkininkų sukilimo. Įdomiai at

vaizduotas tas Įvykis, apie kurį 

dabar mažai kalbama. Pirma 

dalis 280 psl. kaina . . . .$3.00. 

NEMUNO SŪNŪS antroji da

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

kaktos ir įsitikino, jog jis tikrai lavonas. Chruščiovas 
trynė savo plikę. Malenkovas susimąstė, galvodamas 

! apie visas mirties aplinkybes, kurios atrodė gana keis* 
į tos, bet jis neištarė nė žodžio. Vorošilovas draugiškai 
patapšnojo Beriją per petį. Sokolovskis ir Žukovas lai
kėsi kitų užpakalyje. Surūkę po cigaretę istorinio įvykio 
liudininkai išėjo į kitą kambarį. Berija pašauktiems sa
vo vyrams įsakė išnešti Stalino lavoną į buvusias caro 
arklides ir pastatyti prie dwų sargybą, kuri nieko nepri
leistų prie lavono. Po to Berija kreipėsi į susirinkusius-

—Stalinas mirė ir galime atsikvėpti lengviau. Ne
manau, kad jūs jo perdaug verksite ... Aš turėjau lai
ko pavartyti Stalino popierius ir, tarp kitų įdomių doku
mentų, radau sąrašą, Stalino ranka sudarytą, kuris vadi
nasi: “Trockistu, fašistų, šnipų ir liaudies juiešų sąra
šas”. Paimkit jį liūtys, atydžiai perskaitykite ir patikrin
kite, ar be klaidų buvo parašytos jūsų pavardės, nes 
Stalinas nebuvo perdaug raštingas . . .

Jie visi pažinojo Stalino rašyseną, dokumentas bu
vo tikras. Molotovas ties savo pavarde sustojo kiek il
giau, truputį netikėdamas patrynė akinius, vėl juos už
sidėjo. Visi buvo pasibaisėję ir pasipiktinę, būrys suūžė 
ir prisipildė pačiais rinktiniais, bolševikiškai rusiškos 
kalbos, žodeliais negyvojo diktatoriaus adresu:

—Išgama . . .
—Banditas . . .
—Gyvatė ...
—Šnipas ...
—Provokatorius ...
—Liaudies priešas . . .
—Trockistas . . .
—Kraugerys . . .
—Išsigimėlis . . .
Berija neiškentė pajuokavęs:
—Atsargiau, draugai, mano pareiga suimti ir li

kvidavo kiekvieną, kuris bet ką pasakys prieš Staliną. 
Kalėjimai prigrūsti žmonių už daug menkesnius nusi
kaltimus, jūs gerai žinote ...

—Puiku,—įsiterpė Chruščiovas—o kaip bus su tais, 
kurie likvidavo Staliną?! ...

Jo klausimas nebuvo perdaug diplomatiškas, nesširdingai dėkoju visoms,
T. .. . “e^'ųži- kurios nepamiršo manęs. I^ltzu,-ra’ Svei"i jis kvepėjo klausimu kas bus toliau, kaip dažnai vaisty

čiau. Ji važiavo į Bostoną. Ačiū už dovanas ir sveiki-J4®1* Grožis larase dr An- laidotuvėse atsitinka. Susirinkę matė
Jeigu toji moteris dar gy- nimus mano gimtadienio tan*8 G“’-",-*-'-"- >\"yga b-M laidotuvėse aMtuttu. susirinkę .nate,
va. prašau atsiliepti. Gal plOga. Ypatingi esu dė- g'n" ka"'
ji atsimena laivo pavadini- Ringą

kad

Daugelis moteių nevalgo 2 puodelius “ground 

pyragu ir “keikų”, bijoda- “barlev kerr.els’’ 

mos priaugti svorio. Tiesa, puodelio cukraus

77 priežiūra palaiko kūno sveiKa- 

Onai Marquardt iš 190 Kieti viršeliai,

mą ir tikslius metus, nes Chicagos, III., ir Juzei Ra- kajna .... 
tos žinios man reikalingos sinskienei už taip gražų ei-

• dėl pilietybės, — be jų ne- lėrašti, kuri ji man sukūrė. BR0L,V GR,MV 1>ASAR()S’ 

galima surasti mano “Re- Anelė Liutkuvienė verte st* Va,noras ir v- Givin-

cord of ArrivaI”. Trprnont s^as‘ ido"”ausu-1 pasakų išnemonv ou, visame pasaulyje žinomų Brolių 

wheat ir Labai prašau atsiliepti. Norwood, Mass. Grimų raštų. Pulki dovana vai-

Kuomet važiavau laivu, ma- --------------------------- kams................................................ .................................................. $3.00.

no vardas buvo Sofija Luk- BĖDA ‘ŠVENTIESIEMS” žemė DEGA, parašė Jurgis So-

kad visi “keikai” yra rie- šaukštelio cinamono saite. Dabar atsiliepkit to- ------— viekas. Atsiminimai iš 1939-

bus, saldūs ir kūnui duoda puodelio tirpyto sviesto ar; Į.ju a(J,-e?u: Indijoje yra daug vadi-,.1945 metų, kuriuos autorius,

jėgos, bet taukų. Bet margarino ,________________________________________________________ ______ . namų “šventųjų žmonių P rašytojas ir diplomates, pralei-ne
jei vaitoti vietoj miltų viso
kius “cereals”, tai galima

kurie nieko . nedirba, tik' prie Italijos sie-

veiea* , w*i g«uui« - - , cinamonu ir rio. IZ sauKSlUKai vaniles į slankioja iŠ vietos į vietą ir nos. t-a duris 453 psl. . . .$4.50.

pagaminti -keikus”, kurie 'A ananasu .pineap. skelbia, kad jie yra visiškai„„.„-„„„r,. balus ll, kai pasidalys tu s-, J J- _ a iatsisakę nuo šios žemės: PAVASARIŲ AUDROJ, parašė
mamasčių. Ieva Simonaitytė. įdomus ro-

Liaudyje jie dar randa manas iš Mažosios Lietuvos gy- 

tarkuotos lemo- užuojautos ir pagalbos, bet'venimo ir Klaipėdos alvadavi-

yra maistingi ir nebrangu 
“Cereals” turi proteino, vi 
lamino B, mineralų ir to
dėl mais
yra kūnui naudingesni už 
riebius, miltinius keikus, 
štai receptas kviečių ir mie
žių pyrago, kurio net ne
reikia kepti.
Tešlai paimti:

Sumaišvk kviečius, mie-l 4 Puodelio P>eno
Į 2 šaukštukai vanilės

ta košė, sudėk tešlą į 9 co-ip,e) sunkos 
lių formą. Truputį tos tęs-į1 P8**1* <8 unci^> ’‘crcaml _ _ _ _ __ r*____• T\ _ Į ’. o. nuncijų u iy- jog mk papuošimui. Da-jcheese 

aistmgumo atžvilgiu u d, ;-!2 šaukštukaibar paruošk 
šių dalylkų:
2 vokeliai želiatinos

1 t puodelio šalto vau

2 plakti kiaušiniai

15 | puodelio cukraus

pertepimą is
no žieves

1 puodelis nusunktų ir sutrintų mones apie JUOS. 

ananasų

2 puodeliai sausos varškės (cot- 

tage cheesė)

1 puodelis grietinėlės (heavv 

cream)

vyriausybė yra kitos nuo-‘m<>- 228 psl., kaina...................................$2.50.
Pats mi-. .... . . , !

nisteris pirmininkas Nehru Užsakymus su pinigais 
sako, kad tų tariamųjų prašome siųsti šiuo adresu:
“šventųjų” dauguma yra di- “Keleivis”

Įdėli “griešninkai”, kad jie
valkiodamiesi vagia ir ki-

636 E. Broadway 
So. Boston 27, Mass.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA 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 įvairių receptų Kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kiu naudincų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminu.-, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta ai’ki:.;. visiems suprantama kalba. Jos kaina 
U .25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus įrašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
E. Broedway So. Boeton 27, Mate.

Sumerk želiatiną į šaltą 
vandenį. Sumaišyk kiauši
nius, cukrų ir pieną ir vi
rink dvigubame puode virs 
vandens, nuolat maišyda-} 
ma. Virink,, kol įmerktas' 
metalinis šaukštas apsi
dengs plievele. Nukelk puo
dą nuo ugnies, pridėk želia
tiną, pamaišyk ir atvėsink. 
Sumaišyk “cream cheesc”, 
vanilę, ananasų sunką, pri
dėk lemono žievelę, trintus 
ananasus ir varškę ir tą vis
ką sumaišyk su koše, kurią 
išvirei anksčiau. Dabar iš
plak smetonėlę, pridėk prie 
mišinio ir tokį pertepimą; 
sudėk ant išruoštos foimio- 
je tešlos. Papuošk viršų, 
kaip paveiksle nurodyta ir 
pastatyk šaltoje vietoje |ier 
naktį. Pigus, greitas ir ska
nus “keikas”, ir kepti jo 
nereikia. p

Mamytė labai dėkinga
N

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
va mamytėms užraš&u ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žinias. Man 
labai patinka ‘KelehV « 
ičiu, dukrele, aėiu”«.

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

mytes per Setai metasi Jos bus dėkingos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:Keleivi*
ti.

MtMMOOOMOOOOOOOOOOOll

Kremliaus sargybos buvo Berijos žmonių rankose, kati 
Berija vienas žinojo kada ir kaip mirė Stalinas ir kad 
neverta šiuo metu erzinti Berijos. Bet Berija neatkreipė 

$4.oo |eiĮQamo dėmesio į tą klausimą ir ramut ramutėliai at
sakė :

—Mūsų draugas, Tėvas ir Mokytojas, Stalinas, 
miiė ix) sunkios, kelių dienų ligos, geriausių gydytojų ir 
partijos priežiūroje. Jam buvo panaudotos dielės krau
jui nuleisti, bet tas nepadėjo. Aš turiu oficalų, dauge
lio gydytojų pasirašytą, Stalino mirties liudijimą. Tuo 
klausimu mūsų tarpe abejonės nėra ir —Berija pabrė
žė žodžius— boti nofali.

Chruščiovas susičiaupė peranksti ir kvailai išsišo
kęs. Jis šypsojosi pritardamas. Kiti velnioniškų juoku 
palydėjo Berijos žodžius, kaip anekdotiškai skamban
tį melą, Vorošilovas iš juoko net apsiverkė. Tik vienas 
Molotovas rimtai priminė jaunikliams:

—Draugai, Berija teisus. Mūsų užsienio ir vidaus 
politika neleidžia pranešti teisybės, kuri iššauktų sąmy
šį krašte ir pakirstų mūsų vardą užsienyje. Oficialus 
komunikatas turi būti toks, kokį mums pranešė Be
rija, bet su juo reikia nesiskubinti, reikia leisti Stali
nui pasirgti . . .

Chruščiovas nenorėjo sutikti, Stalino sąrašas jį 
išmušė iš pusiausviros, todėl rėkė garsiu balsu:

—Išmest jo lavoną į sąšlavyną, o žmonėms praneš
ti teisybę, senai laikas pranešti visą tiesą apie Stalino 
darbus! . . . Ne, reikia jį nuteisti po mirties ir jo lavoną 
pakarti Raudonojoj Aikštėj! . . .

Žukovas, Vorošilovas ir Sokolovskis pritarė jam, 
bet padėties šeimininkas Berija tam griežtai pasiprie
šino:

—Nesfkarščiuokite, o galvokite šaltai. Mes to da
ryti negalime, nes visi jo blogi darbai krinta ant mūsų 
visų, jo artimų bendradarbių, galvų. Griaudami jo vardą 
mes griauname ir pamatą po savo kojomis. Mes Staliną 
palaidosime su didžiausiomis iškilmėmis, specialiai pa
ruoštame mauzoliejuje greta Lenino. Stalinas davė žmo
nėms pasidžiaugti Lenino iškamša, mes jiems duosime 
Stalino iškamšą. Žmonės tai mėgsta. Paskutinėse atsi
sveikinimo kalbose jį išgarbinsime, o vėliau pažiūrėsime 
kas bus ...

Molotovas ir Mikojanas palaikė Beriją ir jo nuomo
nė laimėjo: iš Stalino reikia padaryti antrąjį revoliuci
jos šventą kankinį . . .

| (Bus daoglra)J
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K o r e s po nd e n c i j o s
GARDNER, MASS.

vadovaujamas didelis gard- pw«MH»HwwHm„wwi»wwHUH«»i»w lieriškių būrys gruodžio 1-ą ’ Artėja triukšmingos Kalėdos. Norint geriau suprasti U- <
dieną nuvažiavo i Worces- : knw» Kak*k-' Baxter Patyrimus J__  • L • • iv* a 4- ’ su Dievu vienkartiniame leidinyje: *

liūdi trys sūnūs: kun. Juo- W aS* BETTY BAXTER STEBUKLINGAS 1SGYJIMAS J

/« Havajų Nuo žemės iki saulės 
tėra ik 93000,000 mylią, 
akrą.(Atkelta iš 2-o psl.

—Kur ta revoliucija?— Kalėdos arba Kristaus 
- senatorius atsakė klausimu, diena, pradėta švęsti 3'0 

ius metais.
į nieko nežinote, apie Harry

» Galima užsakyti giminėms ir pažįstamiems. Užsakymai * senatorius atsake Klausim 
Su«n*o nelaimėj. Jonas Thompson, Conn., ir Stasys Sargotas yra bu- ! K*‘"* ““ ” $1 •TKaip-Ui: 81

Heivood WakefieW ben-^.fbleuTa^k^ 7 Pakabkime drangų, ir
<•«"*. darbininkai po 8 ^Frene SffneTi ...............—... ............... * U* L«4. kaipVtam, u^akyb ^.i-

savaičių streiko sugrįžo i o n , • - • . - . » uiau^oi,dai-ba bendrovės siūlytomis 3 sesei^s: Grunskiene ir Jo nepamiršta.
(laibą bendroves siūlytomis Milerienė Gardneiy, ir Le- Gardniikia
sąlygomis. kerauskienė Lietuvoje. į ____________________

zas Cambridge, Mass., kun. St.) aplaistyti.

Kaina metams $4.

Mirė A. Petrauskienė Kitos naujienos BRIDGEPORT, CONN.

I
M

Gruodžio 3-čią dieną po Bernardas, Minkus
ilgos ligos mirė Apolonija Ona Nazarienė gavo šio Packutiniuoiu laiku čia
Urigaliūnaitė - Petrauskie- krašto nlietvbe • - i" —J- , 5

. . . o. K,asi° piietyoę. mire plačiai žinomas laido-
*Įe’ v tŲ’ gimv Serga Mikas Narbutas- ' tuvių direktorius Kazimie-
dabnskių kaime, Vabal- b. Vaitiekienė išvažiavo ras Daugėla Juozas Yuš-
ninkų parapijoje, Biržų ap- poilsiui į West Palm Bech, kevičius ir Augustinas Ma-
sknty, į Ameriką atvykusi Floridoj. i teika
būdama 18-kos metų. Jos Sargotu ir V. Višniausko

Naujų metų pokylis

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI t . Lietuvių jaunų vyrų;

w ŽURNALAI nu. 1879 .k, 19SS METŲ f _x.lujuį mctų sutikjmo
Nauja knyga su buvusiu laikraščiu nuotraukomis, gra- f kyli. Bilietus prašoma įsi-'žiai atspausdinta ir įrišta. Viršeliai aukso raidėmis papuošti. ► g^j iš anksto. Kaina $4Jčia rasite kur ir kada koks laikraštis ėjo, kas ji leido, ► ?; , . . , , , , .Kas rašė, nuo pirmutinės “Lietuviškos Gazietos” 1879 me- £ vakarienei bus kalakutas, tais iki 1955 metų. ►Knygą paruošė ir išleido Franas Lavinskas, autorius ►„Angliakasių Atsiminimai”. ►šios dvi knygos kartu kainuoja $7. “Amerikos Lietuvių £Laikraščiai” viena kainuoje $6- £Reikalaukite pas leidėją F. Lavinską. Su užsakymu ► siųskite pinigus šiuo adresu ir duokit aiškų savo adresą: ►

ir Mirė trys lietuviai
A. LALIO 

Lietuvių-Anglų ir

f tos koja palies Havvajų že- V}
mę? ---------------- 7-------——

—Havajai yra Amerikos PAIEŠKOJIMAI
' dalis ir patys matote, kad p . .. ,--------.. „

, . i • . • - rn "-Voi«».s Juozas JbODIS iš že-• abiem kojom Stoviu ant ze- maitkiemio. Mykoliškio vals., Mari-
! tai vlpna n antra amP°lės P»s- Turiu žinių iš I.i«u-, mei», tai Mena, o anua, vos Jis pats ar žjnantieji prai-o. 
i Amerikos žmonės nakčia ir »tsiiiepti šiuo adresu:

Mrs. Anna Pakalnis 
114 New Park Avė.,
Hartford ti. Conn.

dargi lijant revoliucijos ne
kelia—senatorius juokda-

Anglų-Lietuvių.i masi atsakė ir nuvyko 
viešbutj nakties poilsiui. 

$14 Senatorius Gastland

Pinigus siųsti kartu su 
užsakymu

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadvray 

So. Boston 27, Mass.

<->j

gros geras orkestras. Tiki
masi daug svečių.

Žmogus su ūsais

VOKIETIJA

Frank Lavinskas. 41-41 46th St., Long Isiand City 4, N. Y.Įf * Sulaukę nusivyl

j Povilas Pauža iš Lietuvos paieško 
savo brolio Stasio Paužos iš Širno- 
kų kaimo, šakių apskr. Prieš pasku- 
tini karą gyveno, berods. Brooklyn. 

, . . . 1 N. Y. Jis pats ar ji žinantieji pra-
' vyko 1S vvasningtono VI- šomi atsiliepti šiuo adresu: 
i duraaktyje, o Harry Bridg-, Į?hFOianZ\ve. G>1

■ es atvyko iš San FYanciscoį Norwood, Mass.

įtik 10 valandą ryto ir jis Juozas KUPČIŪNAS?kilę7nuo 
i tikrai manė, kad jo pa-’Bartininkų, kurį laiką gyvenęs 
skelbta provokacija jau bus B°sto"? ^?-vll.nK^i lr Bmghamp-

.pilniausiam Įsisiūbavime,; jr pažįstamų gyvenančių Ame- 
__ darbininkų kraujas jau upe-Įrikoje. Rašyti jam:

‘ liais bus nutekėjęs ir jis bus!Krasno’arsklj olkraJ’ Mansku 
sutiktas, lyg tas Varšuvos uč BULTUSUK, U. S. S. R.

1 Gomulka, ant darbininkų-------------------------------------- —
: i pečiu su visu automobiliumįf“'41?“ '2'°. š™«e™Pra"° .1 • t i • i • • • (Frank) Bagmskio is »Palei-! nuneštas Į Iolani palocių ir

pasodintas tiesiai ant sosto, 
kur senais laikais čia sėdė- 

' davo Havvajų karaliai, 
i Bet jo pasitikti neatėjo nė

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvuliu, paukščiu, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikalbėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie dirbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas daktarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

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

Kaina TO Centai

pių kaimo. Luokės parap.. Telšių apskr. Turiu svarbių žinių iš Lietuvos. Jis pats ar jį žinantieji atsiliepkite adresu: Frank Shimkus Route 1, Box 318 Rheinelander, Wis. (51Apsidžiaugėme sužinoję, 
kad spalio 30 d. mus Va
rei (Old.) prieglaudos gy
ventojus lankys Balfo pir
mininkas kan. Končius ir 
Balfo Įgaliotinis Vokietijo
je Rugienius. Manėme tu
rėsią progos pasiskųsti kas 
mum guli ant širdies, bet 
apsirikome. Pirmininkas as
meninių nusiskundimų ne-
ninomo ii* nutarei Viviiniic ivmv ii yavcsiv ai vij/vu?

KLAUSA Gėrėja
. . . praneša tūkstančiai. Palaimintas pajrerėjimas po dau
gelio metų vargo su blogu girdėjimu ir kankinančiu triuk
šmu ausyse, kuriuos sukėlė galvos slogos (kataras), štai 
ką sako tie žmonės (daugelis jų virš 70 metų), kurie pa
vartojo mūsų paprastų Elmo Paliatyvinį NAMŲ GYDY
MĄ. Tai gali būti atsakymas ir į jūsų nusiskundimus.
Nieko nereikia nešioti. Štai KELI ženklai, kurie gal būt 
lydi ir jūsų katarinį kurtumų ir triukšmų ausyse. Gleivės 
eina j gerklę. Galva atrodo prikimšta gleivių. Gleivės no
sy ir gerklėj kiekvieną dienų. Girdi, bet nesupranti žodžių.
Giedriom dienom girdi geriau, lietingom ar kada parsi- ________ ________ _________  ___

šaldės—blogiau. Ausyse triukšmas, skambėjimas, čirpimas, švilpimas, ūži- I”*?“*^. t* *'* f ||
mas ir daug panašių garsų. ........... Įgaliotini, O ĮgallOtmiS pa- !

Jei jūsų negirdėjimo priežastis yra galvos sloga, tai jus taip pat galite reiškė kad iis atvvko ne ne- I 
džiaugtis puikiu klausos pagerėjimu, kaip ir daugelis kitų mums pranese . ’ . ** C * •
per mūsų veiklos 18 metų. RAŠYK ŠIANDIEN {RODYMUI PAGERĖJIMO SUSipiatimų Spręsti, bet pil- _ 
GAUTI IR IŠBANDYMUI 30-čiai DIENŲ. Rašykit angliškai (Pięase mininko DalvdoVU 11’ Sakė 
vrite in ENGLISH). • , -i’ u 4.

THE ELMO C'OMPANV. DEl’T. A-7S A DAVENFOKT. IOWA Viską SUiasytl rastu, bet
mes jau žinome, kad iš tų

:l _

Užsisakant adresuoti: 
Keletvia. S36 Sroadway,

LYTIES GARBINIMAS 

Parašė T. J. Kučinskas

vienas unijos pareigūnas, o
i vien tik laikraščių reporte
riai, kurie, matomai,, vi
suomet ten būna. Jie jj už
klausė, ką dabar turi pasa
kyti apie senatorių Eastlan- 
da?I *•

į —Nieko! Jis vca valkata 
; (bum)— pro dantis jis pik
tai prakošė .To ir užteki’., 
kad pažiebti begęstančią' 
ugnį, nuo kurios darosi 

' karšta, tik jau nė senato
riui, bet pačiam Kremliaus
agentui ir plinta gandai, ir . .Noriu susipažinti su motėm.

Aš, Morta Alminienė, po tėvais 
Resgaiė, iš Zubielų km., Plate
lių par., jiaieškau savo giminės 
Stasio JUODEIKIO iš Josvainių 
km., Platelių par. Girdėjau, kad 
gyvena apie Chicagą- Turiu 
svarbių žinių iš Lietuvos. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepki
te adresu:Mrs. M. Alminas9 SLnrincrMatawan. N- J. (52

APS1VED1MAI

i jau kaupiasi visuomenės

Mokslas - Literatūra ~ Švietimas
x rastų nėra jokios naudos, o Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry-' nuotaika, kad Harry Bridg- 

be^to manome, kad viską £jus, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaip es vyti laukan iš Havvajų.
Priešamerikinės v e iklos 

(tyrimo komisija pusirinko j 
ipn rvtpJ

xius. ciiu\ai, |u suiius ir i ienai inei^eies. nuruuyti jautai, Kaip
įgalima geriau išspręsti gy-. Romos kunigai pardavinėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus.ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNIGŲ. g vu žodžiu išsikalbėjus. {Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istoriją. P. 144- Kaina tik- _ _ ___ 1.. .... .ypaę tų, kurios parduodamos uz visai žmonišką kainą ;r g įgaliotinis gyvena toli, tai 1.50. Knygą jra!ite gauti pas knygų pardavėjus ar pas mane: posėdžiauti šiandien ryte, kūnas pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvepdamas, kol £ vietose lankytis tegali labai

pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5-00! retai, to dėl kur nors nuvy-! T-1 Kučinskas 740 W. 34th St„ Chicago 16, IM. lapkričio o0 d., bet įadio_ ..... C* ’ . •'i ' rloi* mz^Lrzv tizyoLtziI nio Lee

50 amžiaus, sveika, be vaikų, netoli miesto. Daugiau žinių esu našlys, turiu savo pastogę kuriai nubodu kaip ir man. Aš ! per laišką. Rašyti:John Lukovv (1Factory Hollovv Tumer Falls, Mass.
Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.SAULĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: skaitai mane. nes

kęs jis turėtų, rodos, pats 
pasirūpinti visus vietos ne- 
susipratimus išsiaiškinti su myli. o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių. §, pačiais Žmonėmis, 0 ne tik' kaina $3.00- g su vietos viršininkais. Jei ĮČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų kr.ygą, ku- ^įtas nedaroma, tai kuriuo rioje tikrojo, nuogojo gyvenimo yra daugiau, negu mariose jį: tikslu važinėjamasi?vandens ir druskos. Iliustruota, 316 psl., kaina . . • . .$3.00 __________ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi šir- x> Dabar pats laikas užsisa- dies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitys i- * kyti “Keleivio" kalendorių 

449 puslapiai, ilustruota, kaina . . $4.00 £ 1957 melams. Kaina 50 c.ŠLIUFTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sa- ----------------------ko: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečio- £sios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir $ tautinĮ išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik . . . $-3 00. x 
Visos 4 knygos sykiu tik už $51 Bet kas nori 1. 2 ar 3 kr. - n gų, tai už 1 $2. už 2 $3, už 3 $4. Persiuntimo kaštus ap- X mokame. Rašykite: *

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KfnaA visus i bendri metuvybcs darbą 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

suteikia įstojimo I SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta au 

naudomis. SLA apdrauda pagalbia
ir jwų

SLA VEIKLA Ir jo tikslai M praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pn> 
rąžysite SLA Sekretoriui:

SOf W«ut
DR. M. J. VINIKAS

>bw York 1, N. Y.

VIS TIE MOKESČIAI

Patikimiausia įstaigą siusti siuntinius Į SOVIETŲ SĄ
JUNGĄ, LIETUVON, LATVIJON, ESTIJON, UKRAINON 
ir į lutus kraštus, apmokant čia muitą ir kuri garantuoja 
pristatymą, ki daugelį metų žinoma firma PARCEIJ5 TO 
Rl’SSIA. Ine. (turinti SSSR leidimą)! įgaliuota INTURIST. 
Maskvoje, rinkti muitus čia, vietoje.

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

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

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

PARCELS TO RUSSIA. Ine.

1520 BEDFORD AV£^ BROOKLYN 16, N. Y. (ITž. kampo buvusios vietos). Telefonai:
INgersol 7-6465, INgersol 7-7272. 

įstaiga yra pirmame aukšte. Apylinkėje pakankamai vietos pasta
tyti automobilius. Jsta:ga atidaryta kasdien ir sekmadiiniais nuo 

" ’> rvto iki f, vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai. po pietų 
SIUNTINIAI IŠSIUNČIAMI KASDIEN

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

dar nieko neskelbia, kas 
ten dedasi. Tai su nekan 

i trumu laukiam spaudos ir 
platesnių žinių, o vėliau ir 
jums pranešime. O dabar 
jau galima pranešti, kad 

Į čia revoliucija neįvyko, nes 
labai lijo. A. Jenkins

SVARBI PASTABA

NEW ERA
“Naujosios Gadynės” pvduolės iš- 

dirbėjas duoda didelę nuolaidą Kalėdų 
dovanų. 3 butelius po H oz. už $4.00,

; vienas butelis už $1.36. Galima siųs
ti stempomis. Tai bus geriausia 
Kalėdų dovana, kokią jus galite 
dooti.

.Man yra duodami klausimai, ant 
kokio pamato aš paremi u mano mi
šinį? Atsakymas yra: Kas plinka ar 
žilsta, tai jie gadina pakaušį. Ma
no mišinys negadina pakaušio, bet 

• pagelbsti gamtai veikti, kas užlai
ko sveiką pakaušį.

Siųskite aukščiau nurodytą kai
ną šiuo adresu:

KR. MTAITTAS
.'M>2 Sw. Pearl llmver.- Colo

PLAŠĖ ŽOLĖPlašė ara Asuklis- Ožkabarzdis žolė inkstu, pūslėssilpnumu, 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. Metlleva žievės yra geriauskt 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.

Muzikė ir dainininkė 
Gwen Bari iš Ix» Ange
les sėdi atstovų rėmuose 
laukdama liudyti atitinka
mam komitetui už kaba
retams mokesčių panaiki
nimą. Aš tegalia skam
binti pianu, bet dainuoti 
ne. nes tada restoraaas 
turi mokėti $20 mokesčių, 
sako ji.

fKeleivio" 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 išsiųstas 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, Masu.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—

♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
♦SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS♦ BET KOKIAI PRA24OGA! BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską 

ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri non 

kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:

“KELEIVIS”
336 Eaat Broadvray, South Boston 27, Mass

> 1
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Susikūrė demokratinis 
sambūris

O kame tas fondas?

LIETUVIAI ĮVEIKĖ
SRANDEIS

K. Treinavičius j Floridą
I J vakarienės, kuri bus po

LDD 21 kuopos iždo se? minėjimo, komisiją išrink- įa‘^,.y.‘eJ^„1^etS„„H<,j------- ti Kuopos iždo se- "Y“**®7* kn vėliau Vienvbe Sanda-Tarptautinėse Bostono kretorius šį trečiadienį iš- Jf8: N. Pajarskienė, M. J*’ naskutinius kelerius
šachmatų pirmenybėse (Me- skrenda poilsio j Floridą Zautnenė, A. Pieslikienė, ’ “Nauiienas”tropoliun diegs. Uague) Ten žada paboti kelis mi E *"nė, N. Pen- ^^Ziko.
jau sulošti du ratai. So. Bos-nesiūs. 

• tono lietuvių piliečių drau-
į --------- : gijos pirmoji šachmatų ko-

Prieš kuri laiką “Relei- manda turėjo nusilenkti 
Jjvyje” skaičiau, kad dr. Pa- Harvardo universitetui san-

kurios• E*dl* •__ i_Li__ ____
kauskienė,

. rruuause veuuius ir imv

Mirė A Sunkoms tuvių piliečių klubui ir ne-

Lapkričio 21-ą dieną mi- mažai jam dirbo. Jis buvo 
' rė senas Lawrence gyvento- geras lietuvis, turėjo saVo( 
jas Antenas Simkonis, 81 nuomonę įvairiais klausi- 

savo

LAVVRENCE, MASS. 

~ Tarybos

paliko liūdinčiąnutarta įkurti Bostono de- plynių uisru peuujo: n., svaigiausias aarooivantes - — -
Gn dėjau n as, kad r. }ieikis o, Ged. Šveikauskas klausimas — Lietuvos ne- - . . . Pat • ir

Rimša serga (beveik aklas) p Kontautas p/., A. priklausomybės paskelbimo ®'venlm« d»^v»v® hetuvn< ’
Ketui akis X ir Aleksis Kli- dienos minėjimas. Nutarta draugijose. Jis buvo vienas ‘Antanai

n«šS>-apės. Kol kas joje so-įį-r •’į^o^įįnuškOTas . Iminėti vasario 10-ą dieną Lietuvos sūnų draugijos oi- .

įkurti Bostono de- j-- • - , j „tymų tasKų pemijo: n. žvarbiausias darbotvarkes . t. ,. " *. p~cbvmokratinį grupių sambū- GlldeJau ir kad R berkis 2. Ged. Sveikumas kišima* _ T.U,™ ne. Velionis visą savo dukterį Emiliją Rosky, su-
ri, i kurio atstovybę įeina
po \ieną atstotą is kiek\ie-)-Racį anuomet, jam Ameri-

visi
•r sunkiai gyvena. Žinau, 

jam

cialdemoki atus atstovauja i -o nUpjrko -Artoją”, ku-i 
J. Sonda. vaistiecius liaudį-; rj pa(jovanojo Bostono dai-1 pnes 
ninkus (ir. įnz. J. Gimbu ' '

Lietuvių antroji laimėjo vai. p/p. Lietuvių pi- ganizatorių, kuri įkuita 
Cambridge Brattle klube- ‘ i 1901 m. spalio 15 d. ir jai

šios šalies žemelėje.
ramiai'

Stonis

12-metis Ged. Kuodis.mečių sąjungą P. Viščinis 
mažlietuvius 
laitis.

r' r> nu. To komiteto viešai pa-
A. Puskepa- delbtos apyskaitos nesu tapyskaitos nesu; Gruodžio 14-ą lietuvių + 

užtikęs. Jei jis dar turi su-J antroji vyksta rungtynėms J 
rinktu ninieu. tai kodėl ne-!«,« klubu *

Dr. B. Matulionio
įa.' Mta M ta«

DR. D. PILKA
OflM ValMMiMl M» t U 4 

ir hm T *1 •

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

Į sambūri bus traukiamos rinktų pinigų, tai kodėl ne-, su Boylston 
ir kitos demokratinės, musu pasiųsti vargą vargstančiam jUOs. 
Vyriausia Lietuvos išlaisvi-i dailininkui į Lietuvą, 
nimo komitetą (Miką) re-j Buvęs Bostoniškis

miančios grupės. ; ---------------------------
Skautų kalėdiniai šokiai

Demokr. sambūris rūpin
sis keiti vietoje didesni su
sidomėjimą Lietuvos laisvi- .

Klubai renka valdybas

pas j
ii

•d■4
.■M

Gruodžio 25 d. (Kalėdų 1 
pirmą dieną) 7-ą vai. vak. 3 

So. Bostono lietuvių pilie-; Tautinės s-gos namuose
nimo įeikaiais, telkti para-; draugija vadovybę ki-^ Akademinio skautų
mą Vlikui ir gilinti tarpu- tiems metams rinks

m
-4

sąjū- 1
gruo-' džio Bostono skyrius ren- 4.-♦Ainz- _• 1, - J • •_ - 1 •_  I7.il.. J

Mamytes Suris
Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma

mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva
raus pieno, griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai įreng
toje dirbtuvėje.

MAMYTĖS SŪRĮ galima džiovinti ir laikyti kiek nori. 
Jis visada gardus ir tinka užkandžiams prie vaišių ir svei
kam pasistiprinimu- Gaminamas su kmynais ir be kmynu.

Reikalaukyte MAMYTSS SŪRIO visose lietuviškose krau

tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės:

SCOTTVILLE CHEESE. INC, SCOTTVILLE. MICH. 

Dr. Charles Paukštis. President-:-Walter Paukštis, Manager

biznį-restoraną. Alus. vynas ir 
valgiai- Gerai įrengta patalpa,! 

fc biznis išdirbtas per daugelį m e-] 
£ tų. Nauja “Cooling system”, au-i 
T tomatiškai šildomas vanduo ir 

kiti įrengimai- Kreiptis: UN 4- 
-4866 nuo ryto 8 iki 8 vak. (50
«REE\-EREEDMAX BAKING CO.’

“For That Old—Country Flavor” j 
Po 50 metų ant Harrison ir Dover 
greit atidaro savo naują, modernia-1 
ką kepyklą rankom paruoštai pečiuje 
kepamai ruginei duonai ir pyragai

čiams trolis) kepti 
75 OM Ccjony Avė., South Boston

(Netoli Dorchester Ae.)
’i (Netoli Dorchester Avė.) (51

Tel. AT 3-4636

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 8-4 ir M
Nedaliomis ir švontadieniab: 

pagal susitarimą

486 Columbia Road 
Arti UpMrt Coraor 

DORCHESTER, MASS.

Tek AN 8-2712 irba BI4-9018

Dr. J. C. Seymour
(LANDUUS)

Lietaris Gydytojas ir Chirama 
Vartoja TCliaosioa konstrvkeijae

X-RAT Aparate 
.. Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4,
534 BROADNAT

80UTH BOSTON, MA

T-d

savi grupių 
vima.

LIETUVIAI,
Roslindale, West 

Roxburj-, Norwood, Dorchester,
MAISTO PAKIBTŲ EKSPRESAS | i" £

Pristatymas iš Švedijos trunka 3 4 savaites kaisis prašomi skambinti Vyt f
Į kainas įeina viskas. Jūsiškiai neturės Lietuvoje nieko STELMOKUI, REALTOR- Bus' 

mokėti. UŽSAKYK DABAR! gi patarnauta mandagiai ir są-
$31.50 § ' žiningai. Telefonai: FA 3-2016 

8-0605. (—)

bendradarbiai {Į*® d-’ » Dorch?fe™, kalėdinius šokius. Veiks j........................t,,, u, .....................Gyvenantieji
lietuvių klubas valdybos bufetas, gros geras šokių ..... ...................................................................................... -

________  į rinkimus turės gruodžio 14 Į orkestras? Jaunimas nuo 16
Tel. AN 8*2805

Dr. J. L. Pasakantis 
Dr, Amelia E. RmW 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

J dieną. I! metų ir visi suaugę kviečia
mi praleisti vakarą lietu- 

• viškoj aplinkoj. Svečiai 
! bus studentu skautu ir skau--^IVIXV 11VVM’ J

vių Stepono Dariaus pos- Pereitą savaitę Walter' maloniai priimti ir pa
tas jau baigė tvarkyti sa- Jurgel, 62 metų, mažos Ha- vaisinti, 
vo naująjį namą So .Bos-j verhill batų siuvyklos dar- Rengėjai

tone 7-os ir H gatvių kam- bir.inkas, revolverio šūviu 
j>e ir sekmadieni jį iškilmin-; sunkiai sužeidė Jeanette! Bostono latviai

gai atidarė, dalyvaujant ne- Walakanis, kurį Jurgel at-; --------
mažam būriui svečių ir įvai- leido iš darbo, ir sužeidė! Bostone ir jo apylinkėse 
rių Amerikos Legiono ir kitą moterį, o paskui tuo! gyvena apie 4,000 latvių, 
mūsų valstijos pareigūnų, pačiu ginklu ir save peršovė, daugiausia naujų ateivių.

Ju daugumas

Legionieriai savoj patalpoj

Pašovė 2 moteris ir save

A L'ZVCivi inve iiv v va

LAISVĖS VARPAS
Naujosios Anglijos Lietuvių 
Kultūrinė Raciio Programa

WBMS. 5090 kilocyeles 
BOSTON 15, MASS.

Sekmadieniais 
iki 1:00 vai. po pietų

VEDĖJAS—P- VIŠČINIS 
31 BLNKER AVĖ. 

BROCKTON 4. MASS. 
Tel. Broekton S.1133-U

•4-

ARTĖJA K tLĖDOS. niūrios ir šaltos bus tavo šventės —be

VAIVOS ‘ JUOKTIS SVEIKA”

5PECIALIAIS SSo.uv

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

MIŠRUS Pakibtas
5 svarai cukraus 
5 svarai ryžių

Š arba AN ki----------

gyvena Ja- 
: maica Plain ir Roxbury. Jie 
! tui i apie 30 įvairių organi
zacijų. 4 protestonų parapi- 

; jas. Bostono latvių draugi- į 
ja, kuri čia veikia nuo 1918 | 

j metų, turi Įsigijusi nuosavus

3 svarai kavos 
5 svarai taukų kenuose 
20 svarų cukraus—$19.50 
20 svarų miltų—$19.00 
20 svarų ryžių—$21.50 
18 svarų taukų—$32.50

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

RAūiO PROGRAMA 
gi Lietuvių Radio orograma 
| iš stoties WBMS, 1090 ki- 
I lociklų, veikia sekmadie- 
ganiais nuo 12 iki 12:30 vai. 
|; iieną. Perduodamos lietu
si viškos dainos, muzika ir 
k Magdutės Pasaka.r- X r-h* . •

r

kus, lietaus apsiaustus, šalikus, megstinius, apatinius dra- * rejkaJais • * I
bužius. kojines, antklodes, amžinas plunksnas, laikrodžius,^ Baltic r Ionsts gelių IT dO- 
akinius, dirbtinius dantis ir siuvamas mašinas. g /anų krautuvę, 502 East

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

Telefonas: KIrkiand 7-9705 | iamas ir “Keleivis.”
Steponą*

A. J. NAMAKSY
REAL HBTATE * INSVRANCB

408 W. Broadvray
SOUTH BOSTON. MASS. 

Office TeL AN 8-0948
37 ORIOLE STRERT

Tel. FA 3-6615

I ir II. dvi knygos už §1.00 (anksčiau buvo $1-00).

* Įy;ui;ų tautu juokai. 300 jų. visi perka Kalėdoms^ geras 
J i*>i;ierius. daug paveiksiu, tikra švenčių dovana TAU!
i Siusk 1 doleri (galima su laišku):

J N. JONI ŠKA 15 COTTON ST. BOSTON 31. MASS.
?. f 7 T *T TTT f f TT WT *+

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

ČIA APMOKĖTU MUITU
Ga\ėjid nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau
jų ar senų drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitų dalykų.

M»-s turime didelį pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų 
vyrų ir moterį: kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačių ge
riausių Amerikos ir Anglijos audyklų.

]00'» vikio- v.orsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra
bužiui tamsios spalvos 3'į jardų ilgumo galima pirkti už $12. 
už $15.7-5 ir uz $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu
mo ar apsiausto pirkiniu.

Bovelninė- medžiagos, margos ir paprastų spalvų. 36 colių pla
tumo. mazgojamo*. 3 jardai už $1 ir brangiau- Mes turime didelį 
;»asii inkirr ą vi.-okiu medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 
ir kitokiems drabužiams.
Adant pirnid. ir Irečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd-

Ateikite ir Pažiūrėkite 
TEKTILE OUTLET

L. & M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 Kneeland Street, Boston 11. Mass.

Bay \ i< w busas sustoja prie pat krautuvės.

į namus, kuriuose yra šešta- 
! dieninė mokykla, muziejus/ 
daromi draugijų susirinki-!
mai ir savybės pobūviai. Ki-' Mūsų populiarūs žiemos ar pavasario pakietai pasiekia Lietuvą'! 

i tus namus neseniai įsigijo per 10 savaičių. Muitas ir siuntimo išlaidos įskaityti į kainą. Pa-lJ
Dauguvos Vanagu (buvu- tik *»sk¥ adresi> > _,Lietu??’ Paketo numerį ir>į

'• ” ‘ - A pridėkit čekį ar monev orderj. Mes pakietą pasiųsim ir sutaupy-ĮJ
sim jums pirkimo ir siuntimo vargą.
Pakietas Nr. GT—1. Kaina $57.75. Pirmos rūšies vyr. batai (nu-1! 
rodykit dydį ir spalvą), darbiniai arba išeiginiai, rudi ar juodi; S 
3*2 jardo vilnonės medžiagos vyr. kostiumui su guzikais ir pa- j 
mušalu. Ruda, mėlyna ir juoda spalva-
Pakietas GT—2. Kaina $78.50. Viena pora mot. batų (nurodykit t 
dydį). 1 pora guhinių kaliošių (overshoes) su šiltu pamušalu, 3 ‘
jardai medžiagos mot. žieminiam paltui, 4 jardai pritaikinto ra-J J gaukit nuo 9 r. iki 7 vak 
jono pamušalo, 6 guzikai, didelė špulė siūlų ir pakelis adatų. Į{

Siuntiniai į Lietuvą su Garantija uuuunmatnmrm
Kas perka ar

KETVIRTIS A CO.

Lnikrodiiai-Deimaatai

' siu karių) irganizacija.
Latviai turi savo chorą, 

dramos sambūrį, radijo va
landėlę šeštadieniais nuo 7 
vai. vak., leidžia “Amerikas 
Westnesis”, čia yra žurna
listų sąjungos centras (pir
mininkas Porietis, sekreto- pakietas PR—1. Kaina $50.00. 3% jardų vilnonės pilkos medžia

gos vvr- 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. 
IDEAI. PHARMAI Y 29 KELLY 8Q. WORCESTER, MASS.

rius Akmentinš), kuri sau
sio 18 d. žada rengti spau
dos balių.

Amerikoje didžiausia lat
vių kolonija yra New Yor
ke. Kanadoje jų daugiausia 
Toronto mieste. Švedijoje 
latvių dar likę apie 6,000. 
Ten daug šviesuomenės. La
tviai ir sako, kad Švedijoje 
yra jų smegenys.

Sumušė A. Gaputį

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO (STAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ

Trans • Atlantic Trading Co.
Eili* Building, Room 10 

409 W. Broadway
Tel. AN 8-8764 

So. Boston 27* Mass.
Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSUOS valdomas sritis

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

Taipgi priimame užsakymus siuntiniams per Angliją.
A. Gaputis penktadienio 

naktį apie 11 vai. laukė
buso So. Bostone Broadway toliau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro, 
ir I gatvių kampe. Prie jo Įdėkite daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
priėjo jaunas vyras ir pa-' siuntinį perpakavę, pranešime Jums, kiek kainuos persiuntimo 
prašė cigaretės. Gapučiuipš,aid<>s- Įstaiga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai-
atsakius, kad jis nerūko,) Visi siuntėjai įsitikino, kad mūsų įstaiga greičiausiai patar- 

vyras smogė jam kelis kar- nauja ir persiunčia siuntinius.

tus į \eidą ir su savo sėbrais Siuntiniai priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadie- 
pabėgo. Gaputis buvo nu- niais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.
vežtas į ligoninę, iš kurios, Turime atidarę skyrių M’ORCESTER, Mass.. priėmimo valan- 

sutvarsčius žaizdas, jis grį- dos nuo 3 iki 7 vai. po pietų- 67 Veraou St. Worcester. Mass. 

žo namo tik kitą dieną. į Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

namus, ūkius, biznius 
kreipkitės į

Praną Lembertą
REALTOR

17 l'pland Avė.

(Iš 98 Melville Avė.) 
GE 6-2887

•žiaatii jau uimnmr
j

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

John Petrus

14 Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.

Tek: JA4-4574

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne

laimių (ugnis, audra ir kt.). 

Visais Insurance reikalais 

kreiptis :

BRONTS KONTRIM 

Juatice of the l’eaee—ComtaMe 
598 E. Broadway

So. Boston 27,

Tel. AN 8-1741 ir AN

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus 

379 W. BROADWAY 

SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4449

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.a. i.

37. Mara.
Telefonas AN 8-4148

Moote Malevee

Virakto

VAISTAS -A2IVA"
1—Vaistas nuo andagten Ir

4-Vi nuo kojų nttijt- 
lr

I


