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Vengrijos Kvislingai Kalba 

Lyg Būtų Savarankus
Vengrijos Valdžia Norėtų 100 Milionu Dolerių Paskolos 

lž Tarptautinio Banko; Norėtų ir Techniškos Pagal
bos; Sako, Kad Bolševikiškas Režimas Buvo

Pr&simelavęs; Bet Niekas Kadarui Netiki.

Vengrijos vyriausybė, ku- 2VeW Yorke Siaučia
‘Bombų Epidemija'giną tautai ant sprando, da 

bar pradeda lyg ir sava
rankiau kalbėti. Pereitą sa
vi

New Yorko didmiestyje
.aitę atėjo žinia, kad Janos sj.aV^. .^°m’
Kadar valdžia norėtu gauti epidemija . Policija ne- 
100 milionu dolerių pasko- S»lžJ° apsidnhti dėl gausy- 
los iš Vakarų per Tarpiau- s*£Un*įU .a*,,e slaptas 
tini bankų. Žinoma, ir pa- bombas. Policija surado tik 
ti Kadar vyriausybė žino, <v! bombas, kuinas ir iš
kali jai tokios paskolos nie- sprogdinę, bet nusiskundi- 
kas neduos, juo labiau, kad *,llĮ aI)le bombas ji gavo la-
Tarptautinis bankas skolina ”ai “ayg- .
tiktai savo nariams, o Ven- Jau keli metai New Voi-
grija nėra jo narys. koks tai pamišėlis kai-

_ tais pakiša namų daroo
Bet Kadar valdžia tokį bombas mūviu teatruose ir 

sumanomą iškėlė, kad paio- iQtose viešose vietose. To-' 
dytų savo savarankumą. Pa- bombų pereitą savaitę • 
našiai Kadai’ vyriausybės atlastos dvi. Viena bibliote-1 
leidžiama spauda sako, kad koj, kita teatre poiiciją: 
Vakarų talstybės turėtų Hauoriausiai varcrina visokie;'O* ’■ 1 ■ - »l— - —_ —

PRADĖS VALYTI SUECO KANALĄ

Amerikos atsargos generolas -R. A. Wheeler .(kairėj), 
kuriam yra pavesta Sueco kanalo valymo darbams va
dovauti, stovi su savo padėjėju Jauk Connors. Užpaka
lyj matyti dalis anglų-prancūzų laivų, kurie gal bus 
panaudoti kanalo valymo darbai. Dėl Sueco kanalo va
lymo dabar eina intrigos, barniai ir visokie “aiškini
mai”. Egipto diktatorius nemato reikalo skubėti, o Eu
ropai kanalo išvalymas labai yra svarbus dalykas-.........

Svarbieji Įvyki Gi 1956 Metais
Vengrijai duoti technišką pUSgaivių ir pusbernių ‘špo-į sausis 
pagalbą, nes vengrų ūkis jr neteisingi pranešimai!
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52-IEJI METAI

26 d.—Plieno streikas Amerikoje pasibaigė. Jis tęsėsi keturias savaites.
Rugpjūtis

Viduriniųjų Rytų Šalys 

Nebus Užleistos Maskvai16 d—Demokratu partija nominuoja savo kandidatais Adlai ___________
E. Stevensoną ir šen. Estes Ke- Viduriniųjų Rytų Kraštai ir Žaliavų Šaltiniai Nebus Už-, auverj.23 d.—18 valstybių susitarė, kaip turi būti tvarkomas Sueco,

! i unalas.23 d—Republikonų partija nominuoja savo k 
i D. D. Eisenhotveri ir R. M. Ni-

leisti Sovietams; Bus Bandoma Užtikrinti Taika 
Tarp Vid. Rytų Tautų; Jei Reiks- Amerika Sa

vo Kauro Pajėgomis Palaikys Ten Tvarką.

ndidatais gen. Pernai Kriminalistai Amerikos vyrUusybė ii-

Sumušė. Rekord(Į\Rytų klausimą ir šią savai-
----------  ; tę aiškinasi su kongreso va-

1956 metais Amerikoje: dais dėl tos politikos galuti- 
buvo papildyta daugiau no nustatymo ir jos taiky- y d.—Derybos dėl Sueco kana- visokių rimtų prasižengimų/mo gyvenime.i lo tvarkymo nutrūksta. Egipto negu bet kuriais kitais me- Naujų Metų dieną prezi- diktatorius atmetė 18 valstybių tais. Pagal F. B. I. viršinin- dentas D. D. Eisenhower 

pasiūlytą planą. ko Edgar Hoover praneši-j tarėsi ir aiškinosi su kon-

xoi.a-

Rugsėjis

27 d-—lito ’r Chruščiovas abu mą, per pastaruosius 12 mė- iš Belgrado keliauja j Krimą nešiu buvo papildyta daug tęsti derybas dėl komunistų po- daugiau rimtų prasikaltimų, litikos suderinimo. Derybos prie kaip 1955 metais. Iš viso 
nieko neprivedė- ką tik pasibaigusiais metais

sunkesnių prasižengimų bu
vę per metus 2,534,000, ar- 

19 d.—Chruščiovas, Molotovas, ba 267,000 daugiau, kaip maišalai Žukovas ir Konevas, 1954 metais, kurie iki Šiol generolas Antonovas. Kagano- buvo rekordiniai metai, 
vičius. Mikojanas ir kiti Rusi- Federalinės policijos prajos diktatoriai atvyksta į V ar- nešimas nėra dar galutinas.

Spalis

jSU’.ą ir grasina lenkams nekei- V(i iau, 'po tikslesnių ap-
1 . . .... . .. —---- -----o- «-------- ;i ..... isti partijos vadovybės, bet be skaičiavimų, bus patiekti

esąs lacai a.tsiiiKęs ir uk is apje pakištas ar neva tai Į 9 d .—Jordanijoj kruvinos riau- 16 d.—Maskva skelbia suma- pasekmių. galutini ir patikrinti skai-
Vakarų galima būtų gauti pastebėtas bombas. įsės prieš vyriausybę dėl jos tinsianti savo .į«riunmenę ir 21 d.—Lenkijos komunistų par- (-.jaį abejonės nėra kad
techniškų informacijų, kaip ---------- --------------------- ! noro dėtis prie Bagdado sutar- metų bėgy atleisianti 1,200,000 tija pašalina “staliniečius” iš 2955 metai negrą žiai *pasi-
įmones sumoderninti. MOltlHomeru Mieste ties' vyrų- - vadovavimo P^vai. W. Go- žymėjo.
daST.abt'aTriar  ̂ ~ « 'isą sunkesni, prasi-

apie buvusį pirmiau bolše
vikišką režimą, kuriam va-

greso vadais, kad gautų iš 
anksto iš kongreso pritai i- 
mą numatomai vesti politi
kai arabų kraštuose.

Amerikos vyriausybė pri
ėjo nusistatymo, kad Vidu
riniųjų Rytų kiaštuose ne
galima leisti įsigalėti Sovie
tų Rusijai. Kad užkiltus 
bolševizmui kelią į arabų 
kraštus ir į kitus Vidurinių
jų Rytų kraštus, Amerika 
siūlys tiems kraštams savo 
ekonominę ir politinę para
uną, o jeigu kur kiltų reika-

pirmininku patvirtintas sociali- ; Kraunu- žengimų 1956 metais tiktai----- . Į stų vadas Guy Mollet. •' 1 d.—Molotovas pasitraukia iš 23 d.—Demonstracija Vengri- apjpjėsimų skaičius trupu-
Montgomery mieste, Ala-j , . Sovietų Rusijos užsienių reika- j°J prieš “stalininių” bolševikų ^juk sumažėjo O visi kiti

dovavo “Rakosy-Gero kli- bamcje, teismo nutarimu; Vasaris ministerio vietos. Jj pakei- diktatūrą virsta ginkluotu suki-prasižengimai padaugėjo
ka”. Prieš tą valdžią ke-segregacija miesto autobu- 17 d.—Prez. Eisenhotver ve-'čia šepilovas. Himu Pr>eš komunizmą ix> to,
liami visokie kaltinimai, suose panaikinta. Bet kai! tuoja bilių panaikinimą 9 d.—Prezidentas Eisenhower kai nišų kariuomenė įsikiša j
ypač kad ji buvusi prasime- kurie baltieji SU tuo nie-.-KainŲ kontrolės natūraliniam ligoninėj, jam daroma vidurių « vidaus kovas ir suruošia Derybos Dėl SueCO 
lavusi, naudojusi terorą kaip negali sutikti ir pe-'ga2Ut operacija .beginkliu demonstrantų sker- Turėtu Prasidėti
prieš nekaltus žmones ir įeitą savaitę kokie tai pik-’ _ ... 20 d.—Chruščiovas ir Tito pa-dynes.
nuvedusi kraštą į visas jo tadariai apšaudė autobusus! rasuotas om s . skelbia deklaracija, kurioj pri- 29 d-—Izraelio armija puola
nelaimes. • su negrais keleiviais. Viena’P^JOS konK^e ** te*£* pažįsta “skirtingus kelius į so- Egiptą Sinojaus dykumoj.

Ūkio gyvenime Kadar vy.,negrė buvo sužeista. istal,no ,cializma”. ĮSI d.-Anglų ir prancūzų ka-
liausybė atleidžia daug tūk- Dėl tos priežasties miesto ■ ! 28 d.—Lenkų darbininkai Poz- ro pajėgos pradeda pulti Egip-

1 i_.i 29 d.—Prezidentas D. D. Eisen- nanėje išėjo į streiką, jų de- tą Prie Sueco kanalo-stančiu darbininku ir valsty-t®va’ nutar® kuriam laikui .
bės taimautojų ir keta daug sulaikyti autobusų judėjimą hower skelb,a busiąs> kandidatu monstracija virto gin- . ....
atleistųjų mobilizuoti dar- nakt,m15’ Padedant nuo oi antram terminu, rudens nnki->luotu trjjų dienų sukinmu| Lai*ntte 
bui anglių kasyklose, nes vak vaka,,°- il&ai au-i muose- e.. • prieš komunizmą.
anglių trūkumas paralyžuo- tobusai nevaikščios nakti-| jęovas 
ja visą krašto ūkį. 15,15 vairais, nėra žino-;

Liūdna, alkana ir šalta ______________ '______
bus žiema Vengrijos žmo- Komunistai
nems.

Vyriausybė giriasi gavusi 
50,000,000 dolerių paskolos

Pasmerkė Tito

I 9 d.—Anglai ■ pro salos Makario' palaikymą
Balandis

gą, kad išlaikius tuose kraš
tuose taiką ir kad neduotu 
Sovietams juose įsigalėti.

Amerika sieks Vidurinių
jų Rytų kraštus sujungti 
apie jiems visiems bendrus 
siekimus, kaip tai kėlimas 
ūko ir gednimas žmonių 
gyvenimo, aprūpinimas dar
bu Palestinos pabėgėlių ir 
išvalytųjų žmonių, užtikri
nimas taikos tarp Izraelio ir 
arabų ir L t.

Daugiau apie Amerikos

Amerikos vyriausybė lau
kia, kad derybos dėl Sueco 
kanalo tvarkymo greit pra
sidėsiančios. Bet kada tų politiką Viduriniuose Ry- 
darybų pradžia bus ir kasi tuose paaiškės vėliau, kada 
jose dalyvaus, jokių žinių ta politika, gavusi kongre-

i d.-Vemsrija atsimeta nuo ka- ,,ė,a .gal j“ neskelbia-;«, vadų pritarimo, bus ban- ro sąjungos su Sovietu Rusija Egipto diktatonus pe-, doma vykdyti gyveniman.
reitos savaites gale davė Užsieniuose apie naują irLiepos

.13.

6 d.—Lenkijoj paleistas iš kais Maskvos ir galėsianti pi- Kinijos komunistų parti _ _. ____
nigus naudoti daryti užpir- ja pereitą savaitę ilgame; įėjimo • Vladislovas Gomulka 4 
kimams ir Vakaruose. j pareiškime pritarė Maskvos] metus kalintas

i - , D j . ryoŲ atnaujinimo10 d.—Prez. Eisenhouer po vi- vengrų sostinę Budapeštą ir visokių sąlygųdurių operacijos pareiškia, kad tus Vengrijos miestus, žiaurio-
vis dar yra kandidatas an-

Kalbama, kad
suprato reikalą turėti Vidu- 

Egipto riniuose Rytuose aiškią pu

už nukrypimą —Vengrijoj nekenčiamas
se skerdynėse žūsta daug tūk- K _ . f , * 1diktatonus gali pirma pa- htiką. Jei tas butų suprasta> aiKių \engrų. reikalauti, kad jam būtų anksčiau jokios krizės Vi-b d—Amerikos prezidentu ,s-! _4l_ v____ <___ ui__ , . . •> . ,

Paslitinio Tnmrne Jiolitikai Vengrijoje ir kar-j nuo teisingosios Maskvos lini- ... .J renkamas iren D I) Eisenho a^X^n^ Izraelio. Anglijos dūriniuose Rytuose nebūtų1 olltinis teroras toja Maskvog skleidžiamą jos, . AI sUhn.‘S. y renkan7 ge 1 D D- E,senho-;ir Prancūzijos padalyti nuo- buvę. Panašiai pasisako ir
Aliosi K!^oalaMsats---------------------------i._j  AaJU is valdžios, jo vietą užima toks wer antram crminui. stoliai ir tik tada jis sutiks prancūzai. Bet mūsų sąjun-

6 d.—Anglai ir prancūzai su- kalbėtis apie tolimesnį ka- gininkai Europoje nori ma- laiko karą Egipte- Tą pat daro nalo tvarkymą. tyti, kaip atrodys praktikojir Izraelis. Karas sulaikytas JT Mūšio lauke Nasser pa- naujoji Amerikos politika.

jo vietą12 d.—Jungtinių Tautų sekrč- pat stalinistas Gero. torius Hammarskjold skelbia. 19 d.—Amerika atsisako duoti kad Izraelis ir Egiptas sutiko Egiptui pinigų Aswan užtvan. laikytis karo paliaubų ir nebe- kai per Nilą statyti.,.A., ... «... , .. ... drums ramybės Viduriniuose 25 d.—Du dideli keleiviniai lai-Iitiką, Alžyro provincijos Tito, kodėl ,.s nesugebejęs vai-švedo Sn.kholm ir italu
miestu majorų saiungos pir-1 suprasti pavojaus komuniz- , , . „ , ... J. . .
mininką Amedėe'Froger. mui iš Vengrijos hykių I8^ ^v,etų vada, Butonu, Andre. Doru, susidūrė jur^e

Sekama dieną, laidojant ir smerkė rasų kariuomenės ,r <*"■*»'• »t'>ksU 1 *»*!■« ,rcul1 Andre. Do-
A. Froger, pranctaai AI- kišimąsi j Vengrijos įvykius ri. nuskendo, iu™ SO keldyių.
zvro mieste užpuldinėjo ara- spalio 23 d. (Vėlesnį rasų ,26 d;-R M N,xon ’k«,b“ <Wa»tonns b»».
liūs, 3 jų nušovė, o apie 40 kišimąsi Tito skaito buvus ■»"<"<•»«*» '.eeprezutento v.e- ser skelbia, kad ,i» nacion.:.- 
sužej(jį reikalingą). IUL Gen- Elsenhowcr sakosi zuoja Sueco kanalą ir ima jį

Arabų nacionalistai Al- Jugoslavijos diktatoriasitw> P»tenk>ntas. rats tvarkyti.
žyre neturi vilties laimėti prieš rusų ir kinų jam meta-! — • -------- » * —............ -
karo prieš prancūzų kariš- mus kaltinimus atsako tik- DĖKOJAME VISIEMS MŪSŲ BENDRADARBIAMS 
kas jėgas, todėl jie griebiasi tiek. kad nesutikimas pa- __________ _  _
teroro preš žymesnius sa- žibiuose neturėtu trukdyti, SKAITYTOJAMS, KURIE SVEIKINO KALĖDŲ 

vo tautiečius, kurie bendra- palaikyti draugiškus santv-’ įr NAUJŲ METŲ PROGA,
darbiauja su prancūzais ir kius tarp bolšeukiškų šalių

Alžyre Nesiliauja nuomonę, kad be nišų įsiki 
Šimo Vengrijoj būtų įsigalė-

Alžyro mieste pereitą jęs fašizmas ar “hortizmas”. 
penktadienį arabų teroristai Ta pačia proga kinų komu- 
nušovė žymų prancūzų po-Į nistai smerkia Jugoslavijos seimui pareikalavus. sirodė ne kažin kaip, bet todėl pit mas žinias apie palo d.—JT “policijos” pirmieji politinę kovą jis tariasi lai- sikeitimą Amerikos politiko- būriai atgabenami į Egiptą. mėjęs ir dabar dedasi labai je visi yra linkę pasitikti 22 d.—Rusai klasta pagrobia galingu vyru. atsargiai, nedėdami į jąvengrų vadą 1- Nagy ir 40 jo ------------------------------------------ piim laiko perdaug vilčių.šalininkų, kurie buvo pasislė- je nutaria derinti tų valstybių Egiptas ir kiti arabų pę Jugoslavijos ambasadoje Į politiką, ypač ieškant spdendi- kraštai Žinias apie aktinge- Budapešte. mo Viduriniųjų Rytų ginčuose, snę Amerikos politiką Vi-16 d—Indijos vadas Nehru dūriniuose Rytuose pasiti- atvyksta į Ameriką tartis su ko be jokio entuziazmo. 12 d.—.Jungtinių Tautų seimas prezidentu Eisenhoweriu. Egiptas privengia, kad jis jau kelintą kartą pasmerkia 18 d.—.Japonijos ministeriu pir- nebegalės sėdėti ant dviejų

Gruodis

puoš prancūzų ido« vyriausybių. I “KELEIVIO" REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA

mininku paskirtas Išibaši. kuris kėdžių.
žada vesti mažiau nuo Ameri- Su naujais metais apie 

pusę Amerikos ambasado- 14 d.—NATO valstybių užsie- 22 d.—Anglai ir prancūzai visai nų svetimose valstybėse bl!S

Sovietų Rusiją už Vengrijos pavergimą. bet nieko nedaro, kad vengrai atgautu laisve. kos priklausomą politiką.
niu reikalu m misteriai J’arvžiu- pasitraukia iš Egipt«i pakeisti
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PadetteJLenkijoj
prieš pa: skerdynes Vengrijoj. spalio mėnesi. Len- 

•. išgyveno savo 'spalio revoliuciją"- kada Lx-nki-

‘apsižiūrėju* visą tą netvar
ką pašalins’*, o kitoje, kad 
‘jo paširdžiuos kažkoks bai
mės netikrumo kirminas• - • • v '•raitėsi

A. Merkiui jis tvirtinę.-.
- k< munistu (suvienyta darbininkui partija pašalino L;afi liaudininkai yra “vals- 

> • adovybė> masyvinius komunistus ir Į ju vietą pa 
-kyrė W. Gomuiką ir jo šalininkus. Pasikeitimas Len 
r.ij«'ts gyvenime buvo didelis ir ypač jis buvo didėlis M. K’-upavičius 

ad Maskva bandė grasinimais ir savo kaiiuo- prieš peiversmą 
manevrais" užhaidvti lenku komunistus, kad 

Maskvai

•. ’ėri
menes
de nedrptu pašalinti :> vadovavimo partijai 
>tikimu;u i maršalo Rokcsovskio ir k*. >. 

Vengrijos tragišku Įvykių Lenkija rai: džiaug 
■:ad r.e ri ši karta buvo Maskvos mėsinėjama. Bet

;o:

kiek ligai kompromisas tęsis? 
grąžinti senąją padėti.

Ar Maskva 
kada Lenkiia

nebandys ir 
buvo

tybinė ir patriotinė parti
ja", o žinome, kad tas pats 

savaitės 
< lapkričio 

d. i Seime išvedžiojo, 
"valstiečiai laudininkai 

nepasirodė tautiškai nusi
statę: jie neturi tautiškos 
linijos savo politikoje**, 

f anie socialdemokratus

26
kad

•j

.. toj oačioj kalboj iis dar
ei ,«ueų. tlK j pa?akė Z

■u.-u kolonija ir buvo be gailesčio rusų išnaudojama. -Socialdemokratai yra ne 
kas kitas, kaip bolševikųPasikeitimai lenku komunistų paitii<»s vadovybėje

ANGLU GREIČIAUSIAS LĖKTI V AS

Aagtu lėktuvas lekia Vokietijoj pro Bissaario pamin
klą netoli Itetmoldo miesto. Sakoma, kad jis yra grei
čiausias žvalgybai skirtas lėktuvas. Jis nosyje turi foto
grafijos aparatas, o gynimuisi jis turi du 3# milime
tru kulkosvaidžius-

ouvo
• •< illtiKa

u rev..lineliai, nes griežtai pasuku

sentee balotų” klausimas 
atiduotas spręsti Rhode Is- 
land vaLrtybės aukštajam 
•teismui. Demokratai sako, 
kar tie balotai esą neteisė
ti. Kareiviai balsavo pirm 
lapkričio 6 d.

išrodo, kad demokratai 
pralaimės. Jei Įstatymas 
leidžia balsuoti kareiviui, 
nėra taip svarbu, kuriuo me
tu jis balsuoja. Norima, kad 
tie “absentee balotai” bū
tų prisiųsti kiek galima 
anksčiau, nes kitaip galuti
nas balsų skaitymas užsitę
stų.

Bet gali būti ir kitaip. 
Amerikoje yra taip, kad 
Įstatymų aiškinimo klausi
mu paskutini žodį taria tei
smas. Tai senas anglų-saksų 
teisių mokslo dėsnis. Kitose 
valstybėse kaltais yra ki
taip.

Būdinga* supuolimas

1901 metais N. Leninas 
rašė apie studentijos sąjūdi 
caristinėj Rusijoj. Jis pa
sakė: ‘Pagalvokite, koks 
skirtumas tarp kuklių stu
dentijos reikalavimų ii* mū
sų vyriausybės aliarmo... 
Vyriausybė jaučia visišką 
sunegalavimą, kad užtikrin
tų savo viešpatavimą, ji 
pasitiki vien durtuvo ir na- 
gaikos jėga”.

Tie žodžiai šiandien tin
ka Lenino sukurtam bolše
vikų režimui. Pirmiausia 
ėmė nerimauti satelitinių 
kraštų studentai, vėliau ir 
rusu studentija. Koks bu
vo Chruščiovo - Bulganino 
vyi-iausybės atsakymas?

šautuvai, durtuvai, na- 
gaikos! Studentai vejami iš 
mokyklų, siunčiami vergų 
darbams Varkutoje ir ki
tur. Juk tai darbas bude
lišku, vilties netekusių žmo
nių!

Ir kas būdinga. Smurto 
priemonėmis atsistoję prie 
valstybės vairo bolševikai 
per kelias dešimtis metų 
"švietė” jaunimą: jie gyrė
si, kad Sovietijoje "socia
lizmas jau gyvuoja”. Ir ką 
matome? Jų "šviestas” jau
nimas, jų "išlaisvinti” dar
bininkai susilaukė katorgi
nio gyvenimo ir šiandien 
ua krikštijami fašistais...

Bolševikų rajus virto pra
garu.
Galvosūki* Ei*enhoweriui

Washingtone kalbama, 
kad mūsų prezidentas Ei- 
senhower turi naują galvo
sūki. Reikalas toks. Lapkri
čio mėnesį Maskva pasiūlė 
naują nusiginklavimo . kon
trolės ‘planą”. Be kitko 
Maskva jau sutinkanti su 
"atviro oro” kontrole, bū
tent:

Vienoj ir kitoj pusėj ge
ležinės uždangos nustatyti 
po 4B0 mylių "atviro oro 
zonas”. Tose zonose abi 
pusės gali stebėti nusigink
lavimo eigą, bet toliau — 
nė žingsnio. O kadangi Ru
sijos platybės sudaro tūks
tančius mylių, tuose plo
tuose nothing doing.

Tas siūlymas paklaidinęs 
Eisenhowerio patarėjus. 
Viena grupė stoja už šio 
plano atmetimą: antroji,su 
Harold Stassenu priekyje, 
nori šį plana svarstyti. Pre
zidentas turjs "sunkia pro
blemą”—ką čia daryti, ku
riems saro patarėjams pri
tarti!

St.

Naujo karo pavojus?

Tennessee senatorius Al- 
hert Gore ir Oklahomos se
natorius A. Monroney vie
šėjo Formozos saloje, kurią 
valdo Čiang-Kaišekas. Grį
žę Amerikon, jiedu paskel
bė. kad mūsų kraštui gresia 
naujo karo pavojus. Reika
las toks:

Čiang-Kaišekas raošiasi 
puiri komunistų Kinijos lėk
tuvų bazes, statomas netoli 
Quemoy ir Matsu salelių, 
kuria< valdo nacionalistai. 
Jei taip Įvyktų, kinų komu
nistai pultų ne tik tas sale
les. bet ir Formozą. O ka
dangi Jungtinės Valstybės 
yra pasižadėjusios ginti 
Formozą- karas būtų neiš
vengiamas.

Gere ir Monroney siūlo, 
kad iš Formozos salos būtų 
atšaukti Čiangui draugingi 
riiolomatinės ir militarinės 
misijų nariai, ypač mūsų 
ambasadorius Rankin. Esą, 
jie tik drąsina ir taip ambi
cingą Čiang-Kaišeką. . .

Tai ko nori Gore ir Man- 
roney? Kad tų misijų nariai 
lieptų atiduoti komunistams 
ir Formozos salą? Ar nepa
simokyta iš to, kad Čiang- 
-Kaišekui primesta nacio
nalistų ir komunistų vieny
bė baigėsi visos Kinijos 
praradimu?

__  1
Rusai nužudę 100,000 lenką

Xe\v Yorko žurnalas 
‘Xews\veek” praneša apie 
naują Katynio skerdvne. 
Kaip žinoma, 1940 metais 
Maskvos Įsakymu Katynio 
miške sušaudyta apie 15 
tūkstančių lenkų karininkų 
ir puskarininkių. Dabar pa
sirodo. kad toji skerdynė 
buvo menkniekis, palyginus 
su kita. kuri buvo atlikta 
vadinamoj Vakaių Ukrai
noj (Rytinėj Lenkijoj). Ten 
buvo sušaudyta tarp 50.000 
;s 100.000 lenkų belaisvių, 
ištrūkusiu nuo Hitlerio gau
jų.

Už Katynio skerdynes 
Maskva bandė apkaltinti 
nacių Vokietiją. O ką ji 
kaltins už skerdynes Yaka- 
įu Ukrainoj?

Taip buvo Stailnui vieš
pataujant. Taip ir šiandie
ną. viešpataujant Chruščio
vo “kolektyvinei vadovy
bei”. Kelios dešimtys tūk
stančių vengiu—vjrų. mote
rų ir vaikų—buvo sušaudy
ti, kiti tūkstančiai preki
niuose vagonuose išvežti 
veigų darbams i Sibirą, 
priedui—apie 150,000 turė
jo bėgt: iš savo krašto

Xacių režimui sugriuvus, 
Hitlerio koncentracijos sto
vyklos darė baisų vaizdą. 
Sugriuvus bolševikų įveži
mui, Rusijos vergų darbo 
stovyklos ir kalėjimų urvai 
duos dar baisesnį vaizdą

Lenkijos ■ avangardas.: Kur tik socia- 
uns:me. jĮjtai paima valdžią, jie vi

rt ir /.rašto viduje reiškė dideli posūki i naują tvar-isur nutiesia bolševikams 
/.mąsi — i Įx>lieijos sauvalės pažabojimą, i didesnę; kelius... Ir mūsų socialistų 

avimą Miiečių laisvių, i priverstinos kolektivizavi- valdžia nuo kitų neatsilie- 
b - sustabdymą kaimuose ir panašias refoimas. ka. Jeigu pažiūrėsime i so-

kaip paprastai revoliucinių pasikeitimų laikotar- cialdemokratų sudėti, tai jų 
: vje. Įvvkiai mėgsta nueiti toliau. negu valdantieji! va<®a* yra buvę komisarai, 
žmonės norėtų. Taip atsitiko ir Lenkijoj.* Kaip
paskelbta. kad ūkininkai turi teise išstoti iš .. ---------, Tie “principiniai per-

tintai ūmesnės neuriKlausoinvoes

tik buvo į 
kolchozų.,

Iš Tolimųjų Hawaįų
Komunistai nudegė nagus tik ten, kur,darbo sąlygos 

nepakenčiamos, kur pragy- 
Kuomet senato priešą- venimas skurdus, kur siau- 

menkinės veiklos tyrimo ^a prievartavimas, neda- 
anksti rvta buvo ko.m^Ua I Havajus, teklius ir dvasinė priespau-

' tautininku pakviesti ‘ kalbė- XaiVleto® ,?‘TlaU^S da- Tokių sąlygą Havva-

srba pas komisarus tarnavę, 
■»r in naudai dirbę*’.

risi Kolchozai nematant sugnuvo. Sugriuvo netikusiai ...... , ., . .... . . . ... versmo nnesmmkai kriks-nenroduKtmei. sugnuvo ir gerai vedami. ku- .. , ...■ ■ * . .{cionys demokratai po pervedami
rie atrodė visai “sveiki 
metė kolchozus, bet ju

ir gajūs. Ūkininkai ne
tuną pasidalijo.

aktai į ve? ?mo 
taip nat pas’ •

dalijo ir žemę- o valdžiai priklausomų duoklių niekas -;c j, įie kalbėiosi . ir vadas ir Kremliaus di- juose nebuvo ir jų nėra.
ir nemanė atiduoti... Taip pat ir kolchozų skolų vai- tuoj sutiko ieiti i valdžią. įžiausiaa "arty cia žmonės gyvena geriau
dž.bjs bankams niekas nemanė mokėti ir visi i kolcho-’ -Jk esą reikalavę, kad būtų bridges paskelbė generali jjęgu bent kur kitur, kiek- 
zus sukišti pinigai nuėjo niekais. atstatyta sulaužyta konsti-strei(kžK luomi bandė iš- vienas dargi paprasčiausias

Pasikeitimai viduje atsiiiepė ir visoje gamyboje tuciia. O juk perversmą ža« senatorius u pašto darbininkas važiuoja auto-
Idrbtuvėse darbininkai pasiskubino suvesti sąskaitas su; dngu tautai laikantiems rraną tyrinę u ^munirtuz. mobilium, jie turi sukūrę
prievaizdomis ir visokiais boseliais. Daug imoniu vedė- žmonėms tegalėjo būti vie- r rSnosn šeimas, jų vaikučiai

karklu *as atsakymas: "Penersmo ^onai jaugus. neisigan- eina j mokyklas, sočiai pa-
: vadai su suklaidintaisiais J10 lr valgindyti, tinkamai ap-ju buvo “tačkomis" išgabenti už dirbtuvių ii 

vartų. Darbo disciplina sumažėjo. Dėl tos priežasties 
gamyba nukentėjo, o tuo tarpu pašalintieji iš vadova
vimo “staiiniečiai" pradėjo plačiai užsimotą kampa
niją. kad darbininkai reikalautu uždarbiu pakėlimo 
mokesčių sumažinimo ir kitų lengvatų.

marš i kareivines ir lauki- komunistai labai skaudžiai„ ____ rengti, tun pastogę su vė-
. te teisėtos vyriausybės Įsa- nude£ė nagus. Kausiais modemiškais iren-
kymų”. Kaip galima buvo xdsa^ salas iš 24,000 gimais. radio ir televizija.

" ' su plėšiku dar šiltu globiu unijos narių atsiliepė Į ko- tt t„..;
i dalintis ir tikėti- kad iis ii munistu šauKsmą mesti dar- Havajuose žmones tuo 

Mažėjant gamybai kaip kelti uždarbius, trumpinti į cra2ins ko pagriebė. bo Įrankius ir eiti streikan to -1 ^jažų gyvenimą todėl, 
darbo laiką ir gerinti žmonių gyvenimą? Maskviniai! ~ ‘ ..... tik apie 3,000 darbininkų. \ia (*ali-
• -olševikai žino. kad sukėlimas nepasitenkinimo darbi- Cla Priminsime. kad P<>- Streikas turėjo tęstis ištisa Y1* didžiosios Amerikos, kur
ninku eilėse vra vienas būdas nuvesti Oomulka i balas. |ra sa',a’cn» , '’*? savaitę, alfe kol senato! ?™on^ tun lafv?’ t ne!,e‘

T . . 1.. .. .- • , - -* *- - ! <gruodžio 31 d. > tas pats ,^ai Ha\vaiuo<e bet ir ciamybę n* demokratinęTuo taipu barte v is garsiau ske.biasi tie žmones, yj Krupavičius Seime apie t:e 3 ono didžiausioi de-va^c^os sistem3- Tiesa, Ha- 
kune nori. Kac naro sąjunga su Maskva būtų visai perversmą šitaip kalbėjo: ■ moralizaciioi streikavo vos waJa* Keturi savo atstovy-
nutraukta ir kad krašte būtų Įvesta demokratinė tvarka, j "Reikėjo dar vienos kitos vjena dieną, o ant rv- bės J- V. kongrese, bet dėl-

Kaip ilgai Gomulkos “nacionalinis komunizmas", dienos, kad turėtume čia tojaus kaj susirinko daV- to l*1' Salvas nesivers, 
dargi su kardinolo Višinskio ir katalikų bažnyčios hie- nebe Lietuvos, bet svetimos ban Yai oavo pabaudos ne- komunistų provokacijai ne-
rarchijos pagalba, galės išsilaikyti? Ar sugebės nauja valstybės vėliavą, kad mes birbti dar vieną dieną ir, Pas^uo* n- i generalini
krašte vadovybė pakelti ūki. parūpinti žmonėms rei- «tovėtume ant Lietuvos ne- kvailos savo unijos va- neis.
kalingų įeikmenų ir išlaikyti krašte nejaukia pusiausvi- priklausomybės kapo. Nau- ^ovvbės, visai bereikalosu- R - -

ro Maskvos remiamu “staliniečiu” ir demokratinė-- vyriausybė kaip tik lai- gaišo dvi dienas. »s<ąs in 1 žmones
ku paėmė Lietuvos valdy-

Unijos vadams sugaišti
nukreipė Lietuvos gyveni- dic_ _ -------- _

; m. nuo to. Lietuvai p., nesi yra tik atostogos, jie įęt> žmonėms d.deli baubą.
rengtojo, pražūtie,”. visvien gauna algą. Bet Jle, ^enge.-i įsgąsdmti Ha-

.................. . wajų darbo žmones,

remiamų "staliniečiu” ir demokratinės 
visuomenės bruzdėjimo? Atsakymą i tokius klausimus’ Haiy Bridges ir visa ko-
gaiėtu irai duoti Amerika, jei ji duotų Gomulkos veda- „V?*? \ savo rankas ir afba munistu rtija bandė Įkal
inai Lenkijai rimtesnę ekonominę pagalbą. Apie tai či 
au kalbama kuris laikas, bet J.A.V. »»acra!‘-a vis das 

kabo ere.

A p z v a
ČIGONIŠKI PRELATO 
ATSIMINIMAI

kadv«i.iiiO mai pasakMi paprastam darbininkui su 
kad jau -brokai vėliau. 19- gaištis reiškia liesesnę al- «?natonai atvyksta sugilau 
27 m. liepos mėnesi Krikš- £4, mažesni duonos gabalą uniją, kkd tos komi.
čioniu demokratu partijos ant šeimos stalo ir jie tą _1^°® pnimnin *as • ames 
centro komiteto Teistas žur-bgieit pajunta. Darbininkai ^asį1.ai?d, yra .dldziausias

-----  . nalas “Krikščionis Demo-jau klausia, kas jiems už- daitomnkų nepiįetelius, di-
bus baigti ii- tada gal pla- kratas”, kuri redagavo pats mokės už sugaišti? Šitas plausiąs Havajų pnesas, 
čiau apie juos pakalbėti, o M. Krupavičius. apie klausimas komunistams yra visomis išgalėmis

tiesiog kaulas gerklėje. pnesinasi ir nenon duoti 
Havajams atstovybės J. V. 

Kaip buvo planuota, ge- kongrese: kad Eastlandas 
neralinis streikas nepyko. yra didžiausias šalininkas

I g *
a 1 o imi n liu ai ciau apie juos paKaloeti, o AI. Krupavičius, apie

Fašistinio pe. versmo Lie- p ka!^ Į“kak!; .l^ius, neiversmo Įvykius šitaip ra-'
tavoje“:}<) metu sukakti ua-kad > čigoniškai rašomi, šė:oje •;') metų suKaKti pa 
minėjo beveik visa mūsų Juos skaitydamas gauni is- "Jie būtinai buvo reilca

Net tautininkų Pūdžio kad nenorima me- lingi, kad Ugelbėjua Lietu . Komunistų pasimojimaT už- ‘ inės diskriminaciio< kad
"Dirva” ta orooi luoti, oet pnsiverčiama ir va nuo gręsiančio bolievi- duoti *kaudu smūci senato- •• • 1 ’ i-iDirva ta proga prisipazi- «_ . . . . .. ;auou >hauaą smugj senato 1^ p-a \*>Tiausias vadas dik-„o, k.d ‘tuo perverto «**>*’• k, .r tuo™ pąe.u; riams. kliuvo jiems pa- <kį,,ų įietinfce valstijose.
buvo pažeista Lietuvos de- Juose savieji prelato žmo-, ne,e,*tl Konu>n««w ruošti tjems jr šiandien jie vaikš- o tie diksikratai yra tikri 
mokratinė santvarka”, bet- nės baltinami kiek tik iš- peTvc,77W>^ ***??* Euro,t?* *«» lv£ viščiukai visiškai šėtonai. Na, ir kaipgi šė- 
žinoma. ji perversmą pa- manoma. Krikičiony. do-! *al"’,.be“ ‘ H pa0^: pritrankti. Negalima Įsi- lono nebijoti?
teisina lygiai taip. kaip da- nokratai' firdi, už pervers- ’knkscionių demokratų vaizduoti, kaip aukotai bū- uas;1X)dė kad Ha-
bar • viernieii” komunistai ma nėr. nė nriei žmonių leistas "Rytas po tu iškilę Bridges ir visa ko- • - P*\llvue». n?.>ai \1ern1ej1 komunistai mą nėra atsakingi ne pnes ‘ na«i-odžiii«io ūbL • wajų žmones nėra maži
te.rma \ engr.još skerdynes tautą, „ė prieš «vo tari- J" J ™žg?’ 20 d ? •’* “ v na»ip >» bauk*
Pranciškonu "Darbininkas” nę, nė prieš Dievą. Visa nu™u 10 2* • a kas butų p,lnai pas,sek^* tūs. Kurie arčiau gyvena :

J.a“ -Vla >rod>™,!‘ tyčia čjo pažiūiėti, k’aipuš

spauda.

pilotiskai rankas nusiplovė atsakomybė už jį krenta 
pasakydamas, kari ir Lie- ant tautininką ir dalies ka
lnia “negalėjo apsilenkti riahakijoe”. Nebuvo, sako, 
nė su perv eismu”. ir perversmui pateisinamo

Įdomios medžiagos davė pafrindo ir tautai jis buvo 
“Lietuvių Dienos”. Iš jų su- žalingas. Taip sako vienoj 
žinoma, kari “nakties did- vietoj.
vyriai” P. Plechavičius ir O kitoj to meto padėti 
Grigaliūnas - Glovackis ir piešia taip baisiai, kad tik- 
šiandien tebesididžiuoja rai atrodytų, jog jierveis- 
perversme atliktais darbai*, mas buvo būtinas. Girdi, 
Į jų korespondento klausi- anuomet visame kraitebuvo 
mus atsakė ir prel. M. Kru- "rytojau* dienos netilcni- 
pavičius, kurio ilgus atsi- ma*, pesimizmas, baimė ir 
minimus dabar spausdina nerimą*”, ‘vien Lietuva kun- 
• Draugas”. Jie savotiški, kuliavo*. Vienur ji* sako,

laikome savo garbinga pa 
reiga žemai nulenkti gaiva* 
prieš tuos, kurie viską pa 
•tatė ant korto*, kad iiva- 
duotų Lietuvą nuo kenk* 
mingą avantiūristą saujos”

Kol kas M. Krupavičaius 
atsiminimai tų visų prieš
taravimų nepaaiškina ir to
dėl skaitytojas pagristai 
mano. kad jei prel. M. 
Krupavičius taip išpažinti 
atliks ir bažnyčioje, tai jis 
po mirties tikrai iš Dievulio

kad tas K.fml.aus agentas komuni'stųr^kelbiama Uto- 
Bndges butų sakąs senato- aUW, . a.
natas - -r»nai senatoriai, maU 7,d ne*tu.
važiuokit namo, jums čia rf uodee„ nei racu h. 
nevieta”. Dabar gi visi tik
pirštais rodo 1 komunistus 
ir jiems sako: "važiuokit Bendro* išvados 
Maskvon ir ten piaustykite
sau gerkles, jums čia ne- ?u^ikim^. Havajams 
vieta”.
Žiopla* manevras

valstijos teisių čia yra la-, 
bai opus klausimas, tai ko-i 
numirtai ir bandė tuo ark-i

Skelbti generalini streikų ’!uku Bet irtas

E.™, vili ’p£ «> komisij* susidėjo ii pen-

bet teks palaukti, kol jie kad tikėjęs, jog vyriausybė gaus geių lazdų.
kurių čia visai nebuvo. Po
litiniai manevrai galima (Nukelta Į 7-ą psl.)

Be gubernatoriaus . . .
Amerikos mažiausia vai-’ 

stybė, Rhode Island, dar ne
žino kas bus josios guber
natorius jk) Naujų Metų. 
Lapkričio 6 ten buvo rinki
mai. Suskaičius balsus pa
aiškėjo, kad laimėjo dabar
tinis gubernatorius Rob- 
erts—207 balsų dauguma. 
Bet vėliau teko skaityti bal
sus kareivių, kurie buvo at-, 
siųsti paštu. Dabar pasiro
dė. kad laimi republikona* 
Del Sesto—<27 balsų dau
guma. Demokratai užpro-! 
testavo ir vadinamųjų “ab-
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KAS NIEKO NEVEIKIA 

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuvių Gyvenimas kas SKAITO. RAŠO 

TAS DUONOS NEPRAŠO

Lietuviai svetur
URUGVAJUS

“Delegacija” sugrįžo

Jau rašiau, kati lapkri
čio praužioje iš Urugva
jaus | Sovietų sąjungą iš
skrido niekieno nerinata, o 
tik Lietuvos pavergėjų at

niaus radiją bandęs aiškin-: 
ti Urugvajaus architektūrą,! 
bet kadangi jis ir apie ar* 
ch i tek t urą tiek tenusimano,; 
kaip apie Lenino - Stalino 
‘‘mokslus'*, tai ir iš tų aiš- i 
kinimų nieko neišėję. Ban- i 
džiusi kalbėti ir Čiaplikai- 
tė ispaniškai ir lietuviukai,

stovybės Montevideo pa- j)et jr jį paĮį nesupratusi, 
skirta 15 asmenų vietosiu.- ka pasakiusi.
tuvių ‘delegacija . i Grįžęs Revuckas vėl peri

Į tą “delegaciją Įėjo vi-į ratjįją jg papratimo meluo
ja Urugvajaus lietuvių bol-j ja apie Lietuvą, nes iš ten 
ševikėlių smetonėlė: amži- „aunamimc* laiškuose arti-gaunamuose _
nas Urugvajaus lietuvių ko- mieji ką kit4 rašo 
tnunistinių organizacijų pi»- m Krasinskas
mininkas St. Rasikas, Cer-__________________
ro klubo pi rm. čiaplikassu ARGENTINA
dukra ir žentu, kcmunistų _ ____
radijo valandėlės vedėjas P. Siekia mokslo ir čia 
Revuckas su dukra ir padė
jėja R. Diktataraitė (ji ve
da tos valandėlės ispanų 
skyrių), V. Navikauskas, A. 
iMarkevičius, J. Trinskis, A.
Kurklietis ii- kt.

Tenka pastebėti, kad Į tą 
“delegaciją” nepakliuvo nė 
vienas kitokių pažiūrų lie
tuvis, net nė vienas eilinis
komunistas ar ju pritarėjas, . , , x ,

mažos kišenės 'aso’. ka<1 tame, Nu
buvo dan- ?« įa,mos.su aukštąjį moks- 

lą einančiomis atžalomis—

Spalio mėnesį Argenti
noje lankėsi Pavergtųjų: 
Europos kraštų organizaci
jos delegacija su jos pirm. 
Masens (latvis) priešaky., 
Masens dalyvavo ir lietuvių 
studentų pirmajame pasi
matyme, kuris buvo suruo
štas Gasevieių vasarvietėj.

Argentinos Liet. Balsas

JIS BUVO NEKALTAS
*81

DAVK> RIBUR CHAR1IS RIZZO
\ iršuje <9 metu našlė Esther Ribler iš New Yorko bu

čiuoja savo sūnų Ilavid Ribler. kuris nekaltai buvo kali

namas ! metus- Jis buvo nuteistas už čekių klastavimą. 

bet po ilgų pastangų jo advokatas įrodė, kad nusikal

timą padarė ne Ribler, bet Charles Rizzo, kuris yra la

bai panašus Į i). Ribler. Apačioje matosi Ribler ir Riz

zo. jų paveikslai .panašūs. Dėl to panašumo -nekaltas 

žmogus išsėdėjo 4 metus kalėjime.

šieji vizas iki gruodžio 3 i 
d. bus atvežti šiais metais. :

Lietuvių Vokietijoje pa
liks apie 7,000. Iš jų dau
gelis negalės niekur išva
žiuoti, nes yra ligonys, ku
lių niekas nepriims. O kas 
dar tiktų emigracijai, tie Į 
ši kraštą tegalės atvykti pa
gal paprastą Lietuvai nu
statytą kvotą, kuri .\ra li
kai maža, 'o ke to pusė 
jos buvo atiduota karo pa
bėgėliams.

Lietuviai arba iš Lietuvos

Iš sūria valstijos
KENOSHA, WIS.

Mirė A. Krūtinis

Lapkričio 20 d. Chicagos 
.ligoninėj mirė sulaukęs vos 
63 metų Antanas Kiušinis, 
o lapkričio 24 d. jis buvo 

,1 palaidotas Chicagos tauti
nėse kapinėse.

Velionis buvo kilęs iš 
; ki!7 kurie7ttyko pikuli- kaz,liW; į, Ameriką'atva- 
įniuoju laivu, buvo šie: Al- z*av0 uk 17 t«urt<,a' 
bert Lang (vyksta i Fern-
dale, Gal.), Alfonsas Am- 

' bražiūnas, Jadvyga Kaišys 
' su dukra, Herman Fregin, 
į Heinrich Giedat su žmona 
; ir sūnumi (vis: i Chicago,
■ 111.), Jonas Masaitis (Cice- 
i.ro, Ilk), Steponas Markelis 
i (Baltimore, Md. l, Petras
• Pisnys, Steponas Lecius (i
Boston, Mass.), Emilio Į
Dieckman (Detroit, Mich.),

' Jonas Verckis su žmona
• (Crand Rapids, Mich.),
= Al bert W iechelt, lrene
Schv/andt, Alhert Kunz,

mas. Jo pirmoji gyvenamo
ji vieta šiame krašte buvo 
Ne\v Britain, Conn. Pradžio
je teko jam gerokai vargo 
va*'gti, kol išmoko kalbos 
ir pažino vietos sąlygas. Vė
liau jis tapo policininku, 
bet tas darbas jo nepaten-

tik išmanė, stengdamasi su
grąžinti vyrui sveikatą, Ir 
paskutines dienas ji neap
leido jo ligoninėje nei die
ną nei naktį. Taip ir užmi
go amžinai ant jos rankų.

Savo didelį gailesti Bar
bora išlieja šiomis eilutė
mis:
Kartu dirbom ir tutųiėin 

Dėl juodos dienos.

Palikai Tu mane vieną.

Kaip paukštelį ant šakos. 

Tavo balso aš nebgirdžiu. 

Veido šypsenos nebmatau. 

Vien tik gražių atsiminimų 

Tau paminklą aš statau. 

Ilsėkis ramybėj, mano

brangusis. 

Nors kelis metelius manęs

palauk.

Naktimis nors per sapnus 

Su manim meiliai pasikal n k.

ir ne vienas 
žmogelis. Joje 
giausia pasiturintieji zmo- Čekanauskai, Čikštai,nes su savo seimos nariais. ,,
Juos paskyrė, i aerodromų O.uodziat, bet po kelis um- 
palydėjo ir kelionę j abu 'ersiteto mokslų baigusius 
galu po SI,20b kiekvienam ?u,.,us ,sau<£.n? Krapovic
sumokėjo rusu atstovybė. '/b*',”?8.,- įr'

Tos ekskursijos organi- de"ta‘ L S- .1G.1.ntl,lalte> ’ IU’- 
zatorius buvo St. Rasikas, ?ek’...EnC,ka^:. »®?"'
kuris Sovietu atstovybei b!na,t«> R- l2,t?lyte’ AuLe‘ 
pnstatė tuos asmenis, ku- Stauskas, J. Simanauskas; 
i.e, jo manymu, aklai vyk- A- Janul,s *r L. Gasevieių- 
dys jo ir rusų bolševikų no-
įus ir reikalavimus.

Tai “delegacijai”
kus į Maskvą, ji buvusi 
nuvežta i naujai pastatytą 
Maskvos universitetą ir ten
pristatę kalbėti radijo va- ..... ... ,
landėlės vedėją P. Revucką. viduriniųjų mokyklų mok
Jo kalba buvo išversta į ei'nJ- 
kastižanu kalbą ir perduota . To imbuvio orgamzato- 
į Pietų Ameriką. Savo kai- ! ,us R- Gasevie.us tarp kit- 
beje Revuckas pareiškė, KO pasakęs.
kad tokio pastato jis savo 
gyvenime nematęs ir nema
tys ir iš susijaudinimo an-,o .... 
alpęs. Aišku, Petras tokio įautal 
namo nematė: Jo pora na-

VAREL. (OLD.)

Kitos naujienos

i tų, gyvenęs prie R. D. Nr.
3. Velionis buvo gimęs 
Kaune, Į Ameriką atvykęs 
1900 m. kartu su savo teMūsų prieglauda, galima 

sakyti, yra pereinamoji sto- vais.
vykia į kapus. į Pradžioj apsigyveno Car

—Rugsėjo 5 d. nuo šir-* negie, Pa., ir 25 metus dir

kino. jis norėjo būti sava
rankus.

1915 m. jis vedė ir jx) ku-| Velionis priklausė ivai- 
rio laiko išsikėlė i Detroi- rioms draugijoms, jų taį- 
tą, Mich. Čia jis išmoko ir Suvalkiečių bei Že- 
.oto.iidc amato ir pradėjo maičių klubams. Prie jo 
to verstis ii- tikėjosi gra- karsto buvo sudėta daug 

žiai ir ramiai gyventi. De- vainikų, i kapines palydėjo
August Schuandt su žmo- -Įa’ milė J° Jaun? žmona kelies dešimtys marinų, o 
na ir sūnumi, Johann Kal-: kuria jis bu- jei jis būtų laidojamas^ Ke-
kau su žmona ir 5 vaikais vO S“ūsilaukę> 2 sūnų. Žmo- noshoj, tai dalytių skaičių-- 

nos netekus reikėjo pačiam būtų buvęs kur ka 
ir vaikus auginti ir savo nis.
imonę tvarkyti. Ilsėkis Antanai,

Išgyvenęs Detroite 16 gražiose Tautinės? 
metų, jis atsikėlė į Cicero, se. Tavo mielai 
iš ten į Melrose Park. Čia Barborai ir sūnums 
jam gerai sekėsi. Sūnūs už- gilią užuojautą.

su žmona ir o 
(visi į New York, N. Yri, 
Vincas Barionis (CIeveland, 
Ohio), Hans Butschun (Os- fl 
wego, Ore.)
Buvo retas vakaras

didės

ramiai
kapmė-
žmonai
reiškiu

iv;1J\1 mui VI <11 MAlAO _
augo, seimas, 

pak

te - archit.; O. Meškūnaitė<dies smū§j° mirė Stanislo- bo Įvairiose anglių kasyk-: kr^tas
—dent.; I. Gruodytė—tech-; V?5 Saiyalius, 62 metų am- lcse. 
__, « ziaus. Velionis buvonuvy- £o1” nuo Vilkavšikio.
R. žibaitis, T. Jackevičius
—inž., S. Bagdonaitė—eko
nomė ir kt.

__o,, sukūrė savo
įase apie lapkričio 25 d.. ta(ja Ąn^nas Vgj __
buvusi literatui os vakarą, ko vjenas kaįp ^as paukšte 
kuij surengė Demokratinio ,is ant ;ake|fc 
darbo talka. Tai nebuvo pa-i

vakaras. Jis pilną
Baltie Freedom House salę 
svečių atgaivino šviežiukilęs 1P2O metais jis nusipirko . .... ... ,

. . v „ • •__ nauju žodžiu. V akaro da-t „e uni Nevvton ralis ir jame , ?. .— vasarą iš Liubeko at- .. - .,. . . ,. ilvviai visa programa nuoūki Nevvton Pails ir
kėlė Vasiliauskų šeimą (3 įgyveno iki mirties. Vėlioj pradžios jj./ gaio sekė 
asmenys), o spalio gale K. s 1 abko žmoną Mary, su-'

nė ? u1* • v r rv ° sPalio Sale K. R S 1 a!,ko kaupę dėmėsi ir palydėjo
Be to buvę ir keliolika Plečkaitį iš Hamburgo, to. -uktens (Matddą Littell,! L* . *{t -J ‘ '

dėl vėl lietuvių čia yra 62. 'ubą
J. M. Karpavtfius

AUSTRIJA

nuoširdžiu pritarimu.
Rengėjų vardu J. Kiznis 

tarė trumpą žodi. R. Šilba
joris padarė Įvadą, apibū-

Kaimynas

BROOKLYN, N. Y.

Po kurio laiko jis susi- Užpuolė ligos

mėlių nėra blogi, bet ne 
dangorėžiai. Ir Svvift sker
dyklų, kuriose jis dirbo,' 
pastatai tik 4 aukštų. Tei- 
s;,bė, yra Montevideo mies
te ir dideliu namu, bet Pe- *
tras jų nematė, nes jie ne 
komunistu pastatyti.

J. Trinskis, buvęs staty
bos darbininkas, ten vaidi
nęs architektą ir |»ei

“Silpną žolelę didieji 
medžiai užguls, jeigu jai 
nesuteiksime sąlygų likti 

a. Supa 
kime ir mokėkime išlaiky 
ti savo tarpe mūsų akade-
minj jaunimą

VOKIETIJA

Išvažiuoja M. Krupavičius
Buvęs Vliko pirm. kan. 

M. Krupavičius tvarko iš
važiavimo 
pavasari 

Vii- Amerika.

dokumentus ir 
žada išvykti į

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

“Keleivio" 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 {lasiusias 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. 27, Mass.

Čia maža lietuvių
j

Šio krašto lietuvių ben
druomenė iš 188 asmenų 
sumažėjo iki 130, iš jų sos
tinėj Vienoj yra 29. Nese
niai i Vokietiją išsikėlė 21 
asmuo.

Lietuvių bendra organi
zacija j)ersitvarkė ir Įsire
gistravo pagal Austrijos Įs
tatus. Ji vadinasi: “Austri
jos lietuvių susivienijimas”. 
Pirmininku išrinktas mons. 
K. Razminas, vicepirm. 
kun. V. Upinis, sekr. dr. I. 
Naudžiūnaitė - Jorg, ižd. S. 
Glionertas. Tautos fondo 
Įgaliotiniu yra Ig. Lapšys.

AUSTRALIJA

Statosi namus

Jonės, Pauline Le- 
vris) ir 3 seseris (Mary Str- 
zegausky, Helen Medrella 
’r Beatriče Kondrat).

Velionis buvo ilgametis! dindamas vakaro tikslą ir 
“Keleivio” skaitytojas. Į1 abūdį.

------------ -------------- L Savo kūrybą skaitė A.

pažino su Barbora Gurskie- 
ne, jau žinoma “Keleivio“, 
ir “Naujienų” bendradarbe 
ir ją vedė. 1946 m. jie iš
sikėlė i Kenoshą, Wis., ir 
_:a sėkmingai vertėsi foto
grafo amatu. Antanas <u 
Barbora gerai sutarė, tai 
r darbas buvo lengvesnis.

LSS 19 kuopos iždinin
kas, visuomenininkas A. 
Žilinskas po širdies prie
puolio dr. Savicko gydo
mas šv. Jono ligoninėje.

LSS 19 kuo)»os uolus na
rys Tiškus gydosi namm se.

Lietuvos laisvės komiteto
prezidiumo, LSS centro ko- 

Prieš porą metų sušluba- miteto narys Kipras Bieli- 
vo Antano sveikata. Jo nis pradėjo skustis savo 
miela žmona vežiojo ji kur sveikata.

Drabužiu Pakietai Lietuvon su Gurant i ia
Mūsų vaistinė turi Įgaliojomą siųsti drapanas i Lietuvą su 

Amerikoje apmokėtu muitu ir su garantija, kad siuntiniai tikrai 
nueis ir pasieks tą asmenį, kam jie siunčiami. Siuntėjas gaus iš 
rusu kvitą, kad muitas apmokėtas ir pristatymu j-aranti ją.

m.-o” -v į i Pakietas Nr. 1. Kaina $30.50 (muitas įskaitytas). Jame yra:

1aJ praeitų Programą tvarkė E. Čiur-į4 jardai rajono ir vilnos gabardino medžiaga motoru kostiumui

gruodžio 31 d. į Ameriką iš {yfė. Jos trumpi pasikalbę-! 42 colių platumo, spalva mėlyna ar ruda, 2 didelės špulikės siūlu

Europos leista atvykti 209,- jimai su rašytojais gražiai: ir adatų, ir 3 su puse jardai rajono gal««r<l»no vyrų kostiumui.

NEW YORK, N. Y.

Pernai paskutinį kartą

Pagal “Refugee Act

• Kašubiėnė, A. Landsbergis, 
ij. Mekas A. Mekas ir 
'Škėma. Turėjo skaityti
i J. Petrėnas, 

of, priežastys ji

A. 
ir

bet svambios 
sutrukdė.

....Bankstovvno lietuviai, nu
sipirkę žemės sklypą, nuta
rė statyti savus kultūri
niams reikalams namus. Jie, « • •
būsią išvadinti Banktowno m*“?"?*1
lietuvių klubo namai 
nava”. Namai 
apie 5,000 svarų. Panašius 
namus lietuviai rcngiasi sta 
tyti ir kitose vietose.

000 karo pabėgėlių. Iki 
gruodžio 14 d. tokių leidi-,
mų jau buvo duota 180,406Į_________________
akmenims. Kiek tų vizų dar'
išrašvta per gtuodžio ant-!, .p^

• • • , kyti Keleivio kalendoriųrąją pusę, nežinia. ! 195? Kaina gQ c;
Pernai paskutinis laivas' —:—

su tais {>abėgėliais atplaukė Paraginkim savo pažįsta 
gruodžio 27 d. ir atvežė dar mus užsisakyt “Keleivį.” 
1,137 asmenis. Kiti gavu- Kaina metams $4.

Siunčiam Maišia Lietuvon su Garantiia

paįvairino visą programa.
J. V.

: spalva pilka, ruda ar mėlyna.
Pakietas Nr. 2- Kaina $46.00. Visa medžiaga vyriškam vil- 

; noniam kostiumui pirmos rūšies, tamsiai mėlynos spalvos, su pa- 

1 mušalais ir kitais priedais.

Pakietas Nr. 3. Kaina $30.00. 3 jardai baltos drobės 81 <1. 

platumo, tinka apatiniams baltiniams, marškiniams, inpilams; 

1 jardai rajono medžiagos suknelei, kokios norima spalvos; t 
jardai medvilnės medžiagos suknelei naujausių spalvų; 4 špuli

kės siūlų ir adatų pakelis.

Siųskite pakieto numerį, čekį ir aišku adresą mums:

IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WOR( ESTEK. MASS.
Vytautas Skrinska. Savininkas

Mūsų vaistinė yra įgaliota priimti užsakymas dėl maisto pa 
kietų siuntimo į Lietuvą ir į visą Rusiją su Amerikoje apmokėtu 
Iš anksto muitu ir su garantija, kad pakietas bus pristatytas 

Pakietai yra gatavi.
Kaina $26.00. Jame yra l’i sv. bekono, 1’- sv 

5 sv. miltu. 2 sv. ryžiu. ,1‘ jautienos. 1 sv. taukų. 3 kenai pieno
kaštuosią g 8V. CURraus ;r ų ?y šokolado.

“KELEIVIO” SKAITYTOJAI!
£ Pirkit vaisius iš tikrai Amerikos valdžios
» ' pripažintos vaistinės

t IDEAL PHARMACY
£ 29 Kelly Sąvare, Worceater, Mana.

Pakietas Nr. 2. Kaina $32.00. Jame yra 2 s v. kumpio, 2 s v. 
jautienos, 2 sv. bekono, 2 sv. taukų, 3 kenukai sardinių. 5 sv. 
miltų. 2 sv. cukraus irtt -sv. kakao.

Pakietas Nr. S-l kaina $49 80. Jame vra 5 svarai miltų, svarai 
sviesto, 2 svar. kumpio, 3 sv. taukų. 2 sv. jautienos. 2 sv. cuk- 

' raus, 2 sv- bekono. 1% sv. pieno miltelių, 1 sv. kavos, 1 sv. ka
kao, Hsvaro arbatos.

Viskas gerai supakuota. Tik atsiųskite čekį ir nurodykite, 

kokį pakietą norit siųsti, o taip pat aiškiai parašykit gavėjo
Lapkričio 26-ą d. širdies adresą- Muitai į paminėtas kainas {rokuoti. Rašykit: 

smūgio ištikus mirė Sta-IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTEH MASS. g 
nislovas Savickas, 72-ų me- Vytautas Skrinska, Savininkas >

NEWTON FALLS, OHIO 

į Mirė S. Savickas

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

fon, streptomyein. validolo ir nuo reumato 
ampulių. Per mūsų vaistinę vaistai pasie
kia Lietuvą į 10 dienų, o į Sibirą ima 22 
dienas oro paštu. Visi siuntėjai per mu
mis gauna garantiją iš rusų valdžios. 
Rašykit mums sveikatos reikalais.
Vytautas Skrinska, K- S. Reg. P h m.

Idtal Phanaacy vaistinės savininkas
ir Nstary PnbSc ..............

mos.su


pto Ketvirtai 1VIS, SO. BOSTON Nr. 1, Sausio 2, 1957

Kas tas Sepilov?
Dabartinis Sovietų sąjun

gos užsienių reikalų minis
teris yra Dimitrij Sepilov. 
Kas jis per paukštis, papa- 

i feakoja buvęs aukštas Sovie- 
! tų pareigūnas, pabėgęs į 
Vakarus, Vladimir Šabins- 
kij.

dėtis tiktai komunistine, ji 
turi stengtis sudalyti anti
fašistinių partijų koalicijų. 
Reikia sudalyti įspūdį, jog 
naujoji .tvarka toli gražu 
nėra tokia bloga ir ji neis 
Sovietų pėdomis. O kai 
pavyks šiuo būdu gyvento
jus užliūliuoti, tada visa 
kita atliks komunistų par- 

i tijos nariai, jai palanki po-

Konsulatas prašo atsiliepti
suimti visą valdžią j savo. -----------------------
rankas. Tuo būdu kaip tik Andriulienė. Elena, Juozo dūk- ard) New Yorke ar Brook-
geriausiai pavyksta palauž
ti žmonių pasipriešinimą.

Šitoks žmogus dabar va
dovauja Sovietų užsienio 
politikai. Jis moka ir šyp
soti, bet jis dar pavojin
gesnis ir už savo pirmtakū- 
ną, kuris į visokius Vakarų 
pasiūlymus atsakydavo 
“Niet”.

Iicija, armija, teismai, uni
jos ir kitos įstaigos, kurios 
padės komunistams tvirtai

Busite laisvi!

tė.
Arbačauskas, 
Elmhurst, L

Stasys, 
I., N. Y.

lyne.gyvenęs1 Vyšniauskas Juozas, ir seserys Ieva ir Magdalena, Juozo ir
Atkočiūnas, Stasys, iš Kalveliu Vingilyaės (Vingevičiūtės)
km., Veprių v-, Ukmergės aps. Vyšniauskų vaikai.
Banevičiūtė, Paulina. : Zokas, Vincas, Antano sūnus.
Bekeris, Aleksas ir Juozas. Ieškomieji arba apie juos
Bereišis. Kazys ir Stasys (jų žinantieji maloniai prašomi at- 
patėvis švilpauskas), kilę iš siliepti į:

Ke-

—Eik šen arčiau. Maiki. r.a 
duosiu peklos.

—Už ką?
—Ogi už melavimą.
—Klysti, tėve. aš nie 

kad nemeluoju.
—Kaipgi tai ne! Tu man 

visada sakydavai, kad 
cialistai bažnyčių nedegina 
Ar nesakydavai?

Consulate gen. of Lithuania 
11 \Vest 82nd Street 
New York 24, N. Y.

GARBINA LIETUVIUS

Vokietijoje išleista Eliza- Jeronimo beth Preil knyga: “Badas, 
; neapykanta lr geros ran
kos”. Joje ta vokietė pasa
koja, kaip jai ir tūkstan
čiams kitų vyko bado me
tais Karaliaučiuje ir pas
kiau pasiekus Lietuvą, kai 
ten tūkstančiai jos vargo 
draugų buvo išgelbėti nuo 
tikros bado mirties.

Leidykla, skatindama tą 
leidinį užsiprenumeruoti, 
sako, kad visi tie išgelbė
tieji nuo mirties bado vo
kiečiai lietuviuose rado la
bai draugišką ir visuomet 
jiems pasiruošusią padėti 
tautą. Tais neapykantos 
laikais lietuviai, nepaisyda
mi Sovietų paskelbtų drau
dimu, niekados nėra atsi- 
sakę vokiečiams padėti.

nesūžavės. Sovietų politika 
buvo aiškiai parodyta, kai 
prancūzų socialistų atstovai 
prašė leidimo lankytis Poz
nanėje sukilimo metu. Pra
džioje leidimas buvo duo
tas, o vėliau jis buvo ati
dėliojamas vis surandant 
tokių ar kitokių priežasčių.
Pagalios jis nebebuvo rei- 
kalingas. Prancūzų socialis- Galinienė 
tai eina kaitų su pavergtų*

Jau buvo rašyta, kad Vi
dujinės ir Rytų Europos 
socialistų unijos konferen
cijoje, kuri buvo Danijos 
sostinėj Kopenhagoje gruo
džio 2-3 dienomis, dalvva-

• *vo greta kitų 9 Sovietų pa
vergtųjų tautų socialistų 
partijų ir du Lietuvos so
cialdemokratų partijos už
sieny atstovai: J. Vilčins
kas iš Anglijos ir J. Glem
ža iš Vokietijos.

Konferencijai pirminin
kavo Z. Zaremba. 

Konferenciją sveikino So- 
ge-

Rer karą šepilov gavo 4 
karinius ordinus, buvo tri
juose frontuose politiniu 
komisaru ir galiausiai pa
siekė generolo laipsnį. Jo 
vestoji karo propagandos 
taktika buvo žiauri, tiesiog 
velniška. 1943 metais vie
nas ukrainietis, raudonosios
armijos kapitonas netikėtai ‘ Intemacionaio

nei'alinis sekretorius Brau- 
thal ir kitų kraštų socialis
tų partijų atstovai.

Suminėsiu kaikuriuos

Bet mokymas yra vie-' buvo iš Leningrado fronto 
i ;ias dalykas, o žmogaus1 perkeltas į Ukrainą. Jo 
prigimtis visai kas kita. Į naujasis pulkas išvijo vo- 
•juk ir komunizmo moky-j kiečius iš jo gimtojo miesto, 
mas yra r

1 Rusijos k
neblogas. Sovietų-Kai tik vokiečiai pasitiau- įųomesniUg sveikinimus, 
konstitucijoj yra kė, kapitonas tučtuojau nu-j Internacionalo sekreto-

Danijos socialistų parti
jos pirm. Andersen pabrė
žė, kad Danijos socialde
mokratai vis labiau susido-

. n d - matai, kas dabar pasidarė potus lavonus. Lyg burti
TaĮP« tėve, sakydavau, Vengrijoj, kai vengiu tau-i ninko lazdelei pamojus,

•3 C t vHl H£i H I s. if , ta pamėgino diMpdicuuuu
Siur, kad melas. Ar tu nUQ g0vietų sąjungos ir pa- grafai ir korespondentai, 

nematai kas dabar darosi. nekenčiamą komu- Pulkas suorganizavo nu-
Per vieną savaitę Bostone; ^iktarjra-’ Ta]p pat kautiesiems iškilmingas lai- 
supleskėjo trys bažnyčios.! a t-ve, k. gu bažnyčios dotuves. Visuose Sovietų
i ai kaip tu gali kad; jj mokina nevog- laikraščiuose pasirodė nuo- .stove Anna Kethy pasakė:
socialistai jų nedegina, aneužmušti ir mylėti sa-’traukos ir aprašymai, kaip! ^su tvirtai įsitikinusi, 

—Bet kas tėvui sakėj vo artimą kaip pats save, biauriai naciai elgiasi su i kad greitai grįsime tėvy-J 
kad tas bažnyčias padegė o tačiau žmonės elgiasi vi- nekaltais ramiais gyvento-; nėn- Įvykiai Vengrijoj nė-

mi socialistų už geležinės 
uždangos kova už laisvę, i 

Vengrijos socialistų at-

socialistai? sai priešingai: jie ir vagia, jais.
—Čia, Maiki, nėra rei- a užmušinėja, o vietoj ar- Ir tame fronto ruože So-

kalo, kad kas pasakytų, ba rimo meilės pas juos daž- vietų kariai kovėsi ko nar- 
ir be pasakymo aišku, kad r.ai yra tik artimo neapy- siausiai, norėdami atkeršy
tai bedievių darbas. Į Kantu. Juk ir tėvas pats ti vokiečiams. Bet po karo

—Kodėl aišku? Ar tė
vas turi irodvmu?

ra pirmutiniai ir nebus pa
skutiniai. Daugely vietų 
buvo sukilimų, apie kuriuos’ 
net nieko nežinome. Veng-' 
rijos įvykiai nėra atsitikti-:

esi paleidęs nevieną plytą vienas Berlyne veikęs enka- J1131, ^uos gyvenimas pn- 
ocialistiĮ langus. 0 baž-į vedė pulkininkas Šabinskui gandino, pubianchns juos

ryeia juk to nemokina. 
—Jes, seniau

pareiškęs: ‘‘Gestapo įvykdė V kitui. Tautai galima už-;
Rusijoje daug bjauriausiu čiaupti bui ną, bet ją sunai-] 

“ darbu, bet tik ne jis išžu- p]*1 ne™ ‘<*s. Ienf ®s da'|)HtS Zl-I . - . . . Ao titru, Vorl „„I

—Nu, tai kasgi kitas ga
lėtų Dievo namus degin
ti? Juk katalikai to neda
rys. Nedarys nei protesto- 
nak Aišku, kad bažny
padegti gali tiktai bediev 
Aš žinau, kad tau tas ne 
patinka. ale nieko nepada 
lysi. Kas teisybė, tai tei'
.-y bė. j

—Tai]), tėve, kas teisy- 
i ė. tai teisybė. Bet teisy
bė čia yra tokia, kad tas 
i ažnyčias apiplėšė ir pade-j 
gė ne socialistai ir ne ko-i 
lde “bedieviai", bet švento-Kad gražaus bažnyčios mo- 
Jono Romos katalikų pa-'Kvmo, ‘"mylėk savo arti- 
japijos narys, tikras kata-; mą", nesilaiko nei patys 
iikas ir parapietis. [Kunigai. 0 jeigu pažiūrėsi-!

—Maiki. nemeluok! me į dvasiškijos elgėsi su.

n m, agentai ir ją išžudė pnes ... .
hn- • įžengiant raudonajai armi-. Paielfke. ,
bU>°hai.‘ šią provokaciją sugal- “?_a!us’ bKet t,K karimu po- 

, , - i 1 V0J° Įvykdė fronto ruo- pjunu, bet ne poktiniu.
az.p ios- P£0 pO]itinis komisaras Di- ^es e\ame tampi iai suns- 

aka,us prieš . . § n „ ti su laisvomis Y akarų vals-Į
caią. Čia jiem-1 J 1 , - • . , .

Pei
atsitikimas
kai socialistai at-i J

ie
mti savo p 
US.jCS

i gi buvo užkurta pirtis.
—Taigi tas parodo, tėve,

esame ne-.'

Ževeliškio k., Žeimių v 
dainių aps.- Bukauskas, Antanas ir Kazys, ir seserys Antosė, Emilija, Marijona ir Viktorija, Onos Kmi-; taitės ir Antano Bukauskų vaikai.Bukauskienė, Ona. duktė.Burokas. Juozas, Jono sūnus. Darginavičius, Stasys. Deltuvienė, Ieva.Dransutis, Antanas. Vinco sūnus, ir jo vaikai: Antanas. Jonas, Bronė ir Stasė. gyvenę Front St-, Philadelphia, Pa. Dubra. Jonas.Dumkaitė, Elzbieta.- Krivickaitė, Veronika, gyvenusi Paryžiuje.

jų tautų socialistais. Būki-j Gindrenas, Juozas, Aniceto šu
te tikri, kad mes jumis vi-j nūs.
sada ir visur paremsime”. j Grigaitė - Krisiulevičienė, Pet- 

Italijos socialistų atsto-i ronė, iš Veisėjų vai., vyras le
vas savo sveikinime pami-'ofilius- vaikai Antanas ir Pra 
nėjo, kad italų darbininkai j ”as- 
20 metų kovojo su diktatu 
ra. Jie ją pažįsta. Toji’^U^.
ilgametė diktatui a ii buvoe^erjo parap, Seinų aps., gy- 
pagrindinė pnežastis, kad venusi scranton, Pa. 
komunistų partija Italijoje Januškevičius, Juozapas, Fe'ik- 
yra didžiausia. Italų dar- so sūnus, gyvenęs Pittsburgh. 
bininkai nori kovoti UŽ sa- Pa., žmona ir vaikai: Edvar- 
vo ateiti kartu su viso pa- das, Elena- 
šaulio darbininkais. Bet to- Jurgelaitė. 
ji kova neturi būti pagrįsta Vokietijoje
teroiu ir melais. j vykioje.Jurjonas, Petrovinas, Jono sū

Gudelis, Viktoras. Adomo sū nūs, ir žmona Veronika.,'ičienė, Juzė. iš šveni

KOKS SKIRTINGAS 
ELGESYS

TenorulopamjvAo ofcfnvucC» VVVV ▼

Albina. gyvenusi 
Sehvarzheide sto-

Kai Balfas siunčia betką 
į Vokietiją ar Austriją, tų 
kraštų valdžios ne tik nei
ma jokio muito, bet dar trims frėrv-i voltuij v v^avvva nsmninn

tremtyje esančių socialistų ^.nskas Bl.„nius ,,etro s_; bems sandėlius ir pačios su- 
vardu. Jis tarp kitko pa*.nus iš jonavos> įmoka tų gėrybių nuvežimo
brėžė, kad Ispanijos pilie-, Kaprickaitė . Šimkienė, Anelėj iv paskirstymo Raidas, 
tinio karo metu komunis- vyras Šimkus. Vladas, ir duktė-' Visai kitaip elgiasi Se
tai žadėjo paramą, bet iš ryS: Janina, Marytė, Regina ir vietų Rusijos valdžia. Ji 
tikiųjų išdavė. Mes puikiai Valentina. ;ųž ten siunčiamus siunti-
eupratome jų tikslus, kai Kaprickaitė, Janina. nius plėšia baisius muitus
Hitleris susitarė su sovie- Keršulytė. Uršulė. ; tjek jg atskiių asmenų, tiek
tais. Kai sovietai pamatė,1 Ketvirtis, Antanas, Igno sū- g labdaringos įstaigos_
kad Ispanija netaps komu- nijs- inžinierius. Balfo.
nistine, tai jie mus apšau- Kizeučienė, Magdalena. pei; Tarptautinj iau<loną-
kė fašistais. Fašistais ne- : ji krvžiu galima siųsti siun-
buvome ir nebūsime. Ispa- Kudir-’ Vin(2?-gim J3is m J linelius be muito, bet tik 
nijes studentai pirmieji pa- ^ių aps. i tiems Sovietuose esantiems,
rodė, kad jie kovoja prieš Lukavičius Henrikas. i kurie yra prievartos darbo
diktatūrą. ŠMassel, S- J., gyvenęs Lake'stovyklose, kalėjimuose ar-

Britų darbo partijos svei- Ronkonkonia, L. I., N. J. j ba ligoninėse.
kinime raštu buvo atskiras Meškereviėius. trys broliai (bu-! Balfas daro žygių, kad
kreipimasis į Lenkijos iivbo vadinami Ramonais), is Me-į Sovietu valdžia leistų jam 
Vengrijos socialistus. “Jūs diliu k., Šešuolių vai., U kn.er-i ]aį,daros darbą vykdyti Lie-
kovojote ir dėjote krūvi- sės aps. Į tuvoje ir Sovietų sąjungoje,
nas aukas ne be reikalo. Vi-' Micevičienė, Juzefą. kaip kad kiti kraštai yra
so pasaulio liaudis eis jūsų!Pau,auskas Slasys- Stasio sū-
pėdomis ir greitai būsite! "us\ g'ni;. T*:
laisvi

J. G

leidę, bet kokie bus tų pa
stangų vaisiai, šiandien ne
galima pasakyti.

Kol kas Balfas iš Vokie-

—Čia. tėve. ne melas, 
bet tikias faktas. Policija 
kaltininką jau sugavo ir jis 
prisipažino padegęs tris 
bažnyčias, o apiplėšęs jų 
• lai daugiau. Jis vadinasi 
Robertas Vhalen ir dabar 
sėdi kalėjime.

—Bet ar tai galimas 
daiktas, Maiki?

-—Jeigu taip yra, tai aiš
ku, kad galimas.

—Maiki. aš vistiek nega-

Kai raudonoji armija įžy- tyrėmis, juo labiau su pa-Į 
giavo į Rytų Europą, ją! vergtomis Lytų valstybė-! 
pavergdama, ne kas kitas J mis* kadangi n mes patys, 
o tas pats Šepilov “padė- *:SarRe pergy \enę panasųj 
jo” visą eilę valstybių pa- lakotai pj ir panašiai kovo-» 
versti “satelitiniais kraš-i Jcme (^1 mūsų lais\ ės. 
tais”. i, “Šiandien mes esame

Pasibaigus kami, * jis’laifvi- bet mes negalime 
prisijungė prie Sovietų są- džiaugtis ta laisve, kol ži- 
jungos repatriacijų komisi- nome, kad mūsų broliai 
jos, 1947-tais metais še-, darbininkai Rytuose kenčia 
pilov buvo paskirtas visų vergiją. Mes r.oi irne laisvės 
Rytų Europos satelitinių n\ dirbsime visomis jėgo- 

. kraštų propagandos virei- laisvės darbą 
Bet ir tais laikais, kai ku- ninku. Per slaptą sovietinių Olandijos atstovas sakė, 

informacinių įstaigų pasita- kad “sukilimas Vengrijoje 
rimą Rvtų Berlyne Šepilov aiškiai parodė, kokiose sa-į 
mokino' šitaip elgtis: lygose gyvena ir dilba pa-!

_, . . , ... ..... vengtuose kraštuose. Jie ro-1
Ūkininkus reikia įtikinę- fjo kokiais supuvusiais pa-, 

ti, kad nebus įvedami jo- gnndais, melu, pereekioji- 
kie kolchozai, krautuvinin- ma^ vra pagrįsta sovietinė' 
kams ir smulkesniems pra- tvarka Užtenka tik pami- 
monininkams duoti pažadų, nėti Potsdamą, Poznanę, 
kad jiems nieko blogo ne- Rudajreštą. Esu tikras, kad 
atsitiks. Vyriausybė iš pat nei-ukus tie patvs ivvkiai 
pradžių jokiu būdu negali 1>aiSįkaltos Maskvoje”/ !

Prancūzijos atstovas kal-

.<ita;p galvojančiais žmonė
mis inkvizicijos laikais, tai 
net plaukai šiaušiasi. Isto
rija sako. kad vien tik Is
panijoj inkvizicija nukan- 
xino 50 tūkstančių žmonių

nigai degino nekaltus žmo
nes ant laužų, jų bažnyčia 
skelbė “neužmušk” ir “mv- 
lėk savo artimą kaip pats 
save”. Visa tai parodo, tė
ve. kad bažnyčios mokv-

Jiu tikėti. kad katalikas; mas yra tuščias žodis. Te
galėtų plėšti ir deginti baž-jdėl ir tas jaunas vyras. Ro- 
riyčias. .Jeigu tu paskaitv-i bertas VYhalen, nors buvo 
turn katalikų mokslo ras- bažnyčioj išauklėtas, liet 
Įlįs, tai ir pats pri pažintum,: kai jam reikėjo pinigų, ėjo 
kad katalikų bažnyčia blo- i bažnyčias dėžių su pini
gų darbų nemokina. gaiš piešti: o jeigu kurne-

—Tėve. ne tiktai katali-pavyko dėžę atplėšti, tenai darytų, bet katalikas darė. bėjo: “Mes nieko gera neši
kų, bet ir jokia kita,baž jis iš jiiktumo padegė baž- —Užteks, vaike. Gud- tikime iš Chruščiovo ir Bul- 
nvčia bk»gu darbu nemoki nvčia Laisv; mani< h n«- bai ganino. Jų šyps«‘»ios mūsų

BALFAS IEŠKO

Balfo centras yra prašomas paieškoti sekančius asmenis: Francis Dirgėla ir PetronėlęJanuškaitė-Dirgėla ieško savo giminių ir pažįstamų, gyvenusių Bostone ir Chicagoje. Guževičius. Stasys, Stasio sūnus. gim. 1931 m- ir jo motina Teklė Karpavičiūtė.Guzcvičiūtė, Elena. Stasio duk- aė. gim. 1921 m., gyv. Kaune Užupis. Juozas. Jono sūnus, apie 70 metų. gyv. Brooklyne. Antanas šiurkus, Vinco sūnus. Vincas šiurkus, Vinco sūnus, ieško brolis.
Išora. Petras. Liudviko sūnus, 
gim. 1983 m- ieško žmona ir 
vaikai.
Ignas Svilainis. Vinco sūnus, 

gyv. Brooklyne.

Leonas Bobrickas, Petro sūnus. 
Marcijona Lileikytė . Krasaus
kas, gyv. Brooklyne, ieško bro
lis.Patys ieškomieji arba apie juos žinantieji prašomi atsi- šiuo adresu:

BALFas 
105 Grand St.
Brooklyn H, N. Y.

liepti

Paužuolytė - Ribokienė. Veroni

ka, vyras Ribokas, Kazimieras 

ir duktė Aldona.

Pieslikas. Juozas. Dominiko sū-j tijos į Lietuvą siunčia vais- nus, iš Raguvos vais- tų siuntinėlius, kurių mui-
Pikelis, Jonas, Juozo" sūnus.

Radavičius, Stasys, Adolfo sū- tas nėra didelis ir juos ga
vusieji gali pajėgti sumonūs-Rimukas, Marijona.Šaulienė. Elzbieta. Stasio žmona. kil. iš Jurbarko.Sedziukevič. Petras.šimakauskas. Alekas, Antanas,Jonas ir kiti broliai, ir seserys Julija. Magdalena ir Veronika, iš Kampinių k., Kalvarijos v..Marijampolės aps.Slavinskas, Stanislovas.Slavinskas. Vincentas.Stasiukonis, Adomas, iš Šėtos vab, Kėdainių ap. šultė. Antanas, Jonas ir Klemensas, iš Pakliaupės k-, Laižuvos vai., Mažeikių apskrities.Survila, Edmundas ir Henrikas.Survila. Jonas, gyvenęs gal;Brooklyn, N. Y.Tamašauskas. Bronius.Treinys, Jonas.Usavičius, du broliai, iš Medi- lių k.. Šešuolių vai., Ukmergės apskrities.Vaičekauskas, Antanas, Petro sūn-. iš Kretingos vai- Vilimas- Užbalis, Juozas.

Virblis, Jan. Vaclovo sūnus,
dirlięs laivų dirbtuvėse (ship- RaiTe, Pa.).

kėti.

BALFO VADOVYBE

Dabartinėj Balfo vado 
vybėj yra šie asmenys1 
Pirm. kan. dr. J. Končius, 
vicepirmininkai: kan. J. 
Balkunas, A. Devenienė, B. 
Spūdienė ir J. Ginkus. Sekr. 
N. Gugienė, ižd. A. Trečio
kas, fin. sekr. St. Briedis.

Direktoriai: A. Bach
(Fhila., Pa.), P. Gribienė 
(Chicago, Ilk). V. Katkus 
(Detroit, Micn.), S. Laniau- 
skas (Cleveland, Ohio), M. 
Michelsonienė (Boston, 
Mass.), P. Minkus (Brook
lyn, N. Y.), S, Mulks’ienė 
(Lindem, N. J.), N. Raste
nis (Baltimore, Md.), M. 
Rudienė (Chicago, Ilk), J. 
Skorubskas (Cicero, Ilk), J. 
Valaitis (Brooklyn, N. Y.), 
P. Viščinis (Brockton, 
Mass.), M. Zujus (VVilkes-
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lš Pavergtos Lietuvos j Metai ke Vadovo Biržiškos
Žinios ii Kauno

“Valgas šakoju, vargas? 
lapoja, vargas vaitelius kil
noja” visoj Lietuvoj. Yra 
teisybė, mažas skaičius to
kių, kurie gauna, per mė
nesį 4,000 ar net ir 15,000 
rublių. Tokie vargo nejau
čia, bet kiek tokių? Taip 
maža, kaip gero ūkininko, 
dirvoje usnių.

Štai sargas gauna permė-j 
nesį 200-300 rublių, plentų 
statybos darbininkas per! 
mėnesi uždirba 300-500 ru-j 
bliu, namų statybos 350-j 
600 rublių, siuvėja su 20j 
metų praktika 250-400 rub-! 
lių. Prie statybos prižiurę-j 
tojas per mėnesi uždirba 
700 rublių, bet jam visokių 
mokesčių su valstybine pa
skola atskaito 210 rublių.

Tokie plačiųjų masių už
darbiai, o koks pragyveni
mas? Štai keli pavyzdžiai. 
Bulvės rudeni nukasantį 
centneris (110 svarų) 40j 
rublių, o žiemą 60-75 rub-J 
liai. Vienas metras (apie Si 
kub. pėdos) malkų kurui: 
vasarą 80, o žiemą 130 rub-į 
lių. Silkių iš bačkos kilo-’ 
gramas (2.2 svaro) 18 rb.,j 
margarino kilgr. 18 rb.,'
kiaulienos mėses kilgr. 25 
rb., lašinių — 35-40 rbL: 
Paprastas kostiumas 500- 
1,00 rublių, o geros ang’iš-' 
kos medžiagos 2,000-2.500 
rublių. Geri batukai 350- 
500 rbl.. aulinių batų krau
tuvėse nėra, o užsakant pas

batsiuvį kainuoja 600-700 
rublių.

Galite įsivaizduoti, kaip 
reik gyventi tokioms kai
noms esant. .
“Apyaušrio dalia”

Vilniaus teatre

Vilniaus dramos teatre 
vaidinta Bailo Sruogos pa
rašyta istorinė drama “Apy
aušrio dalia”, kurioje vaiz
duojamas žemaičių bau 
džiauninkų sukilimas prieš 
ponus 1796-tais metais. 
Veikalas pastatytas režiso- 
liaus R. Juknevičiaus 50 
metų amžiaus ir jo 25 me
tų scenos darbo sukakčiai 
paminėti.

Apie tą vaidinimą iš Lie
tuvos rašoma: “Juknevi- 
č aus pastatymas puikus, 
vaidyba taip pat. Kiekvie
nas jautresnis B. Sruogos 
žodis perpildyto teatro bu
vo lydimas nesiliaujančiu 
plojimu”, kitaip sakant, 
;uo būdu buvo reiškiama 
patriotinė demonstracija.

c alki komunizmas

Esama žinių, kad Vėlinių 
dieną Kaune ir Vilniuje 
buvę tikrų demonstracijų 
prieš komunistų valdžią. 
Kaur.e kapinėse prie pa
minkle žuvusiems sa vano
ki m s sakyta kalbų, iška 

bintą Lietuvos vėliava, mi
nioj buvę girdėti šūkiai: 
“šalin komunizmas” ir kt

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
SENAS KAREIVIS MATUTUTIS,; .uipEL Aš NETIKIU J DIEVĄ, 

parašė Jurjris Jankus. Pasakoji-; t i.>:a arjrumentų, kurie eisim
mas apie nepaprastą žemaitį, kuris! V * * ra
daup nuostabių dalyku padarė, tik; r);nas V. P£^SY, AbgkkKro-
nepadarč vieno, kurj tikrai ture.io Kietais viršeliais, 4«7 pusta*
padaryti. , i psl. Kama ...... . Į niai, kaina

PABUČIAVIMAS, parašė J. Grą
žąs, novelių rinkinys, 156 psl.LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geriausias vailovėlis pra-;„ .
dedantiems angliškai mokytis; duoda o&>na 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.Į (AVO 
Kama •••••••• oc

61.50. 
SOCIALIZMĄ.KELIAS J

Parašė Leonas Biumas. Trumpas 
ooalizmo aiškinimas. Kaiaa Z6c. 

DEAiOKRATINIO SOCIALIZMO
PRADAI. Populiari ir naudinga 

.nyga šių dienų klausimams supras
ti. Kaina ..........................................50e
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa

rašė E. Vandervelde, vertė Vardū- 
as. Kaina ....................... 10c

LIKTU VIŲ KAuBOS ISTOKUA.
Dr. P. Joniko pirmasis ir viešinta

is šiuo klausimu veikalas. Kai-j,;* ........... •••••••••• e e$3,UU
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis., I IK RA TEISYBE APIE SOVIETU

1SS puslapiai, kaina ....................... $2 RUSIJA, arba komunistų diktatS-
I a faktų šviesoje. Trumpa bolšetis- 

į.o istorija ir valdymo praktika. La- 
>ai da.ig medžiagos. 96 puslapiai

NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 
ehelsonienės parašyta; 250 įvairių 

receptu, 132 pusi. Kaina ....$1.25
KAS BUS, KAS NEBUS, BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-
Kos jiiomus aprašymas, kaip Jonis 
Mažrimas IS12 metais iš Viekšnių Į 
Kauna nusikraustė ir Napoleoną re
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50 
CEZARIS. Mirko Jesulič'o romanas.

CEZARIS, M irko Jelusič'o romana-. 
vertė A. K. Tuida. Antroji dalis,

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

CEZARIS, Mirko Jck; 
vertė A. K. Puida.

176 psl. Kaina __

o romanas.

MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo- 
jfos trilogiška istorijos kronika,

17.3 pusi., dalelis formatas, ners 
popiera. Kaina ........................... $2.50

kaina
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA 

KRISTAUS VIETININKAS! Pa
rašė kun. M. Valadka. 8vartw 

iekvienam perskaityti. Kaiaa $1.20
SOCIALDEMOKRATIJA IR BOI-- 

SEVIZMAS. Pagal K. Kautsk 
naujausiomis žiniomis papildyta tuo
klausimu knygutė. Kaina ......Soc
KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR 

BINO SENOVEJE. Dievų yra vi
lkių įvairiuose kraštuose ir jvairiuo- 
c laikuose dievai buvo kitokie. Ko

kie buvo senųjų lietuvių dievai? 
ivai na 61.90
ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. P. Abelkio 

parašytas istorinis romanas iš Že
maitijos krikšto laikų. Su kietais
ąyda rais. Kaina ........................ 63.50
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo 

toks tvanas būti ir kų apie tai 
ak** mokslas. Kama .66c

DEL LAISVOS LIETUVOS. Lietu
vos socialdemokratų raštai dėl bol-

.... , ... , ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo-. 'uiadkos parašyta knyga, 2-k>į • v-,„a oa.
f\atnr ...........................$2..->(t į ,

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

nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina... .$3.75

APIE LAIKA IR ž.MON ES.
J. Aisčio atsiminimai apie

Miškini, Tumu, Savickį,
249 pusi. Kaina ...........
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio

svarbiausias veikalas, išvertė .M.

Poeto
Bii’kį, 

Giras ir Kt 
............. $2U»ū

Miškinis. 2tKI pus!. Kaina__ .$3.25
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo

M
nusi
ŽEMAITES RAŠTAI. Garsiosios

mūsą rašytojos pirmojo karo melu
Amerikoj' parašyti vaizdeliai su ra
šytojos paveikslu. 12$ puslaem, 
kaina .ydc
NEPRIKLAUSOMOS I.1KTUVOS

PINIGAI. Jono K. Kario, lf>0 pa
veikslu, 225 pusl^ gerame popie; ' :e 
Kaina

BAR A BAS. Paer Lagerkvist’o isto
rinė apysaka iš pirmųjų krikščio

nvbes laikų Romoje, Palestinoje ir 
Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio
premiją. Kaina .............................6UB
ANOJ PUSĖJ EŽERO, parašė Pul- 

jis Andriušis, trumpos lyrinės 
apysakos. l<*0 psl. Kaina .... 61.50.

Pulgis Andriušis,A KISS IN THE DARK. J. Ja^m’^T!.PELIS' Jmraše 
no r.n^Sų knlbn sodrus vmzdelia.J jnokinpas romanas, 240 psl, Kie-

150 ptisl. Kaina kietais viršeliais $2.'tais viršeliais. Kaina ........ 63.
viršclii,is ................... S1 (,l‘ PER KLAUSUČIŲ ULYTELĘ, pa-

LIETIA IŲ KALBOS GRAMATIKA.’ -- t T>oirvrion*« Iriam 1Parašė Dr. D. Pilka. Priiait.mta ras<' l',«4as Hovjdcnas, jdomi
Amerikos lietuviams. 11} puslapių, apysaka, 1 <6 psl Kama .... $3£3cu.
Kaina .............................................. $1.00 SCK'l AI.IZMO TEORIJA. Trumpai
JUOZAS STALINAS, arba kam ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

Kanka^o razludninkas buvo pasidn- suomer.ės santvarka ir kodėl ji dai
fųs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c keisis. Kaina .............. .........tSc

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: 
KELEIVIS

<36 East Bros d wa y So. Boston 27, Mom

Kai ■« draugą budojoai, 

Taip IiAdnai švietė saulutė. 

Jog radžai ji vaitoja.

Lyg aiaą lydint močiutė. 

PaukAtdiai giesme lydėjo, 

Gamta visa tad tylėjo 

lr vėjas ūžti austojo, 

lr medžiai jaa aeilamėjo, 

Pasaulis rodės raudojo, 

Verkė ir rėkė ir kaukė.

velionies dideli veikalą — 
Aleksandryną, kuris skirtas 
371 mūsų rašytojų, rašiu
sių ar tik pradėjusių rašyti 
prieš spaudos draudimą. Jis 

; turi 1,000 mašinėle rašytų
; puslapių. į
i Gal atsiras kas išleis ir,
mažesnius veikalus: Tarpit_ . . „ 4 knygų ir bibliotekų, Praei-

Taip pnes 50 metų pos-. pabįros> Lietuvių ra- 
mavo Vaclovas Binnska. žytojų kalendol.ias kuris 
Tuos ir kitus jo ir ne jo dus beveik trigubai didės-, 
posmus kompozitorius Mi-!nis jo ilmoji laida!
kas Petrauskas apvilko, (pilmoje toido> yra sul.a.Į 
puošniais gaisų rūbais, o ė ta 1149> 0 naujai palTOk.'.

VACLOVAS BIRŽIŠKA

Klaipėdos krašto vietovardžiai
Dažniausiai vietovar- Šilutės aps. Lapynės vis. 

žiai yra suaugę su pačia Lindikai, vok. Lindicken, 
žeme, jos paviršiumi, kai-! k. Šilutės aps. Žukų vis. 
neliais, slėniais, miškais, blilkurpiai, Mil&kurp-

; vandenimis. Tai gamto- iai, vok. Klooschen For- 
! vaizdiniai ar žemėvaizdi-! stgutsbr.. dv. Klaipėdos ap. 
niai vietovardžiai. Bet yra Priekulės vis.
ir kitokių rūšių vietovar- Mižeikiai, vok. Miszei- 

! džių. Čia imami gyvenvie- ken, dv. Klaipėdos aps. 
čių vietovardžiai iš Klaipė- Budelkiemio vis. 

i dos krašto, kuris savotišku Pareigčiiai, vok. Parun-
1 trikampiu stovi prisišliejęs gaili. k. Šilutės aps. Kark- 
Į prie Baltijos jūrų, Kuršių lės vis. 
marių ir Nemuno žemupio Pempiai, vok. Pempen, k. 

į lig 90 km ilgio dešiniojo— Klaipėdos aps. Priekulės
K* aidalistu rajunga ?yta ' V "?UJal P"*- Vadovas Biržiška 19.-.4 ,:.i šiaurinio kranto ir priklau-. Pempiukai, vok. Ncu-
IMO metS» «■ •*««» k' .Klaipėdos vls‘ Bu’

šitokiais
met V. Biržiška mėgino pa- mašinėle rašytų 2.047 pus

gyventoju
----------- -. -v ---- - , — . dažnai lankydavo ir savo) arba kartais apie juos nu Pėžaičiai, vok. Piozeiten,

Zka^rn^ T^kauama i- |1?P> Vh Vt?“W ki’-| bėdomjs „.sM-umUv... įsaką ką norą apie juos k. Klaipėdos aps. Agluo- 
Skausmą, iokj SKausmą i. ir po Pgų ,)gų u D| j Peboni< Ringo ar jiems apkalbingo nėnu vis.
ž^o™ draugai kai jie ”, 1 bus rei!calingi’ ,,en“st' £ 1 nebetui ėdamas su k u.. s*cn Į Būdinga, kad Klaipėdos ! Pilaičiai, vok. Piktaten,
žinojo, kad jis 1956 metų
sausio 3 dienai vos pi-sĮ.. pitsku,i„i,„„i,!5 ....,,.;j vlena pllTOa
dejus Waterbury, Conn , L metus velioni- Vuch.iaJlandas uialei-d . ,, i, i lietnviriri ir kaii.pnreslv 
gonmeje amzmai užmėtė Bil^iška pl.aleido Bostone. šachmatų leno,s i sime, itin įvairūs ii l i'
akis. Gedulas apgaubė ne Kaį j borto-! * „įnegirdMai kartūs t,,
tik juos, bet ir Visus dvasu. nieži pa8akoji,1.us_ aiiucį d|.a^ ’? viniai, MūdhMfcč „„m,.
= kampe jie bebūtu3", ,°',e t*-e| dien prisimena, jis via bo-!^ ta l.etov,,)išminties,, n, tės aps. Plaškių vis.
pasaulio Kampe jie be ut.. t,k het buvozt-l vo ka,sdienll,j., SKeil„, r, į romą ir kartais g,b. m.ma Plikiai, vok. Plieken.

Jie gedėjo, nes netekote > nomas kompozitorius Mikas; . ...... tumų. beskaitydama? • ••• --
kurio
didžiuojasi
aukštai vertina jo išvarytą Vaclovą Biržišką, kuris; “‘'"“į'“.;:' 3 (PASTABA,
didelį barą Lietuvos kultu- visiems i akis krito 
ros istorijoje (Prof. J. Pu- barzda ir lazda. ,
žinąs); nes daugiau nebėrą! vairuotojai jį pagarbiai pra?}
kito tokio mokslininko iit^ leisdavo gatvę pei eiti-, tvąnvrr . ’ .J 1 . * o.f, ' Barzdėnai k., vok. Bars-
anisto kuris galėtų paša-; vajuose dažnas jam vietą'' kiu’ kJįu -t^. jj dehnen, k. Šilutės aps. ša- 
kyti tok! autoritetingą žodi užleisdavo Pašto tamadto-1 yo iečiu- j ,JalluSk J kūnelio vis.
apie lietuviškosios knygos jas, išmokęs is kasdien su h va,l(lvlli, H i(ti, Barzdm,.,, vok. Barsduh-
praeiti (Prof 2. Ivinskis—; juo reikalą turinčių keleu, -y pasisiė,,ti u;; a,,kšt<, ne«- k. Šilutės aps. ir vis 
poetas J. Aistis) n^-is'viecų kelis Iietuviskus zo-;stįjo į,. t()deū is kit„ ka„;.j ««efe*i vok Beje!,n
mūsų tai-po atsiskyrė ..pntt1 džius, ji lietuviškai pasyę^fcario ilik;i den - .k, Klmpe^oscaps. iai, vok. Sausgallen, k. ši
didžiausias mūsų kųl^ropindavo. . įovjlėjai tuoj jo pastebeu n u. fvube,i,ų vts’ Pnrku- lutės aps. šakūnėlių vis.
lunkas (Dr. P. Jonikas);,be. Velionis mėgdavo žAlo. (lės vis; ; r y;.’ J Skrandžiai, vok. Matz
kurio darbų dr po šimto; nes, mėgo būti jų pobū-' Visuomet ateidavo griž- Birbinčiai, .vok* Nausse-
metų neapsieis nė vienas- viuose. Nebuvo Bostone damas po pietų beveik tuo den “Nausėdžiai”—Jakob,
Lietuvos Iftdtūros praeities'nė vieno geresnio viešo po- pačiu laiku. Todėl dar irk. Klaipėdos apš. Dovilų 
tyrinėtojas (M. Gudelis), būvio, kuri velionis .būtų dabar tam laikui atėjus i: vis. ,
nes. anot šitame krašte gi- apleidęs. Nekaitą jis juose; kam nors duris atidarius.’ Blauzdžiai, voki Blaus-
musio ir augusio bostoniš- ir žodį tarė. Paskutinį kar-: nekontroliuojama minti- den, kJ Šilutės aps. Vyčių 
kio dr. Landžiaus, mirė vy-tą jis iš tribūnos kalbėjo;šauna i galva: “Biržiška*

matus lošti.

k- ie. i.r.j

\ e j krašte ir nuo Nemuno žem,------------ - Mat, ji-
Įlioniu kelerius melu- k.ei - upio i pietus taigi M Tie 

tdieni ilgas \a !tuvoje vivtovardziai ?»

HUUUVIU MU i boo/1--i>n‘n? Pil |1UII1<1 n nctll-d P* v n N llUIll <r. . i . i i • • avi 1 Rasuieniiii^ s\ecia> ru i ‘ k clie gedejo, nes neteko to • Romas kompozitorius Alik&s: /.jo užains ii<> i -ci- tumą. beskaitydama pu:
rio darbais džiaugiasi i’ Petrauskas, taip dabar daug1 ' i kins Klaipčd<;s ktašt». ’i-
Iziuojasi visa tauta ir. ir nelietuvių žinojo prot. i.-j- i.ol.t„. z, ; 1 tovardvno lietuviskun.u.-a •• a* • , i i r>- -•*! 1 • < heilfc kaitu> abCIUDiiiei 7 b . z_ AA _zafoi vnvhna o VūPlnVTO » /DACTAD1 D, li.n-.va.k**1 *s[ iščiulpė kas ian; buvo t. i- (PASTABA. P>. lieąivis- 

„ ^TO| kalinga. Veiiau užeidavo,įko vietovardžiu pal as, n a 
Maam)i kaip jis pats sakydavo, pa-ilr vokiečių rašomoji vieto- 

”1' 1 •> 1 . -i vardyno lytis ii- k. «• dv.l.

ras, kurio didelių darbų tik mėnesi prieš mirtį Vilniaus'ateina”. Deja, kita akimir- Bobiai, vok. Šchugsta 
aklas gali nematyti.'. i seimo 50 metų sukaktį mi-įka... ir atsimeni, kad jus, “Žiugžda pavavdė”-USten-

Suminėjau kelių, plačiai ui ut- Jis tada pasidalino čia daugiau nebeateis... zel. k. Klaipėdos aps., Do-

J. Vanagas
žiaus 70 metų sukakties; Stepono Kairio pavestas, atminimą, 
proga, kurią Bostono lietu-j pne dura pardavinėjo šo
rių kultūros klubas gražiai cialdemokratų literatūra ir j
paminėjo 1954 m. gruodžio Seimą sekė svečio teisėmis.j jęgnĄ BYLĄ LENKŲ
4 d. Šitie žodžiai nusako 
tik dalį Vaclovo Biržiškos 
darbų, bet ir jie. parado, i girdėti 
ko mes lygiai prieš metus '' 
netekome.

Kartą laikraštininko pa 
klaustas, kad daryti, kad 
dažniau ir geresnių kūrinių 
pasirodytų, Vadovas Bir
žiška atsakė: “Reikia dau
giau galvoti apie Lietuvą ir 
mažiau apie savo asmeni
nius reikalus”. Ir tikrai 
velionis Vaclovas tuos žo
džius šventai vykdė. Jis vi
są savo ilgoką gyvenimą 
(mirė sulaukęs 71-rių metų) 
kure amžinas dvasines ver
tybes ir menkai tevertino 
laikines medžiagines. Jis ir 
mirdamas tepaliko kelias 
dešimtis sidabrinių pusdole- 
rinių, kurias, atrodo, rin
ko daugiausia kolekcionie
riaus įpratimu, lentyną kny
gų ir didelę krūvą — apie

Tą dieną daugeliui bos-! BUDELIAMS 
toniškių buvo paskutinieji’

velionies žodžiai.! Varšuvos vyr. prokurorą 
Bostono teisininkams jis kelia bylas visai eiki auk' 
buvo žadėjęs kalbėti apie

k. Šilutės aps. Pašyšių vis. 
Piktožiai. vok. Pickta-

sch^n. k. Klaipėdos aps. 
Agluonėnų vis.

Pil variai, vok. Pillwaren, 
d° ir Pilvarčliai, vok. 
D-mtsch Pilhvaren, k. Šilu-

k.
Kl tipėdos aps. Sėlinu vis.
Protnešiai, vok. Protnisch- 

ken. k. Klaipėdos aps. 
Priekulės vis.

Pusiučiai, vok. Pustutten, 
k. Šilutės aps. Karklės vis.

Ragaišiai, vok. Rogai- 
schen. k. Šilutės aps. Kiš
kių vis.
Ropkojai, Rop kojai, vok. 

Robkojen, k. Šilutės aps. 
Nutkiškių vis.

mary i* i«n literai v.VUK7 - a V

woėhlen, k. Klaipėdos aps. 
Budelkiemio vais.

Šūderaičiai, vok. Schuder- 
eiten. k. Šilutės aps. Sukū
liu šen.

Šuneliai, vok. Schunel- 
len, k. Šilutės aps. Pluškių 
vis.

Šventvakariai, Švent-va- 
kar-iai, vok. Schwentwokar- 
ren, k. Klaipėdos aps. 
Venskų vis.

Švepliai, vok. Schwep- 
pein, k. Klaipėdos aps. Bu- 
delkiemio vis.

Užpirdžiai, vok. Uszpir- 
den, k. Šilutės aps. Vingio 
vis.

Užtamsiai, vok. Nau- 
jeningken “Naujininkai”, 
k. Šilutės aps. Žukų vis.

Vaidženčiai, Vaid-ženč- 
>ai, vok. Jakob—Titzkus, k. 
Šilutės aps. Žemaitkiemių 
vis.

Žagatpurviai, Žag-at-pur- 
viai, vok. Szagatpunven, 
Šilutės aps. Kintų vis.

šių vietovardžių visos 
privsa^os yra lietuviškos ir 

Lietuvos vie- 
bei šiaipjau

Kreivėnai, vok. Krev\voe! bendru šiuose žodžiuose:

Dvyliai, vok. Dvriėlen, k. 
Klaipėdos aps. Kabelių vis.

Kamščiai, vok. Kamstpo- 
_ \vilken “kampas i«* pa-vil- 
• kiai” k. Šilutės aps. Lauk

ai sargių vis
Ketvergiai, vok. Ketvver-

tų buvusių saugumo istaigųj Klaipėdos aps. Bu-
pareigūnų, kurie siautėjoj 
iki Gomulkai ateinant il KMkenai, vok.

prof. Mykolą Roemerį, ku-r---- ----------------- -------. . , v., .,
rio mirties 10 metų sukakti iki Gomulkai ateinant ik,. wken*l» vok. Kischke’i- 
jie kartu su Kultūros kiu- valdžią. ,k; Klaipėdos aps.
bu rengėsi minėti. Deja, ve-J Suimtieji kaltinami, kad om ų vis.
Iionis savo pažado nebega-Į neteisėtai pradėję bylas i»
Įėjo ištesėti

1 neteisėtai pradėję bylas ir K*»k»*i, vok. Kischken, 
kišę i kalėjimus daug žy-,k- 'Įs<\ Šilutės aps. 
mių ir paprastų Lenkijos i Krauleidiiai, t. y. krau jPaskutiniajame viešame 

pobūvy velionis Vaclovas piliečių, kuriuos visaip kan 
pasirodė gruodžio 11 d., bū»»j kindavo, išgaudami m tei- 
tent, dramos sambūrio! ringus pareiškimus. Pei-se- 
“Raudonojo vyno” vaidini-* klojamieji kankinami pri- 
me ir po jo aktoriams su-l sipažindavo padarę tokius 
rengtose kukliose vaišėse.

Bostoniškių tarpe velio
nies atsiminimas tebėra gy
vas. Jie susitikę tame ai 
kitame parengime dažnai 
prisimena, kad i>ernai pa
našiame pobūvy buvo ir 
prof. Vaclovas Biržiška ir

leidž-iai, vok. Mikut “Mi
kutis” . Krauleiden, k. šilu-i randamos D 
tės ajis. Pakamonių vis. : tęva, ežiuose

dalykus, apie kuriuos nie
kados nebuvo net sapnavę 
ir apie kuriuos anksčiau 
nieko nežinojo.

Tarp kaltinamųjų yra bu
vę ministeris Romkovskis, 
garsiojo saugumo ministe
rijos dešimtoji, skyriaus di
rektorius Antai Feigin ir 
tos pačios ministerijos tar
dymu skvriaus viršininkas 
Rozovskis. Liudininkai pa
sakoja apie kalėjimuose|£ 
Įtaisytus kankinimų kain-|^
barius. Rozanskis nais atei- • i <kankinti. '

“hnen, k. Šilutės aps. Ku.i- 
minų vis. ,

Kupriai, vok. Kuppern, k.j-ėn-ai. 
Šilutės aps. Karklės vis.

Kurpiai, vok. Kurpeli, k

aie-:ai.
iai. -cik-iai. -e
-ėn-ai. -erg-iai.
iai. -in-ink-ai.
lai ;r -ūr.-ai.

ais-iai,
-el-iau, -ėl-iai, 

-ik-ai, -inč- 
-ož-iai, -uč-
P. Būtėnas

GERI ŽIEMOS MAISTO PAKIETAI LIETUVON ?

pradeda prisiminti, ką jis 
6,000 mašinėle rašytų pus-! ten sakė ar darė. 
lapių rankraščiu, kuriuosej Giliai jo atmintis yra 
yra sukaupta velionies ilgų įsmegusi jo paskutinie- 
metų kraopštaus darbo ir. siems šeimininkams Ja- 
gilios išminties vaisiai. i Šunskams, pas kuriuos ve-

Džiugu girdėti, kad da-Iionis paskutiniuosius metus davęs tardomųjų 
lis tų rankraščių netrakus vado jauku prieglobsti. Visi kaltinamieji stengiasi £ 
bus išspausdinta. Kultūros Dažnai pasigenda jo Sant- visaip išsisukinėti, 
fondas yra numatęs išleisti varai, kuriuos velionis mi lx»da kitiem.'.

vers<la-

x

I
siusti Lietuvon x 3CMiltu žiemos metu- Ypač riebalu padargima. Pristatymas k 

*-1
aiškų adresą ir mes viską *

i aičia yra mūsų tinkamiausi maisto na' i, 
iltu žiemos metu- Ypač riebalų , 

trunka tarp 3 ir 10 savaičių. Muitą, ir siuntimo išlaidos įei
na i kainą. Atsiųskit tik čeki ii 
atliksime.

BALTIC PAKIETAC \r. L Kair.a Jame yra:
(» svarai kumpio. S svarai tauk i. I svarai cukraus.

BALTIC PAKIBTAS Nr. Kaina lame yra:
5 svarai taukų, 1 sv. kavos. 1 s\ kakao. »» sv. kumpio,
2 svarai pieno. svarai cukraus.

IDEAL PHARMACY. 20 KELIA S(į WOi« KSTKR. Mass.
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Moterų Skyrius

Peiliuku piovė kojas

mimsteris pn-j
Adenauer pa- 

j spaudė jam ranką, prezi-, 
Į dentas Heuss papuošė jo 
• kiūtinę aukščiausiu, pasižy 
' mėjimo ženklu, o jo išgel- 
' bėti belaisviai su šeimos na-

vyris. Pats 
||mininkas di

ANDRIUS VALUCKAS

Vokiečių spauda i
dangės kelia iš Sovietų

pa- i J o 
ne- ! duo ja is atsitikima

laisvės grįžusi gydytoją dr. noje stovykloje virzdamas 
O. Kohier. kuri belaisviai . medis įlaužė belaisvio kiau

šą. be to sulaužė ranką ir 
šonkaulius... Rusas prižiū
rėtojas norėjo tą belaisvi 
be
tvirtindamas

aniuoiu vaoina.
Dr. O. Kohier pasakoja

apie neišpasakytą skurdą ir 
nešvara. kuri buvo karo 
ir civiliu belaisviu stovvk-

riais per tris dienas su- 
siuntė jam daugiau ne 1,- 
000 laiškų.

, . , . ' Vos grižus jam buvo pa-daibo sąlygas pavarz- ... . v- J . ...1 vi slub'ta chirurgo vieta Roel- 
ie*mo - Mehrheimo miesto Ii-I

goninėje. Jj pagerbė ir ne
seniai posėdžiavęs Vokieti
jos gydytojų kongresas. Dr.: 

• Kohier i Sovietų pragarą!
... ...pateko tik už tai. kad pagalbos palikt, guleu,^^ ka jfeta fces , 

imdamas, kad kam cian • .-ev-Zliucija. Tol

priemonių. Jis turėjo am-' bę. 
pūtuoti (nuplauti > kojas ir Neturėdamas kitų priemo-

MAIKIO IR TĖVO KRAITIS

JO PIRMAS PASIRODYMAS

Aktore Julia Adams pirmą kartą rodo filmų fotogra
fams savo dviejų mėnesių sūnų.

Stalino nužudymas
—

Į (Tęsinys)
i ieškodami žmogaus tokiai rolei jie apsistojo ties 
Ivan Serov pavarde. Jis buvo tikras partietis, pakan-

rankas paprasčiausiu skuti-tnių, jis atsinešė iš dirbtu- 
mo peiliuku, nes jokių chi- vės rankini grąžtą, kaltą ir 
linginių instrumentų nebu- kūjelį, atidarė kiaušą iri
vo: žaizdas teko užsiūti pašalino iš smegenų masės dani1 Prenumerat»s ir uzsisak.v-; 

batsiuvio siūlais, nes kito- kaulų atlaužas. Paskum 
kiu nebuvo: infekcijos ap- kiaušą susiuvo paprasčiau-,

Mūsų skaitytojai. atšituuijin-!

imtose krūtinės tuštumose siu iš dirbtuvės atsineštu1

darni kalendorių. prisiuntė i 
Maikiui su Tėvu dovanu. į 

Mrs. Helen Gasse iš Clcvelan-į
do. Ohio. švenčių proga at-!

vykdyti drenažą teko “siur- siūlu, sulaužytą ranką įsta- siuntė sveikinimu‘ir $5.00.
bliu”, padarytu is papras 
čiausio butelio ir pasenu
sios Guminės žarnelės.

tė į medinius spraustuvus.i Anth. Vitkauskas iš May-! 
o šonkaulius tinkamai sųri-i nartl. Mass.. prisiuntė $2.50-
so.

karnai veržlus lipti per lavonus, atkaklus ir ambicij
as. Be fb, jie sužinojo, kad Serov susižavėjo Berijos 

, meiluže, ta artiste, su kuria Serov vakarieniavo, kuo- 
j met Berija buvo užimtas. Kalbėti su juo buvo pavo
jinga, bet Chruščiovas manė, kad jisai jų neišduos, 

; jeigu jam bus pažadėta Berijos vieta. Jo sąmokslo 
j draugai — Bulganinas, Žukovas, Vorošilovas ir Miko- 
į janas sutiko, kad Beriją galima sunaikinti tik su jo 
j žmonių pagalba. Pomirtinė kova už palikimą žengė
; piimą žingsni.

ir taip vieną dieną, kada Žukovas turėjo paruoš- 
į tas kariuomenės dalis, Serov suorganizavo intymias vai- 
! šes Berijai, pažadėdamas jj supažindinti su ypatingai 
retc grožio mergaite. Berija galėjo atsispirti daugeliui 
pagundų, bet moterys buvo jo silpnybė. Kada jis at
važiavo Į buvusią Stalino vilą, tai jo ten laukė Serov 

-■z i su savo parinktais sargybiniais. Vos jam Įėjus Į prieš- 
j kambarj ir tarnui nuimant nuo pečių jo brangius kai
linius, Serov paleido jam šūvĮ i pakaušį, Berija su
smuko ir vietoje mirė. Simpatiškiausia pažadėta gra
žuolė, pasirodo, buvo giltinė...

Tą patį vakarą visi didieji naujo sąmokslo daly- 
J viai, atšvęsdami laimėjimą, nuvažiavo Į Maskvos tea- 
Į trą, ten juokėsi ir plojo, tarsi nieko neatsitiko, tarsi 
jie būtų nušovę pasiutusi šunį...

Tuoj sekė areštų banga. Dekanosov, Merkulov, 
Artemiev, Spiridonov, Sinilov, Kobulov, Goglidze, 
Abakumov, Leono v, Komarov, Lichačiov ir daug, 
daug kitų generolų bei šiaip tarnautojų pasekė Berijos 
pėdomis. Didžiausias jų nusikaltimas buvo tas, kad 
jie perdaug pasitikėjo Chmščiovo nepavojingumu, kad 
jie norėjo išeiti prieš komunistų seną režimą, kad jie 
norėjo pakeisti Stalino tvarką iš pat pagrindų... Taip, 
Stalinas mirė, bet buvę jo akli kačiukai, jauni moki
niai, greit persiėmė jo mokslu, greit praregėjo dikta
tūros moksle, greit persiėmė Lenino - Stalino technika 
ir žengė kruvinon ateitin...

Ir kada naujo teroro banga pasiekė gyventojus, 
tai seni partiečiai nurimo: valdžia yra gerose ranko
se Tik saulės spinduliai nudažydavo debesis vis 
naujais ir naujais kruvinais bruožais...

(Pabaiga)

ŽIEMA

Baltos snaigės kelią kloja 
Ties žaliuojančiu šilu. 
žvaigždės spindi aukštumoje,
Žemėj — liūdna ir tylu.

Obelėlės ko šarmotos 
įraukia brėkštančios dienos? 
Ko rankelės praiymotos 
M otušėlės varganos ?

Ko lemputė mirguliuoja,
Tylia naktį smilkdama?
Ko sesutė nedainuoja,
Prie ratelio verpdama?

Naktį šitokią žvaigždėtą 
Prie girelės, prie žalios 
Vedė tavo numylėtą,
Kad negrįžtų atgalios.

Buvo žvaigždės, buvo vėjas 
Ties žaliuojančiu šilu. 
šūvio garsas nuaidėjo, 

liūdna ir tylu.
Spindi žvaigždės aukštumoje, 
Ir šuva kažkur sulos.
Snaigės visa greit užkloja, 
Greit ir sielvartą užklos.

K. Jakubėnas

Po $200 atsiuntė:
D. Pocius. Rrooklyn, N.Ligonis 15 dienų išgulė-;

jo be sąmonės, bet vėliau,-^ex švedas. Montreal, Cana- 
atsibudęs, pasijuto visaiida: ^«*ks.vs. Racine. Uis. ir
gerai, ir grįžęs iš nelaisvės;^* Mickūnas. Chicago, lll.
Muenchene sukūrė šeimą. J- Masys. Montreal. Canada.

.. , _ , , prisiuntė $1-50.anasm budu dr. Kohkr Po i)0# prisiuna.. 
sudėtingas smege- yra išgelbėjęs ir Šimtus ki-į Ge0. Maleskv> Emeigh. Pu.;! 

nų operacijas ir išgelbėda- tų žmonių. To dėl netenka j. k. Matuok, Chicago. III.;! 
mas tūkstančiams gyvybę, stebėtis, kad grąžintas į Pr. Dainius. Port Coųuitlain. 
Jo ligonių tarpe buvo ir Vakarų Vokietiją, jis bu-! B. C.. Canada; Mrs. Sally Nor-
3,000 rusų. . vo sutiktas kaip tikras did-ikus, Akron. Ohio; Mrs. J.į

Vessel, Brockton, Mass; John j 
Adomaitis, Oakville, Conn.;: 
Mrs. Symulevich. White Plains.

: N- Y.; V. Lengvenis, Newark.; 
; N. J.; Mrs. M. Vaitkus. Brook- 
lyn. N. Y.; L. Bažėnas. Nau- 

Igatuck, Conn.; ir J. Stepp, Pa- 
i sadena, Calif.

Po $0.50 prisiuntė:
Paul Kazlauskas. Detroit, 

Mich-; M. Trainauskas, Cleve- 
land. Ohio; W. Arlauskas, Cam- 
den. N. J.; M. Shulmistras, 
Ville La Šalie. Canada; A- 
Kulbickas. Cleveland. Ohio; i*. 
Adomaitis. Worcester. Mass.: 
P. Paliukas. Baltimore, Md.;;

Taip teko dirbti be jo
kių medicinos instrumentų 
ir reikalingų vaistų daugiau 
negu 10 metų. Per tą laiką 
jis suteikė pagalbą beveik 

atvejų, nekartą at
likdamas

IKI r AŠIM A 1 IMU ru IV.ALJS1JV

Vaikų paralyžiaus liga serganti 4 metu Eleanor Pesoa 
prieš Kalėdas apleidžia New Yorko ligoninę, nes gydy
ti*, ja i jai leido šventes praleisti namie. Jos vežimėlis 
pilna- Kairių žaisliukų. I*o švenčių mergytė vėl gris į 
ligonine t«—Ii savo gydymąsi.

Buvo

uždraudė bučiuotis Naujausios knygos
šiaurės Formozos Kee 

lung vietovės policija

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
V.4U.M VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja JI. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus- 
trečo. š'nr.n įvairių receptų kaip traminti Įvairiausius 
vakius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
riu.- p; ragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
kiu r.audin'jų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitao iru-, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
da*; ? apie šimtą Įvairiu tautu mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta ai kiai. visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti Šiuo adresu: i

KELEIVIS06 E. Rroadway So. Bqsto«i 27,
i

AR STALINAS JAU KELIASI Iš NUMIRUSIŲ?

* V“

e ■

z

SŪNŪS, parašė An- 
Įdamus roma

nas iš 1935 metu Suvalkijos 
nes tas^esą, nepa- skininkt, sllkjlln„, Į(lon:iai at.

vaizduotas tas Įvykis, apie kuri 
rtisies dabar mažuti kalbama. Pirma 

. .$3.00.

- NEMUNO uz*
Joe Ambrazaiti,. Portas Pa.: d,au<iž vieSose vietose bu’ "

čiuotis,
doius dalykas, 
ciją didžiausi

Pasak
šitos

nusikaltėliai esą “užsienio dalis 280 psl. kaina

J. Survilla, Allegan, Mich ;
Wm. Reklis. Robertsdale, Pa.;
Mrs. A. Norris, Cleveland,
Ohio: A. Rudinskas, Montreal.
Canada; Mrs. A. Kulesienė,; svečiai” (suprask Amerikos 
Detroit. Mich.; J. Adams. Chi- 

1 cago, III.; Mrs- Mary Stines, 
i Los Angeles. Calif.; Mrs. M.
Jacobs. Santa Barbara. Calif.;
J. Kulionis. Los Angeles. Cat;
J. Yuskis, VVyandotte. Mich.: 

į Ant. Stadalius, Waterbury. 
j Conn.; Vincent žukaitis, Provj- 
dence. R I.; Mrs. P. Glaveckas,
Baltimore. Md.; A. Petravičius.
Baltimore. Md ; John Mockus,
New Era. Pa.; J. Peseckas, To-! 
ronto. Ont-. Canada; Mrs. Ma-' 
ry Laukaitis, Ereehokl. N. J.;
John Shopes, Phila., Pa.; L 
A. Strong, Thomaston, Conn.;
Mrs- M. Matiošaitis. Amster- 
dam, N. Y.; Mrs. Anna Rau- 

(donis, Baltimore, Md.; J. Gu
das. Kev/anna, Ind-; Mr. V.
Ausukaitis, Branford, Conn.;
P. žygelis, Tewksbury, Mass.;
J. Yuskis, Thompsonville.
Conn.; V. Stankauskas, Cleve
land. Ohio; T. Lazickas, Cleve
land. Ohio; Mrs. E. Vaišvila.
Glendale, Mo.; John Dola,
Easthampton, N. Y-; J. Shi- 
lauskas, Chicago, III.; J. Mar
kevičius, Linden, N- J.; J.
Martinaitis. Manistee, Mich.; J.
Petrus. Worcester, Mass.; P.
Juralavičius, Paterson, N. J-;
Mrs. A. Kowat«hewsky, Yon- 
kers, N. Y.; Mrs. U- Suginta,
Detroit, Mich.; Adam Greska,
Hudson, Mass.; Zig. Lukšys,
Providence, R. L; George Skin- 
zera. Bristo!, Conn.:

Visiems, atsiuntusiems laik- 
rattiui aukų, nuoiirdiiai dėko
jame. Administracija

jūrininkai) ir lengvo būdo 
mergaitės. ,

ps

NEMUNO SŪNŪS 
lis, 426 psl. . . .

antroji da-! Andrius Valuckas gražiai aprašė, kaip Stalinų, tą “visų mylimą 
.$4.00. i tėvą, mokytoją ir draugą**, jo paties artimieji bendradarbiai nu-

į galabijo ir degtinės upeliais jo atmintį aplaistė. Bet mes gavome
DANTYS. Ju Priežiūra. Svei
kata ir Grožis. Parašė dr. An-j 

Knyga'
gerai pavaizduoja, kaip dantų! 
priežiūra palaiko kūno sveiKa- 

; tą. 190 psl.. ki'*ti viršeliai, 
'kaina - . . . • $4.o»j
BROLIŲ GRIMŲ PASAKOS,' 
vertė St. Vainoras ir V. Civin- 
skas. 15 įdomiausių pasakų iš 
visame pasaulyje žinomų Brolių 
Grimų raštų. Pulki dovana vai
kams...................................... $3.00.

ŽEMĖ DEGA, parašė Jurgis So- 
vickas. Atsiminimai iš 1939- 
-1945 metų, kuriuos autorius, 
rašytojas ir diplomatas, pralei- 
lo PiMTūriioj, prie Italijos sie
nos. r-a (taris 453 psl. . • .$4.50.

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

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

Užsakymus su pinigais 
prašome siųsti šiuo adresu:

MK«Wvb"
6M E. Broad way 

27, Mass.

Pakalbinkim draugu* ir____ a ___ _
^!mUIUS užsisakyti Kelei-ltgnas Gussen-Gustainis. 
▼į”. Kaina metams $4.

Taip sveikinasi IMijos ini- 
nisterių pirmininkas Neb- 
ru su savo tautiete, kai 
jis, būdamas Amerikoj, 
lankėsi ir Junątktią tautų 
rimtame- Toks yra Indi
joj priimtas sveikinimosi

Stalino paveikslą jau po jo mirties nutrauktą, kurs rodo. kad 
Stalinas jau atvėrė vieną akį ir keliasi iš numirusių! Keliasi 
jis todėl, kad jo buvę bičiuliai, apsidirbę su Berija, pakliuvo į bė
dą ir nutarė vėl eiti Stalino pėdomis- Vengrijoj jie bandė ir Sta
liną pralenkti savo žaurumais. Matydamas savo įpėdinių varxą, 
Stalinas nutarė grįžti ir padaryti tvarką Maskvoj ir visuose ru
sų valdomuose kraštuose. Mes nežinome, ar Stalinas jau gri
zo į Kremlių Chruščiovo šokdinti, bet Kremliaus politika nea
bejojamai jau vedama stalinizmo dvasioje, koki ta dvasia bu
vo paties Stalino laikais. Stalino prisikėlimas gal sukels nemažo 
pasitenkinimo ir užsienių kvmunistų tarpe, kurie be jo buvo pa
sijutę, kaip Grigo bitės ir nebežinojo, kas yra tikrasis marksiz
mas ir kur yra nekladingoji ' linija”

Mamytė labai dėkinga

Mamytės gimtadienio pro
ga užrašiau jai “Keleivį.” 
Ji labai dėkinga ir sako:

“Gera mano dukrelė, la
bai gera! Kad visos dukre
lės butų tokios geros ir sa
vo mamytėms užrašytų ‘Ke
leivį.’ Aš skaitau naudingus 
patarimus Moterų Skyriu
je, skaitau kitus įdomius 
straipsnius ir žiniai. Man 
labai pa
aSn,

‘KeMvV —padnln
dukrele, ačiū”.

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

mytei nėr dietai matai! Jaa bai dėUngos, kaip 
yra dėkinga mano mamytė. Adresuokit taip:

Ktleivi*
K. *• W
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Naujienos iš Kanados
skirstymo klausimas. kime dalyvauti ir kitus pa

po ilgu ir šiurkščių ginčų raginti.
Dabar pats laikas užsisa-’ SKAITYTOJŲ BALSAI

MONTREAL, P. Q

Kanados lietuvių tarybos 
skyriaus valdyba suruošė 
vakarienę, j kurių atsilankė 
ne perdaugiausia. Joje ne-

(tautininkų blokas grasina j
-- ------ :,net apleisti Bendruomenę)!
Savanorių kūlėjų skyriui idaptu balsavimu nutarta'
žuvusiems už Lietuvos lais- Vasario 16 minėjimo proga’ ---------
vę paminklinei lentai įreng- surinktas lėšas atiduot Tau-| Buvo graži eglutė 
ti.

Komitetas *1 •

ROCKFORD, 1LL.
kyti 

i 1957

ir

Kaina 50 c.

ir nėra laisvų darbo unijų.
--------- Amerikoj nėra diktatūros,
. tiet yra darbininkų unijos ir

Gerbiamieji, Radęs “Ke. jos bus koi demokratija 
ieivy žinutę Lietuvis bus o kad užtik,.jnti de. 
fureolo stabe nonų porų mokl.atijos b(|vi ui jr 

reikia apsivalyti nuo ko*
tos fondui. Tautininkų par-; Gra0<l2,0 9 d Kultūros UMarUka 

Ruošiasi eflutei tinis fondas » tų lė^ų nieko, klub<> motenJ sky,.ius ,.engė y. _ —„
šeštadieninės mokyklos pačiame posėdy nu- •''?lk“<;lams eg1“*?- HARTFORD. CON:

išsijuosusius ruošiasi Kalė- APYUNRts miestų

knyga ir laikraš-

. * .. . . . --- J---------- -------- -----  lai UI OtSIIMCilU llIIfklIIlUS', J~., nrovb.m,'.- rln-simatė is senųjų ateivių net dų eglutei, kuri bus sausio Vvkdvti 1957 metais vasa-‘a -, a gražiomis do-
tu kurie sakosi esą dideli fi d Aušins v»rt» naraniins ■ y « L- -- , J. . 1 vanelemis, buvo parodyta ui, Kuue sukosi esą amen o ei. Ausios tartų parapijom no paskutinėj sekmadieni. 1MMa filnn. vipnas in a„i#. 
Tarybos salininkai. salėje. į Pasisakvta choro. soorto U5 JU 1 i

CONN. jr
ŽINIAI

Pasisakyta choro, sporto
klubo ir kitų visuomeninio
pobūdžio organizacijų rė-

, , . .... . T... , 4 . , j - • iinimo ir globos komitetųdeda krutėti ir Lietuvių dar- tuvių bendruomenes seime-;i • • i i •• i • * i* v~s , •. ii • MMUUVIUU tvl<aLaolIIl<al^«□įninku draugijos skyrius, no posėdis. Be kitų klausi-.
Ruošiamasi “Darbo” vajui, mų jame svarstyta ir Vasa-į Remia vengru*
iš kasos paskiita $10 vietos rio 16 šventės pelno pa-. Mūsų tautiečiai labai 

■ ------- ■ -------  • j jautriai atsiliepė ir j veng

Sukruto LDD skyrių* Tautininkai pralaimėjo

Po vasaros atostogų pra- Gruodžio 15 d. įvyko Lie-

KODĖL SMALSŪS ŽMONĖS SKAITO DARBĄ?
KULTŪROS IR VISUOMENĖS MOKSLŲ ŽURNALĄ 

DARBĄ SKAITO TODĖL, KAD JIS YRA
—įvairus savo turiniu: šalia straipsnių politikos, ekonomi-

rų nelaimę. Jiems aukojo 
ne tik pavieniai asmenys, 
bet ir organizacijos. Ir Ta
rybos prezidiumas paskyrė

TO RUSSIA, Ine.
153* Bedford Avė 

Breeitlya 16, N- Y.
Viskas buvo kroopsčiaiir Atidarė savo ofisą šiuo adresu:

Kalėdų senį.

gražiai paruošta, bet tik j 
gaila, kad Kalėdų senis ne-! 
mokėjo lietuviškai kalbėti.1

žodžių parašyti apie Mas
sachusetts naująjį guberna
torių Foster Furcolo.

Springfield, Holyoke, 
Noithampton ir kt. apylin
kėse jis yra gerai žinomas 
darbininku ir ateiviu bičių- 

' lis.
Jis ir mane pagerbė 1951 

metais, kada jis buvo atsto
ti.vų rūmų naiys, 

(S. Rubber Co. 
pensiją. Vietos 
apie tai parašė,

o mane 
paleido į 
laikraščiai 
o Furcolo,

m įaustu. Tai ir viskas.
J. Jenkin*

PAIEŠKOJIMAI

631 Albany Avė..
HARTFODR, CONN.

Telefonas: CHapel 7-3164
Nesuprantama, kodėl Lie- firma patikimu siunti-; tą pastebėjęs. Congressio
tuvių klubas savo parengi- mui siuntinių į SSSR, Lietuvą, nai Record priede gražiai 
Ynuose taip bijosi lietuvių Latviją, Estiją, Ukrainą ir ki- parašė apie mane ir pava- 
kalbos. Perkūnas tur. Esame įgalioti laturist dino “geru piliečiu” ir tą.--- ---- — " ■ Maskvoje. Muitas apmokamas numerį man atsiuntė.

Vienoj New Jersey vai*- čia- Garantuojame pristatymą. manau, kad Furcolo
tijoj automoblių yra dau- Atidarą kasdien ir sekmadie- bug geras gubernatorius, 

negu visoj Afrikoj. niais. M Matu|evicz
Chicopee Falls, Mass.

Teresė Budn-vitienė (Štrimaitytf! 
paieško pusbrolio Juozo Žemaičio iš 
Prapuolenių kaimo. Gyveno Cleve- 
lande. Ohio. Taip pat paieško Ka
zio Blauzdžiūno iš Pajevonio kai
mo ir Onos Gicevii'iūtės iš Kvbariu. 
Jie patys ar juos žinantieji atisliep- 
kite adresu:

Mrs. Terese Budrevičius 
1SC Hayes St.
Shepparton. Vie. Australia

Paieškomas Juozas Stadalninkas. kilęs iš Dusmenų parap. Gesioniu 
kaimo. Turiu žinių iš Lietuvos. Jis 
pats ar iį žinantieji prašom rašyti:

V. Kaminsky 
1101 Chestnut 
Neivton. Mass.

, , , • r. .„r,r. . , ... i po $15 Sibire esantiems liekos. mokslo, literatūros ir meno klausimais, DARBE telpa eile-; ! . . „ , . ..... . . . , ! tuviams ir vengrų laisvėsrasčiau apysakas, nuotraukos, skaitytojų laiškai ir kita; , .
—platus savo akiračiu: DARBAS seka ne tik Lietuvos bei:'"’0'0 °Jams- ‘išeivijos lietuvių gyvenimą, bet nagrinėja ir visuotinės kultu-! Paminėtos Piesinos ros problemas; į mirtie# metinė*
—skirtingas savo nuotaika: DARBAS kritiškai, bet drąsiai, gina ir ugdo demokratines l>ei humanistines vertybes lietuvis-i Groodžio 8-ą dieną pa- kajame gyvenime; .' minėta Aleksandro Piesinos—gyvas savo kalba ir stiliumi: DARBE rašoma ne prastai? mirties metinė sukaktis. Ve- bet (atprastai ir patraukliai įvairaus išsilavinimo skaitytojams; lionis buvo Aušros vartų
—nebrangus savo kaina: DARBAS išeina keturis kartus pai*apijos vargonininkas,i per metus, bet kaštuoja tik $2.00 metams, $5.00 trejiems me- j pasižymėjo savo kultūringu-!

mu, tolerancija, dalyvavo! __
įvairiose draugijose, ypač * ******************** s * ******* *********aaaa*aa»» i

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

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

Sylvan T radiny Co.
200 SECOND A VE-, NEW YORK 3, N. Y.

12 ir 13 Street*) Telefonas: UKamerey 7-SCSI(Tarp
Atidaryta kasdien nuo S vai. ryto iki S vai. vak. šešt. nuo •• iki

We ship un I.icense of Globė Travel Service.
1 v.

II

tams; studentams—$1.50 metams; paskiras numeris—55 cnt. Atsiuntusiems savo adresą DARBAS siunčiamas susipažin
ti veltui. Jei po to norima, kad DARBAS lankytųsi ir ateityje, • tereikia pasiųsti pinigus tuo pačiu adresu: daug darbo aukojo Jūros1 |

skautu būreliui.
J. Valeika

NEW HAVEN, CONN. i j
!

«

DARBAS, 636 East Broadway, So- Boston 27, Mass.
Naujausiame DARBO numeryje rašo: K. Barėnas, doc. A- J. Greimas, prof. J. Kaminskas, J. Kiznis. A. Landsbergis. J.j Liūdžius, prof. V. Stanka, R- Šilbajoris, P- Tarvydas, A. Valuc-i kas ir kiti tokiais aktualiais klausimais, kaip įvykiai Rytų Euro-; poje, nūdienė literatūra Lietuvoje, kultūros kongresas Čikagoje/sukilimas Suvalkijoje, G. B. Shatv sukaktis, gen. S. Raštikio ir Steigi*kun. S. Ylos knygos, bei eilė kitu dalvku, kurie rūpi kiekvie- n,., . , ...nan, sm.bi.rn žmogui. ' ' P ! Tikslu suburti j vien, or;
DARBO bičiuliams yra pati eeriausi. do- ffanizaeuą didesni lietuvių fc

vana švenčių proga!Tiems, kurie DARBĄ užsisakys arba savo prenumeratą at-;,e^a^s Steigiama naujins ligi 1957 m. kovo mėn. 1 dienos, daroma nuolaida: $1.50 v*ū bendlliomenės

skaičių ropintis kultūriniais 
Lietu- 

apylin-

AMERIKOS LIETUVIŲ LAIKRAŠČIAI 
ir ŽURNALAI nuo 1879 iki 1955 METŲ

Nauja knyga su buvusių laikraščių nuotraukomis, gražiai atspausdinta ir įrišta. Viršeliai aukso raidėmis papuošti.čia rasite kur ir kada koks laikraštis ėjo, kas jį leido. Kas rašė, nuo pirmutinės "Lietuviškos Gazietos” 1879 metais iki 1955 metų.Knygą paruošė ir išleido Kranas 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:
Krank lavinskas. 41-41 4€th SU L**g Isb*4 City 4. N. Y.

1 Gerbiamieji, Siųsdamas 
nuoširdžių linkėjimų visam*

; “Keleivio” štabui, bendra
darbiams ir skaitytojams,

• ypatingai noriu palinkėti 
; sveikatos, ištvermės ir pa- 
į siryžime J. Valeikai už jo 
į gausias korespondencijas 
J iš Kanados lietuvių gyveni
mo.

f i Ačiū ir A. Jenkinsui. Jo 
“Iš tolimųjų Hawajų” vi
suomet yra įdomūs ir aš 
juos skaitau su dideliu ma
lonumu.

Sena pažįstama
Montreal, P. Q.

Ieškau Antano ir Felikso 1U.SKIIJ. 
kilusių iš iCaėiu kaimo, Telšių ups. 
Atvažiavo Amerikon prieš pirmąjį 
karą. ir «ryveno Seattlė, Wash. Pa
ieško brolis Baltramiejus iš Sibiro. 
Jie patys ar juos žinantieji prašomi 
atisliepti adresu:

Mrs. Justina Gricius 
137 Wachusetts Avė.
Arlington. Mass. <2

Uršulė Mikalauskienė iš Sibiro pa
ieško savo sūnaus Juozo, gimusio 
Reginiu kaime, Kupiškio vals. Jis 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu :

Mrs. A. Rimkienė 
2*ii» Everett St.
Allston, Mass. <1

Paieškomas Jonas Matulaitis < Matu
lis), kilęs iš Vilkaviškio apskr. At
vykęs Amerikon 1*J17 m. Gyve.io 
Chicagoj. o vėliau persikėlė į Ke— 
tenburg, berods Pennsylvanijoj. Ju 
pats ar jį žinantieji atsiliepkite ad
resu :

K. Karuža
1428 So. Bronson Avė.
Los Angeles Calif. 11

APSIVEDIMAI

metams; studentą -$1.00. kė.

► ' ►► iv 1H Martin

Mokslas - Literatūra - Švietimas
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ, ypač tu, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už $5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.
SAULĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane, nes myli, o nemylėti negali, kada mane skaitai. 311 puslapių, kaina $3.00-ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI —žiaurios tikrovės vaizdų knygą, kurioje tikrojo, nuogojo gyvenimo vra daugiau, negu mariose vandens ir druskos. Iliustruota. 316 ps!.. kaina .... .$3.00 ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skaitysi.•149 puslapiai, ilustruota. kaina ......... .. . S4.008IJUPTARNIA1 (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos trečiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą ir tautinį išlikimą. 652 psl.. kieti viršeliai, kaina tik . . . $3 00. 
Visas I knygos sykiu tik už $5! Bet kas nori 1. 2 ar 3 knv- 
gu, tai už 1 $2. už 2 $3. už 3 $4. Persiuntimo kaštus apmokame. Rašykite:

Dr. Alg. Markeris, 3325 So- Halsted St„ Chicago 8. III.
^900e6ti0G000C<>^XX^900e006O

Organizacinis komitetas, į 
įeina P. K. Bagdonas,!

! E. Reikenis ir J. Zaščiu-L 
rinskas, sausio 6 d. 11 val.l 
šv. Kazimiero parapijos sa- = 
lėj (339 Green St.) šaukia; 
steigiamąjį susirinkimą.

Kalbės dr. M. DevenisJ, 
i dr. P. Vileišis ir buv. Lie--Į 
i tuvos seimo atstovas Va-

kuri

Visi New Haven ir apy
linkės lietuviai, kurie do
misi lietuviu kultūriniais 

! įeikalais, prašomi susirin-

ŽODYNAS
A. LALIO

Lietuvių-Anglų ir
Anglų-Lietuvių.

Kaina $14!»»
su

užsakymu

■HMannMHH*B=sBSi

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVRMA VISUS | RBKDR4 LIETUVYBtS DARBA 
nUKLAUSYTI Sasivfenijiim Lietuvių Amerikoje, tai 

Msijtanfti ra aavo broliais ir sesėmis bendram Ha- 
tnvybės iilalkymo darbui ir kovai už gražią Lietu

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

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
įstojantieim. Pasinaudokite proga.

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia Ir tikriausia—sujungta su

SVARBI PASTABA

NEW ERA
“Naujosios Gadynės” gyduolės iš

dirbėjus duoda didelę nuolaidą Kalėdų 
dovanų. 3 butelius po S ox. už $4.00. 
vienas butelis už $1.:M*. Galima siųs
ti stenųiomis. Tai bus geriausia 
Kalėdų tlovana. kokią jus galite 
dooti.

Man yra duodami klausimai, ant 
kokio pamato aš paremiu mano mi
šinį Atsakymas yra: Kas plinka ar 
žilsta. tai jie ąadina pakaušį. Ma
no mišinys nevadina pakaušio, bet 
pnirelbsti gamtai veikti, kas ūžia: 
ko sveiką pakaušį.

Siuskite aukščiau nurodytą kai- 
HL BIT A VT AB

M2 St». I’earl Ovuver^ Cule

1

Dr. D. PILKA 
546 E. Broadway 

So. Boston 27, Mas*.

LYTIES GARBINIMAS 
Parašė T. J. Kačinskas

(Atkelta iš 2-o pusi.) 
kių senatorių, trys jų vi
suomet balsavo už suteiki
mą Havajams valstijos tei
sių ir dabar jie pasižadėjo 

. balsuoti, kai tas klausimas 
! kils kongrese. Komunistų 
i apkaltinimas prilipo, it žir
niai prie sienos.

Griauti unijas? Didžiau
sia nesąmonė. Senatoriai 
čia atvyko nei griauti, nei
statvti, o vien tik komunis- * •tus tyrinėti ir jei pasiro
dys, kad jie čia kontro
liuoja ir naudoja darbo uni- 

. jas svetimos vąlstyl>ės nau
dai, tai visų piima bus 
darbininkams patarta ir 

! padėta apsivalyti nuo sve
timos valstybės agentų.

Amerikoj darbo unijos 
i yra pats kertinis demokra
tijos akmuo. Prie Musoli- 
no fašistinės diktatūros Ita-

Noriu susipažinti su moteria, 50 amžiaus, sveika, be vaikų, netoli miesto. Daugiau žinių esu našlys, turiu savo pastogę kuriai nubodu kaip ir man, Aš per laišką- Rašyti:John Lukow L . tiFactory Hollow Turner Falls, Mass.
Noriu susipažinti su pasiturinčia 
moterimi, turinčia namus ar farm«. 
Aš moku dirbti visokius darbus. 
Daugiau žinių per laišką.

G. S.
21 Pr»mont St.,
Brockton. Mass. (2

PLA5E ŽOLEPlašė ara Asuklis- Ožkabarzdis žolė nuo inkstų, pūslės silpnumų, kraujais vėmimo, vandeni- nės 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 83.00. Medleva Žievės yra geriausfct gyduolė nuo vidurių užkietėjimo, geriant ar mažai ji nepakenkia sveikatai. Ji lengvai liuosuoja Vi

lijoj nebuvo demokratijos 
ir nebuvo unijų; prie Hit 1 ....... . .....

Knygoje rasite įrodymų, kad iš lyties garbinimo atsirado kry- diktatūros Vo-<durius. stabdo galvos skaudėji-žius, dievai, jų sūnūs ir nekaltos mergelės. Nurodyti faktai, kaipi kietijoj nebuvo demokratę nuis ir priduoda kūnui gyvumo Romos kunigai ]>anlavmėjo lyties simbolius, kaip dievų stabus, jos ir nebuvo unijų prie, ir skaistumo. Svaras $2.00
ALEXANDER’S CO. 

j 414 BR0ADWAY
T. J. Kučinskas 740 W. 34tl» SU Chkagn 16, lll. Rusijoje nėra demokratijos So. Boston 27, Mas*.

j. nomos Kunigui jKiruavinejo lyties simuouus. Kaip dievų siaous. u iieouvv unijų pne.iz Skaitydami, sužinosite dievų kilmės istorija. P. 144- Kaina tik- Stalino ir dabar prie Chruš-15 * •< tai 1.50. Knygą galite gauti pus knygų pardavėjus ar pas mane: čiovo komunistų diktatūros!

Ji *r Jwą

8LA VEIKLA ir ją tikslai M praeityje nuveikti 
kai Ir pasiekti naapeksU apraėyti atskiruoee lefcli- 
nieoee, kurtuos favstt taojaa nemokamai, jei pa
valysite SLA Monteriai:

DR. M. J. VINIKAS
JB7 Wart mh Stiaaų Now Yarfc 1, N. T.

jeigu
nius į SSSR, Lietuvą, 
ją, Estiją, Ukrainą ir 
kraitua, kreipkitės j 
labiausiai

PARCELS 
TO RUSSIA, Ine.
1530 BEDFORD AVĖ. 
BROOKLYN 15, N. Y.

Telefonas INgersol 7-7272 
ir INgeraol 7-6465 
kuri įgaliota Inturisto Mas
kvoje priimti muitus čia vie
toje. Atidaryta kasdien, 
taip pat sekmadieniais 
nuo 9 iki 6, šeštadieniais) 
nuo 9 iki 4.

Pilnai

LENGVAS BUDAS 
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglą kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabcdtių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkeHų, prie 
darbo, arba nuėjus pus siuvėjų, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvių ir tt

Parodyta kaip klekvisuas iodb rašomas lietuviš
kai to* angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta Uetuvlš-

n
T» Sa- IT. Į

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

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

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

"KELEIVIS"
2T,



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 1, Sausio 2, 19S7

Vincas Kudirka’*STAIGA MIRĖ DRG. 
T. BRAZAITIENĖ

\ amauitLio 
\onx- Jūu’.iu žinia.

vakare ea-
kad ta lėj

diena a’ne G vai. vak. mirė 
Po-

Sausio 13 d. 3 vai. p. p. 
Thonias Park mokyklos sa- 

Bostono tiramos sambū
ris pirmą kartą Bostone 
(niekas to veikalo nėra vai-

dalyvavo per 70 vaikų su
rengė gegužinę Vytauto 
parke; Maironio parke na
rių vakarienę; savo patal
pų atidarymą; leido mi- 
miografu spausdinamas 
Lietuvių žinias, kurias re
dagavo V. Mačys.

Valdybai teko padėti i*ū- 
! pintis ir šeštadieninės mo- 
Į kyklos išlaikymu, kurioje 
! dirba 5 mokytojai ir mo
kosi daugiau negu 60 vai
kų.

Pajamų turėta $600, bet 
jų toli gražu neužteko vi- 

jsoms išlaidoms sumokėti.
Kitų metų valdybos susi

rinkime nepajėgta sudaly
ti, todėl tą atlikti pavesta 
V. Mačiui.

LAWRENCE, MASS.

UŽSAKĖ -KELEIVI" DOVANŲ Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaafip ir ar
dus liaos. 1Priima bet kuria die
na. ii aakato susitarus telefonu ar

JIS ATSISVEIKINAFOSTER FURCOLO

’ Vincas Mažrimas iš Vest- \ 
ville, Ilk. užsakė laikraštį Mrs. 
Bernice Hatiey, St. Clair Sho- 

! res, Mich.
•

i J. Tamašiuna-s iš Detroit, 
i Mich.. užsakė laikraštį savo 
i draugui John Miliutai, ten pat.
I
i Mrs. T. Dumša iš Dorches- 
' ter, Mass., atnaujino plenume-

draugė T. Brazaitienė.
vilo B ražaičio žmona. Ve- dinęs ir visoje Amerikoje) 
lionė sirguliavo kuris lai- vaidina dramą “Vincą Ku-Į 
kas. bet negulėjo ir niekas dhką’k kurią parašė K.In- 
nesitikėjo tokios nelaimės, čiūrą, bet ją is pagrindų 

širdies smūgis-nu- perdirbo Antanas Gustaitis, 
ios cvvenimo siūlą. eikale vaizduojamas 

Velionė si pirmadieni pa- mūsų tautinio atgijimo ža-:
šarvota pas Zaleską So. Bo- dintojas Vincas Kudirka ir:-------- -——--------------

1 aidotuvės ivyks lietuviu kova su caro vai- Šeštadieninės mokyklos

I

Ma i g t. 
trauke

Dabartinis Massacnuselis 
subernatorius Foster Fur- 
colo. kuris savo pareigas 
pradeda eiti sausio 3 d.

stone, o la.notuves įvyks ueįuuu 
trečiadieni 2 vak iš* *Za- <^ia. Jame yra daug gra- Kalėdų eglutė
Ieško koplyčios i Mount žiu minčių, šiurpių, bet i ----

keliančiu vaizdu.

Christian Herter. du ter- 
minus išbuvęs Massachu- 
setts gubernatorių, sausio 
3 d. savo pareigas per
duoda lapkričio mėnesį iš
rinktam Foster Furcolo ir 
išvyksta į \Vashingtona 
valstybės sekretoriaus pa
dėjėjo pareigoms perimti.

i ratą savo giminaičiui K. Dum 
i šai, Australijoje. ’
i
S K. Pocius. Chicago, 111-, 
naujino prenumeratą savo 
nėnui K. Pociui, ten pat.

j •
• Mrs. B. Kuizinas, Chicago,- 

III-, užsakė laikraštį savo drau-; 
gei Sofijai Mazelskis, ten pat. Dr. John Repshis

LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: U ir M 
Nedaliomis ir šventadieniais:

pagal susitarimą

495 Columbia Road 
Arti Uphda’s Coraer 

DOKCHESTEK, MASS.

IŠN LOMIOJ AMAS BL’TAS
Pacific Mill, kurioje dirbo

v . . ,. . . . Išnuomuojamas butas isnemažai ir lietuvių, vis se- barių dviem žmonėm. Yra 
heat’’ ir kiti patogumai, 
tis telefonu: AN 8-8677.

Užsidarė dar viena 

dirbtuvė
ko koplyčios į

Hope kapines. dvasią nenanviu . ................
Velionė paliko liūdinčius Scenoje matysime kelias de-; lituanistikos mokykla turė-į

i-.- ūn crn-m P-i. šimtis aktorių. su scenos1 io savo Kalėdų estiutę. Jos ... ., _
'inžį. vilku Henriku Kačinsku J proai amu buvo’gana Įvairi, ’tican Woolen Co., kur dir- Kapitalistai bėga į

1 atliko mokvklos mokiniai? >x> aP*« dartrininkų,; ten Jle dar labiau

Gruodžo 3o d. Bostono

Kiek seniau užsidarė Ame- nesnio amžiaus.
iš trijų kam-.

Vsteani į 
Kreip- 1

vardą Dorchestery ir
nierių Edmundą Čincinnati, įgudusio režiso- ją
Ohio. Apie velionę vėliau r!aus Ipolito Tvirbuto ir jo 
parašysime plačiau.

Velionės šeimai reiškia- staitienės
mis sulieti į vieną darnų - skambino, 
vienetą.

Jie sakė
RADIO PROGRAMA

eilėraščius- skaitė ir Arlington Mill, kur dirbo darbininkus išnaudoti, nors Lietuvių Radio programa
tpcuiev AMtoutv r darbininku o' «* čia šiaurėj darbininkams iš stoties WBIvlS, 1090 ki-Įpadėjėjos Aleksandros Gu-į prozos dalykėlius (N. Vai-, _ Va-in i Įbildu veikia

me musų širdingą užuojau
ta.

ir
Oro skautai rodo 
“Svetimas plunksnas’

TeL AN 8-2712 irba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDtlUS)

Lietutis Gydytojas ir Chirarns 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Apstota 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON, MASS.

ilaomirnaXno-o ! čaiu-ė net savo' sukurta) dabar nustojo rūkusi dar ne kažin kiek temokėjo. įlociklų, veikia sekmadie- ilgomi, paaugo-, caitj.e net sato sukmtą), ^ _ j. y. niais nUQ 12 iR. 12;3() vaL,
\ , r i ' dieną. Perduodamos lietu-no pora scenos \ai2deliij, u,,.,.,,..,,,,................................«««M...t.....wfciį.ivjžkos dainos muzjka įr

įdomu ztureti. I Z. Zarankaitės paruostų, so-į t Magdutės Pasaka.
J Biznio reikalais kreiptis j 
t Baltic Florists gėlių ir do- 
£ .ariu krautuve, 502 East 

Skaniausias lietuviškas sūris, kokį dirbdavo mūsų ma- £ Broadway, So. Bostone, 
mytės. Jis yra sveikas, nes gaminamas iš šviežio ir šva

Visi turėtų tą veikalą' ko tautiniu 
pamatyti- to dėl iš anksto išmokė 0. Ivaškienė, dai- 3 
savo reikalus taip sutvarky-; navo choras, kuri vedė muz. * 
kime, kad ta diena niekas L Vasyliūnas. 1

Šokiu: 
Ivaškienė,

kuriuos * Mamytes Suris
Oro skautu būrelis sausio

n. p. šv. Petro netrugdytų eiti “Vinco Ku- Gražiausiai skaitė R. Žič- Į 

parapijos salėje vaidina; db‘kos pamatyti. , kus- Daukšos apie gimto- 4
linksma komedija “Sveti- Bilietų galima iš ankstosios kalbos reikšmę. 
mos plunksnos”.Režisuoja gauti; “Keleivio” redakci- Kalėdų senis, žinoma, | 
aktorė A. Gustaitienė. joje. O. Ivaškienės baldų atėjo su dovanomis. «

Visi kviečiami ateiti pa- Minkų gėlių parduotu- Prieš pradėdamas prog- 3 

žiūrėti. vėse. j ramą mokyklos vedėjas J. J
____________________________ ~------------------------------------------- į Vaičaitis nusiskundė, kad 3

tik pusė galinčiu lankvti te- Į
Išvyksta Ą. Vasaitis Nepiliečiai registruokitės ianko mokvkla/ * 3

• * * w

Tėvų komiteto pirm. inž. *

6 d.
£ Broadwav, __
t Tel. SO S-0489 Ten gau-

5.”
Steponas Minkue.

raus pieno, griežtai prižiūrint švaros moderniškiausiai įreng- £ lamas ir “Keleivis, 
toje dirbtuvėje.

MAMYTĖS SŪKĮ galima džiovinti ir laikyti kiek nori.
Jis visada gardus ir tinka užkandžiams prie vaišių ir svei- s- REIKI ! ŽIEMINIŲ I ANGŲ 
kam pasistiprinimu- Gaminamas so kmynais ir be kmynų. rBkia 2::’žieminių laneų. 6 1an-

Reikalaukvte MAMYTĖS SŪRIO visose lietuviškose krau j - 1 'S la"^. mjr,
£ ros 13 Vi x ->°- Kas turit, atsiliept:-1 

• !►: te tel. AN 8-6518, arba adresu:tuvėse arba tiesiai iš dirbtuvės: 
SCOTTVILLE CHEESE, INC,

Dr. Charles Paukštis, President = —
SCOTTVILLE, MICH.

4*
ji

£1
tWa«ter Paukštis. Manager *:__

J. Gumbakis 
11a *1’ Street 
So. Boston 27, Mass. (2

Antanas Vasaitis (Vaši- asmenjs, kurie netu- y Kubilius dėkojo mokyto-
liauskas). Lietuvių enciklo- Jungtinių Amerikos vals- jam5 jr visiems mokyklos 
pedijos administratorius, iš- tyb»ų pilietybės, per sausio- rėmėjams, ragino tėvus
Fikelia į Madison. YVis., kur mčnes-į turi pasiimti is' Pa^.: tvarkingai mokėti tą mažą Mūsų populiarūs žiemos ar pavasario pakietai pasiekia Lietuvą 

lirbs valstvbinėi miško nustatytos formos lapely nustatvta mokesti. i>er io savaičių- Muitas ir siuntimo išlaidos iškaityti i kaina. 1’.

Siuntiniai į Liet uvą su Garantija

Išnuomuojamas Butas
I’orchcster. prie Uphams Comcr, 
15V.'cndovcr St., išnuomuojamas 
šešių kambarių butas pirmame auk
šte. Kreiptis tel. A V 2-0823 (1

Tel. AN 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredemis—ofisas uždarytas;

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

maus
nieksiu fakulteto dekanas. imigracijos įstaigos 
Bostone jis veikliai reiškė- tarnautojui. To lapelio pra
si vietos lietuvių visuome- *oma nelenkti, neglamžyti, 
niniame gyvenime. Ta prievolė būtina vi-

_____L___________ siems — seniai ir neseniai
atvykusiems.

Vietoje laužynų bus rūmai ai

Ir Bostone naikinami lau- Kas to 
žynai. šiomis dienomis už liks. bus 
$4(ioj!oo parduota 16 akrų mas.
žemės plotas tarp VVashing----------------------------
V n. Dover. Albany gatvių Kultūros klubas renkasi 

ir Xev Haven geležinkelio, tik vasario mėnesy 

Šiame plote stovėjo pasenę ---------
namai, jie neseniai buvo Eilinio Kultūros klubo nni oraugijo: 
nugriauti ir dabar naujieji susirinkimo dėl Įvairių prie-; šitokios sudėties; 
žemės savininkai per 3 me

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE A INSURANCE

409 W. Br»a<!way
SOUTH BOSTON, MASS. 

Office Tel. AN 8-0948
Ree. 87 ORIOLE STREET 

Weet Roabery,
Tel. FA 3-5515

Boston Homes Co.
545 E. Broadway. So- Boston 

Telefonas: AN 8-0605
Tarpininkauja perkant ir par- 
Juodant namus, biznius, ūkius ir 
Kt. Parūpina paskolas ir teikia 
patarimus kapitalo investicijoms. 
Patikėtiniai:
BRUNO KALVAITIS AN 8-6412 
VYT. STELMOKAS FA 3-2016

rodykit dydį ir spalvą), darbiniai arba išeiginiai, rudi ar juodi; 
i 3’--- jardo vilnonės medžiagos vyr- kostiumui su guzikais ir pa- 

---------- mušalu. Ruda. mėlyna ir juoda spalva-
Praeitą sekmadieni Bos- Pakietas GT—2. Kaina $78.50. Viena pora mot. batų (nurodykit 

Krikščioniu dydi), 1 pora guhiniu kaliošių (overshoes) su šiltu pamušalu. 3 
1 " * jardai medžiagos mot. žieminiam paltui. 4 jardai pritaikinto ra

jono pamušalo, 6 guzikai, didelė špulė siūlų ir pakelis adatų. 
Pakietas l’R—1. Kaina 850.00. 3’i jardų vilnonės pilkos medžia
gos vyr- žiem- paltui, 3 jardai rajono pamušalo, gražūs, balti 
vyr. marškiniai; 2 lininės nosinės, 2 poros vilnonių kojinių, 1 
pora vilnonių apatinių, 2 špūlės siūlų, guzikai ir pak. adatų. 
IDEAL PHARMACY 29 KELLY SQ. WORCESTER, MASS.

Pr. Vainauskas Bostone

tone lankėsi
sąjungos pirmi- 

Pr. Vainauskas irpakeitusiems
ne savo adresa nepilie- 7. . ..čiams * čia kalbėjo savo viemincių

prievolės neat-' brinkime.
sunkiai baudžii WORCESTER, MASS.

Siunčiat Siuntinius į Lietuvą ir į Sibirą? &

parduoda J
biznius

kreipkitės į

Kas perka ar
namus, ūkius,

KETVIRTIS A CO. 
—JEWELERS— 

Laikrodžiai-Deimantai

, Senu žmonių draugijos
valdyba ' MES GALIME SIŲSTI JOSŲ PAČIŲ SUDARYTUS i 3

i šiais metais Senu žino- PAKIETUS JOSŲ ARTIMIESIEMS UŽJŪRIUOSE SU 5 
vaitiyha bus- ČIA APMOKĖTU MUITU 3

Pirm. P. Gavėjui nieko nereikės primokėti. Jūsų pakietai gali būti iš nau- 3
. .. - ... . , \iiUo„ L-oC I* Pi ar senu drabužių, iš medžiagų, maisto, vaistų ir kitu dalyku. wzascių sausio pradžioje ne-, Miliauskas, \cepirm. i. ri- .. ............. ’ .. ..

Kitas susirinkimas nu-! sekr. A. Kriaučialis,
zA-v V YIoAi-c 1^1 n “ ■—'j —-----—■ ’» -t- —•—»  ----------  — i—J

..... ... . . , . , i-. , iz h- ^es turime dideli pasirinkimą gerų grynos vilnos medžiagų*
tu> pa>tat\> J" naujo\ įskų bus. Kitas susninkimasnu-j . 1 a... *■’ vyru ir moterų kostiumams, apsiaustams, suknėms iš pačiu ge-l
pastatų, jų tarpe bus du matomas vasario mėnesio Bn. sear. V. Macys, įzcl. U. riausių Amerikos ir Ang,ijos audyklų.
astuonių aukštų namai is- pirmąjį sekmadienį, kuria-, JąMin, iždo glob. J. Glovic-. khf; vilnos v/orsted medžiaga vyriškam ar moteriškam dra- 
taigoms ir parduotuvėms.o me Stasys Santvaras kalbės-kis ir A. Novasacky, direk- bužiui tamsios spalvos 3’į jardų ilgumo galima pirkti už S12. 
kiti gyventi. apie Lietuvos teatrą. j toriai; R. \ ieraitienė, bj už $15.75 ir už $21. Pamušalas nemokamai su kiekvienu kostiu-

Rakauskienė, M. Vaišno- mo ar apsiausto pirkiniu.

Praną Lembertą
REALTOR

17 Vpland Avė.
(I# 98 Melville Avė.)

G E 6-2387
šaukit nuo 9 r. iki 7 vak.

!

rrmvnnnr

i!

Elektros Prietaisai

Rūpestingai taisome laikrodžius, 
žiedus, papuošalus 

379 W. BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON 

TeL AN 8-4649

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
8atiatokm A. I. 

•SS Eaat

DIDŽIAUSIA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO IŠTAIGA 
NAUJOJOJ ANGLIJOJ 

Trans • Atlantic Trading Co.
Ellis Building, Room 10 Tel. AN 8-8764

409 W. Broadway So. Boston 27> Mass.

NUO GRUODŽIO 16 PERSIUNTIMAS ATPIGINTAS! 
Persiunčia Jūsų sudarytus siuntinius į LIETUVĄ ir VISAS 

kitas RUSIJOS valdomas sritis
I> -lau. u ar naudotų rūbų. avalynės, medžiagų, maisto, vaistų 

ir kitko. Vj-as išlaidas ir U. S. S. R muitą apmoka siuntėjas.
Taipgi priimame užsakomus siuntiniams per Angliją.

Iš tohau siųskite siuntinius mūsų adresu, nedaugiau 21 svaro. 
Įdėki’e daiktų sąrašą ir aiškų siuntėjo ir gavėjo adresus. Mes, 
siur.tin ;arpaka\ę. j» anešime Jums. kiek kainuos persiuntimo 
išlaido-. I.'L-.iga lietuviška, dėl informacijų kreipkitės lietuviškai-

Visi siuntėjai Įsitikino, kad mūsą įstaiga greičiausiai patar
nauja ir persiunčia siuntinius.

Siunti!.;, i priimami kasdien nuo 9 iki 7 vai. vak. ir šeštadie
niais nuo 9 iki 2 vai. po pietų.

Turinu- atidarę skyrių M'ORCESTER. Mass.. priėmimo valan
dos nuo iki 7 \al. po pietą 67 Yernon St. Morcester, Mass.

Skelbimas laikinas, išsikirpkite adresą.

nene,
Giigas.

P. Kraunelis ir T.

Sunktai, bet rieda

Gruodžio 16 d. buvo Ben
druomenės narių susirinki
mas. Iš valdybos pirm. V. 
Mačio pranešimo paaiškė
jo- kad per paskutiniuosius 
metus valdyba Įsirengė pa
talpas, ir jose atidarė skai
tykla; Providence surengė’ 
gražų koncertą, kurio pro-' 
gramą atliko Meno mėgėjų 
ratelio iš Bostono vyrų cho
rai. Bostono mergaičių še
šetukas ir smuikininkas I. 
Yosyliūnas; kartu su skau
tų tėvų komitetu Maironio 
parke <uiengė įspūdingas 
Jonines, o su Lietuvąi įrem
ti draugija Birželio išveži
mų minėjimą; įvykdė ra- 
šinėiii konkursą, kuriame

Bovelainės medžiagos, margos ir paprastų spalvų, 36 colių pla
tumo. mazgojamos, 3 jardai už $Į ir brangiau- Mes turime didelį i 
pasirinkimą visokių medžiagų suknelėms, marškiniams, sijonams 
ir kitokiems drabužiams.
Adara pirmd. ir trečd. iki 6:30, šiaip iki 5:30; adara ir šeštd

• Ateikite ir Pažiūrėkite 
TEKTI LE OUTLET

k A M. OVERSEAS PARCEL SERVICE 
25 Knecland Street, Boston 11. Mass.

Bay View busas sustoja prie pat krautuvės.

NAMŲ SAVININKAMS 

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

John Petrus
l t Gartland Street 

Jamaica Plain, Mass.

TeL: JA 4-4576

27 MdbOu
Telefonas AN 8-4148

Beojamin Moore Malevoe 
Popieros Sienoms

Stiklas Lm

Visokie Reikmenys Na 
Reikmenys Plum*
Visokie Geležies

•AZIVA’VAISTAS 
1—Vaistas

4—Vaistas nuo kojų ntaMjt- 
mo, piritams, tarpopiritims Ir

i i

LAISVES VARPAS
Naujosios Anglijos Lietunų
Kultūrinė Radio Programa 

WBMS, IMA Utocyclcs 
BOSTON 15, MASS. 

Sekmadieniais
12:!J0 iki 1:00 vai. po pietų

VEDfiJAS—P- VIŠČINIS 
31 BVNKF.R AVĖ.

BROCKTON 4. MASS. 
Tel. Brorklnn S.1I59-R

'APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

Draudžiame nuo polio, viso
kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insuranče reikalais 

kreiptis :
BRONIS KONTRIM 

Justice of the Peace—GonMaMe 
598 E. Broadway

So. Boston 27,
[Tel. AN 8-1761 h* AN 8-2483

SsfflmlsRklM Sitų vaistų pm 
mitais nunertais. Kaina ni

kiekvieną numeri IL PIM* 
gni, čekis nr money orderis ii

Adresuokit: (5-6)


