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ševikai pasiūlė susitikti Rusijos diktatorius J. Sta
įustenų pirmininkas Dr. K. ikurjuos Egipto sutartys su
Panmunjom kaimelyje linas per Maskvos dienraštį
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“
Pravda
”
paskelbė
pasikalAdenauei kalbėjo Berlyne Anglija dėl Suezo kanalo ir
fronto linijose, kur iki šiopraeitą sestadienj ir ten jis dėl bendro Sudano valdy
lei Aliantų ir bolševikų de- dėjimą su neįvardytu laikiakė, kad “Mums žemės už mo skelbiamos nebegaliolegatai susitikdavo pasikei- raštminku. Jis sako, kad
Oderio ir Neisės (upių) pri jančiomis. Parlamentas kar
sti laiškais. Bet bolševikai RusiJa _turi atominių bomklauso Vokietijai.” Tuo savo štai pritarė ministerių pir
siulė, kad “neutrali zona”,b^’ darė tokių bombų banpareiškimu vakarinės Vo mininko kalbai ir tuoj pat
butų išplėsta, o generolas dymą ir dar darys bandykietijos vadas skelbia pa nutarė tuos įstatymus svar
Ridgway sutiko susitikti
®u_ įvairaus kalibro
sauliui, kad vokiečiai nepri styti ir išleisti.
naujoj vietoj, bet sako, kad atominėmis bombomis,
ims trijų didžiųjų nustaty
Irano ministerių pirmininkas, Dr. Mossadegha, kuris dažnai kalbėdamas verkia ir ap
nėra reikalo išplėsti neut-1 Stalinas tuo pareiškimu
tos laikinos sienos, kurią Vienašališkas Egipto paalpsta. kalba į minią Teherane ir aiškina, kodėl Iranas nepasiduos Anglijai dėl aliejaus
ralių zoną. Delegatų susiti- atsiliepė į prezidento Trū
Maskva nutarė padaryti simojimas nutraukti sutar
ginčo.
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Mossadegh
karingumas,
kuri
jis
šią
savaitę
keta
parodyti
ir
kimas įvyksta šį antradienį mano padarytą ^pranešimą
New Y’orke, Jungtinių Tautų saugumo tarybos posėdyje.
nuolatine siena tarp Vokie tis su Anglija iškėlė naują
aptarti derybų atnaujinimą. Praoitą savaitę, kad Rusijoj
krizę “Viduriniuose Rytuo
tijos ir Lenkijos.
,
Laukiama, kad derybos -•v>Tko antras atominės bomse,” kur dar ir Irano alie
tuoj bus atnaujintos, bet ar k°s sprogdinimas. Stalinas Aliejaus Derybos • Irano Premjeras
Rytinės Vokietijos rusų jaus ginčas nėra likviduo
ChurchiU
Jungsis
jos dabar bus sėkminges- dar sakė, kad Amerikai ne
ministerių-:, pir
Bus Atnaujintos? Prieš 'Plėšikavimą9 Su Liberalų Partija pastatytas
neš, maža pagrindo tikėtis.
ko bijotis rusiškų atomi
mininkas, . Dr. ,O. Gnįte- tas. Prie Suezo kanalo an
glai laiko 10,000 kariuome
Tuo tarpu Aliantų “ru- nių bomblį’ «es Stalinas ne
wohl,
tuoj
“
po
Adenauerio
Amerikos vyriausybė de- Irano ministerių pnmi- Anglijos
nės, 400 lėktuvų ir pagelbikonservatorių
dens’ Ofensyvą” fronte tę- sirengiąs Ameriką pulti.
pąre£škimojttsftiepė, kad nes dalis. Egiptas reikalau
<
aa pastangas, kad nutrauk- yvirtlr
ninkas,
ChurchiU
OV s guiivjaiin s n.- varias Wįnstofi
siama ir Aliantai stumia MEDVILNĖS DERLIUS
tos derybos tarp Irano ir Mohammed Mossadegh, šį užsiminė, kad konservato- Uderio-rw rasės SjeijU ■ jTS£ gS= ja, kad angiai tuoj pat savo
pnesą toliau j šiaurę. Bet
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lutina ir dėl tos sienos nu kariuomenę ištrauktų ir pa
16,000,000 BUNDUL1Ų Anglijos butų atnaujintos.' pirmadienį atvyko lėktuvu riai spalių 25 d. rinkimuoiš sustiprintų kalnuose pozi
Sako,
Anglijos
vyriausybė
j New Yorką dalyvauti i se sudarysią koaliciją su de- kėlimo į rytus nebus veda vestų Suezo kanalo gynimą
ei jų priešas tik po smarkių ..
.
,
,
ma jokios agitacijos.
Egiptą kariuomenei. Suda
artilerijos apšaudymų ir šlų,™edv>.Ines der’ sutinkanti derybas atnau- Jungtinių Tautų saugumo į šiniaisiais liberalais prieš
ne, kuris yra į pietus nuo
bombardavimų galima išva- hus deI ka^snJT .sau?w jinti, nors kada derybos nu- tarybos posėdyje, kur bus; Darbo Partiją, kad praveEgipto,
valdo vietinė admi
ryti
, .vasaros yra 360,000 bundu- truko ^anglai aiškino, kad svarstomas anglų iškeltas dus didesnį skaičių kandi- CHICAGOJ MIRĖ
KUN. JONAS LIŪTAS nistracija bendroje anglų ir
’ Amerikos atominės ener-'H« maž«snf: negu pavasa- nėra prasmės jų atnaujinti'skundas dėl anglų aliejaus datų.
egiptiečių priežiūroje. Da
gijos komisijos pirminin-'r! bl?vo, lauk,?ma"!«.d- tol, kol Iranas nesutiks da-!kompanijos Irane nusavini- Anglijos liberalai stato
tik 150 kandidatų, bet kai Spalių 2 d. Chicagoj, Mi bar Egipto karalius skelbia
kas. Gordon Dean praeitą!vl,n?5 bus, sulmta
mlh°- ryt daugiau nuolaidų dėl mo.
vadovavimo
nacionalizuo-1 Irano premjeras sako, kad kuriose vietose jų įtaka yra chael Reese ligoninėj mirė si, kad jis busiąs ir Sudano
šeštadieni kalbėjo Lis An-'P« bVndullV P°, ?°°
,
gėlės, Calif., mieste ir sakė?1^™"33 lr Jokio medvil- toms aliejaus kasykloms ir’anglai nori panaudoti inter- didelė. 1950 metų rinki kunigas Jonas ' Liūtas, ka karaliumi.
nacionalines organizacijas. muose liberalų kandidatai daise buvęs Kaune United Šį ketvirtadienį Jungtinių
kad Amerika turi mažų ato- n“ ‘™kumo nei viduje ne. Abadano valyklai.
surinko apie 2 milionų bal
minių bombų, kurias gali-jcksportul nebusAnglijoj spaudoje kelia kad galėtų ir toliau plėšti sų. Tie balsai gali turėti States Lines atstovu, buvęs Tautų saugumo taryba pra
neturtingą Irano tautą.
Sandaros pirmininku, o per deda svarstyti Anglijos gin
ma naudoti prieš priešą mu- BOSTO
MENININKAI ma daug kaltinimų prieš
nusveriamos
reikšmės
tarp
siu lauke ir primine, kadi
vyriausybę dėl netikusio Irano premjerą aerodro dvejų didžiųjų partijų, kon pastaruosius 15 metų velio čą su Iranu dėl aliejaus ka
VYKSTA į KANADĄ
nis buvo lietuvių tautiškos syklų nusavinimo.
atėjo laikas pagalvoti apie
Irano
vadovavimo anglų-iraniečių me pasitiko būrys iraniečių servatorių ir darbiečių.
ir apie 100 žurnalistų. New
bažnyčios kunigu. Velionis ministerių pirmininkas at
tų bombų panaudojimą ka
deryboms.
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Yorke Dr. Mossadegh apsi
jaunesnėse dienose buvo la stovauja nuomonę, kad ka
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stojo vienoje ligoninėje, nes
bai aktingas SLA darbuoto syklų nusavinimas yra vidu
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Korėjoj, tai aišku yra, jog
jinis Irano reikalas ir Jung
PARDUOTI VAIKUS jo priežiūros.
tik ten ir galima tas “takti teratūrine programa aplan
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didžiųjų
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vidaus reikalą kištis. Ame
kos atomines bombas” nau
rinkimuose Darbo Partija KORĖJOS KARAS
Vienoje, Austrijos sosti ŽADA MOTERIS
doti. Ar toks įspėjimas pa lietuvių kolonijų, šiomis
(socialdemokratai) surinko *VISAI NENAUDINGAS’ rika deda pastangas, kad
dienomis
rengiasi
išvykti
IMTI KARIUOMENĖN
nėje,
viena
moteris
sutarė
derybos tarp Irano ir Ang
greitins paliaubų derybas
16 nuošimčius balsų. Komu
Korėjoj greitu laiku pasiro Kanadą. Spalių 20 d. jų su pirkėju parduoti savo 11
Krašto apsaugos departa nistai visai susmuko.
Senatorius R. Taft, kal lijos butų atnaujintos ir kad
žodžio
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įvyks
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sūnų
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dys.
bėdamas Columbus, Ohio, pęįeitų prie abiem šalim
ronte, Eatono auditorijoj, o neišdegė todėl, kad vaikas mentas sako, kad iki 1952
metų vasaros ginkluotoms NUŠOVĖ GENGSTERIŲ
mieste sakė šį pirmadienį, priimtino susitarimo. Apie
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jo
pardavimą
to tarpininkavimo pasek
Du Generolai 1947 Metais
pajėgoms reikia sumobili
“VICEPREZIDENTĄ’ kad “Korėjos karas yra vi mes žinių dar nėra.
įspėjo Trumą ną tūros vakaras Hamiltone. ir pasiskundė kaimynams. zuoti 112,000 moterų. Jei
siškai nenaudingas” ir jei
Šį sezoną jų naują reper Policija motiną areštavo,
moterų
savanorių
nebus
už

mes turėtume protingesnę
Forrestall skelbiamame tuarą dar teks išgirsti ir bet paskui paaiškėjo, kad tenkamai, manoma išleisti Spalių 4 d. Nevv Jersey vyriausybę, tai to karo visai
AMERIKOS DERLIUS
Austrijoj nėra įstatymo, ku
valstijoj gengsteriai nušovė
dienyne iš 1947 metų užtin musų kolonijose.
įstatymą apie moterų draf- vieną žymų gengsterių vir nebūtų buvę.
Senatorius ŠIEMET VISAI GERAS
ris
draustų
vaikus
pirkti
ar
kame tokį dalyką: 1947
Prancūzijos Rinkimai
parduoti. Parlamentas da tavimą karo tarnybai, kaip šininką, kai keno vadinamą dar aiškino, kad “joks
metais prezidentas Truma
bar rengiasi tokį įstatymą dabar šaukiami jauni vyrai. “gengsterių vice-preziden- Amerikos karas nėra patei šių metų Amerikos der
nas gavo įspėjimą iš gen.
tu,” Willie Moretti. Poli sinamas, negut jei jis yra iš lius yra visai patenkinamas,
H. E. Stassen Ginčijasi
Eisenhovverio, kad genero- Prancuzijos “kantonali- išleisti.
kauktas tiesioginiu grasini nors ir nėra rekordinis.
Su Philip C. Jessup’u cija spėlioja, kad Moretti
rolas MacArthur grįš iš Ja niuose” rinkimuose praeitą
buvo nušautas todėl, kad jis mu amerikiečių tautos lais Komų nuimta virš 3 bilio
ponijos ir 1948 metais sta sekmadienį laimėjo “vidu NORĖJO $75,000,
Harold E. Stassen, Penn- buvo pavojingas liudinin vei.”
Degolistai,
nų bušelių, arba kiek ma
tys savo kandidatūrą į pre rio partijos.”
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Universiteto
pir

žiau, negu buvo laukta.
kas Nevv Yorko gemblerių
zidento vietą. Tuo pat me komunistai ir socialistai ne
mininkas, liudiio senate ir ir kvšininkaujančių polici
teko
balsų.
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tu prezidentas Trumanas
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prezidento
sakė,
kad
ambasadorius
Kitų
LANKOSI KANADOJE no biliono bušelių.
buvo gavęs įspėjimą ir iš partamentų taiybos tvarko Roosevelt sunaus Elliot bu Philip C. Jessup sako netie- ninkų byloje.
vietos
savivaldybės
reikajavų
derlius
irgi
yra
neblo

gen. MacArthuro, kad esą
vusi
žmona,
vėliau
ištekėjusą
apie
administracijos
pogen. Eisenhower busiąs kalus. Rinkimų rezultatai si už kun. B. H. Hanson J litiką Tolimuose Rytuose
Anglijos karaliaus duktė gas.
Nepriklausoma Libija
šiek
tiek
sustiprino
svyruo

kandidatu.
ir sosto įpėdinė Elizabeth
jančią Paryžiaus vidurio kreipėsi į teismą dėl divor Jessup tvirtino, kad admi
Pagalba Užsieniams
so. Teisme ji aiškino, kad nistracija niekada nemaniu- Jungtinių Tautų “Libijos su savo vyru Edinburgo
vyriausybę.
Mina Sugadino Karo Laivą
jos vyras kunigas esąs la- si pripažinti komunistinės taryba” nutarė, kad iki at- hercogu atvyko šį pirmadie
bai “žiaurus,” nes jis pra-1 Kinijos ir negalvojusi bolše-einančių metų sausio 1 d. nį į Kanadą, kur jie lanky Šią savaitę kongresas
Laisvos Spaudos Priešas
sąs jos pinigų ir net siūlęs 'vikams užleisti ’ Formozos !Prancuz*ja. Į1 Anglija turi sis apie mėnesį laiko ir at baigia svarstyti ir laukiama,
Korėjos vandenyse priešo
mina sprogdama sugadino Amerikos kraštų žurna jai kartą duoti jam 75,000'salą. Gi Stassen sako, kad perleisti Libijos vyriausybei vyks trumpam vizitui į Wa« kad nutars skirti užsieniams
Amerikos karo laivą “Er- listų teismas Meksikoj nu doleriu per metus užlaiky-'tai yi*a netiesa ir minėjo do-Msas suverenines Artybės shingtoną. Musų sostinėje :militarinei ir ekonominei
$7,500,000,000.
nešt G. Small.” Devyni ju-'sprendė, kad Perono vy- mui. Mrs. Hanson yra tur-Įkumentus, kurie aiškiai ro-'teises ir Libija pradės gy- jie bus prezidento Trumano pagalbai
svečiai.
Savo
vizitą
KanaPrezidentas
prašė paskirti
rininkai laike sprogimo žu- riausybė yra “laisvos spau- tinga moteris, bet ji nemėg-fdą, jog buvo manoma ve vuoti kaip visiškai neprijot» vyras b su puse bilionus, bet konvo, o 18 buvo sužeistų. Pra- dos priešas” už pavogimą sta, kad vyras pinigų kau-liau pripažinti Peipingo vy-klausoma valstybe. Pnes doje Elizabeth
nešimas paskelbtas spalių 8 “EI Intransigent*1” dienraš- lija, skaito fą žiaurumu ir riausybę. Abu- liudijo po. karą Libija buvo Italijon-pi adėjo -iu«> ų.iebvt įmes- gresas vieną bilioną nukir
to
diena.
čio Salta mieste.
pi aso divorso.
1 priesaika
kolonija*
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STALINO PAREIŠKIMAS !

Ą^hjos rinkimų kam
panija, , pagal
Amerikos'
Prezidentas Trumanas pa-’spaudos pranešimus, jau
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'Jis ir rašo. Landžioja vi
sur. Draugauja su senais
dainininkais ir dainininkė
mis, prašo nurodyti, kur
koks senelis ar senelė dau
giau visokių tautosakos
i praneuzų ir indokiniečių
Rusų A-Bomba
perlų žino. Toks jau to
žmogaus yra manymas.
Prezidentas
Trumanas rankose.
Tas žmogus betgi atrodo
;
kelbė vij Kautynės frontuose primena pasauliui, kad Maskkeistas. Keistas todėl, kad Į
; ••a\aRJ
jis turi tą keistą “hobby.” suomene1į,’ kad Rusijoje u"vos ‘-taikos ofensyvos” yra
Keistas ir beginklis. O kam vo padalytas anuasis a o- krauju permirkusios. Nors
jis tas pasakas renka? O minės bomoos spiog i- fusaj nej Korėjoj nei Indokoki biznį jis iš to daro? mas. Apie pirmąjį atomini linijoj savo kraujo nelieja,
spiegimą Rusijoj piezi enniekam nepaslaptis, kad
Ar ne Stalinas atsiuntė jį
paimoimavo - m.e Os ten eina Maskvos sukelti,
čia šnipinėti, ką mes mano tas
visuomenę 1949 metais rug-^Maskvo8 remiami ir
me? Ar jis nėra pronacis
-3 d.
.. 'vos interesuose vedami kakruvinomis rankomis? O sėjo
Pagal prezidento praneši.
ko jis čia ateina? Lauk to mą, atominių ginklų bandy*
w
kį!
mas Rusijoj rodo, kad rusų ,. N . . .
Tokias ir
pasta„ panašias
pauoKuu,pa=Įagan(la
meluoja, kai J“
has tas žmogus girdi ir tieJQg Rusijoj atomi. Pas mas vyksta keistų da.

Kas Savaite

skelbė, kad Rusijoj Įvyko įeina
“antiamerikoniškoj”
antrasis atominės bombos nuolaikoj. Kai kurie ang-l
sprogdinimas. Tuoj po to lai kaltina ir Ameriką dėl;
atsiliepė ir Rusijos diktato- Irano aliejaus netekimo.
rius Stalinas. Jis sako, kad nes Amerika atsisakė remti
Rusija darė atominės bom-[Angliją, jei ji butų ban
bos bandymą ir darys dau džiusi ginklais ginti Anglo-i
giau bandymų su “Įvairaus iranian kompanijos tuną.
kalibro bombomis.”
Ginklavimosi našta prade
Taip pasibaigė vienas da skaudžiai atsiliepti i An
propagandos monas, kad glijos ūki ir ilgainiui turės
Rusija atominę energiją pabloginti eilinio anglo gy
naudojanti “kalnams sprog venimą. Per vieną šių me
štai jakis it arti uz nuga- nė energija esantį naudo- iykų. iles švenčiame “Vydinti.” Rusija ginkluojasi tų bertaini Anglija turėjo
Amerikos karo vadai, gen. Bradley ir gen. Ridgway, nu
!'°J
? 'xag.1 t*)de,> jamą "tikui taikiems tiks- tauto karunavojimo” švenatominiais ginklais ir skel užsienio prekybos deficito
traukti kartu su C. Bohlen. valstybės departamento eks
kad jis kitoks. Kaip kala- jam« ”
tę, nois Vytautas visai nesibia pasauliui, kad ji gink- 338 milionus dolerių, arba
pertu Rusijos klausimais, Tokio mieste, kur vyko svarbus
kutų
būryje,
jei
vienam
už]usų
pl
.
opaganda
karunavejo. Siais metais
pasitarimai dėl Korėjos karo.
luosis, o jei kiltų karas, tai tiek sūmažėjo Anglijos do
nstas raudonas kaspiniukas,
ankis meluoja, nebuvo mes minime “Lietuvos krikStalinas sako, jis bus atomi lerių ir aukso atsargos. To
,
Kiti
j)
tuoj
apipuola
ir
kna<
anksčiau
abejonių, o ru- što” 700 metų sukaktuves,
nis karas.
kiam deficitui gydyti tėra
boja.
sų atominių ginklų bandy- nors Lietuva tik Jogailos
Įdomiausias dalykas Sta tik vienas vaistas—mažiau
Aną vakarą tas tolimas mas tą parodo ir didžiau- laikais krikštą tepriėmė.
lino pareiškime yra “pata prekių Įsigabenti ar dau
svečias ramiai stovi prie siems lengvatikiams. Tas Tokių keistenybių mes turirimas” Amerikai nesibauk- giau eksportuoti. Dė! gink
štyti, nes Stalino atominės lavimosi eksporto padidinti Du lietuviai sustoję kai- parką. Ant cementinio ta- baro. Prie jo prieina vie faktas galutinai pašalina me ir niekas mums negali
veikėjas.
ir sabombos tarnausiančios tik negalima, o todėl tenka su ’oasi apie “kultūrą.” Vienas ko pastebėjau žmonių bure- nas
.
m
i - Prieina
i
x i paskutines abejones dėl uždrausti jų turėti.
tai Rusijos apsigynimui. Jis siveržti diržą. Tas ekono pasakoja apie musų kulturi- IĮ. Priėjau. Du berniukai =Z11 J?elag1’Amerikos atominio mono- Turime ir kitokių keistesako:
minis krizis ir privertė An nius pasiekimus, o kitas tą sustoję pešasi. Jie nesimu- ejai? Tą pasakęs griebia! pO,io prara€ijmo ir neabejo- nybių. Štai, pranciškonų
ir tempia nuo baro, o nu mai skatins Ameriką išlai- “Darbininkas” sakosi netu“Jei Jungtinės Amerikos Val glijos vyriausybę “atsiklau reikalą taip aiškina. Sako: ša, kaip vaikai, bet bezdžio- tempęs
stūmė smarkiai.
stybės atakuotų musų kraštą sti” balsuotojų, nes naštos
Prašom neišsigąsti! Kul-niauja televizijos ristikus. Svečias atsidaužė Į stalą, kyti turimą pirmenybę ato- ris jokių abejonių, kad len
(Sovietų .Rusiją), tai valdan padidinimą gali daryti tik- turą
nėra
paslaptingas “Pagal visas taisykles” ima skaudžiai užsigavo šoną. ininių ginklų gamyboje, kų kilmės praneuzų rašytoAtominio ginklavimosi jas O/ V. L Milosz buvęs
tieji Amerikos sluoksniai nau tai tc?;ia vyriausybė, kuri. paukštis aukštai padangė- viens antrą Į glėbius ir sten_
Veikėjui
to negana. Jis lenktynės jau vyksta ir jos lietuvis, nors tas rašytojas
dos atomines bombas. Kaip tik turi neabejojamą gyvento-se. Ji yra. ar jos nėra su giasi parmesti. _
parmetė sv'ečią ant žemės ir
ta aplinkybė ir privertė Sovietų jų pasitikejimaą.
nuolat didės.
su Lietuva tik tiek teturėjo
į mumis visur ir visada—vienam pavyksta ir jis meta pradėjo
— spardyti.
- Vienas
Sąjungą gamintis atominius
w
bendra, kad jis yra kilęs iš
Bet už visų tų sunkumų gatvėje, prie darbo, šeimo- [kitą ant cementinio tako. žiūrovas priėjo ir sako: Ne
ginklus, kad ji pilnai ginkluota
istorinės Lietuvos teritoriAnglijoj kyšo rusiškų atokarčiamoje, viešuose su- Tas krisdamas trenkė alku- mušk, tai mano draugas! Aliejaus Dunkirkas
galėtų atremti agresorių.
Anglijos
nutarimas
nusi-l>
<Min,sko> įr “jį3 p.°
Geriausiai ją nę i kietą cementą ir visas Mušeika betgi nesustoja.
“Žinoma, agresoriai norėtų, minių bombų pavojus, ku buvimuose.
kada bolševiiš kasdieninių išsitiesė. Krintančio vaiko Tada užtarėjas pastatė ul lenkti Irano ultimatumui ir |n™0^
kad Sovietų Sąjunga butų neap ris su kiekviena Stalino ga pažįstame
vaizdas paskatino vieną vy timatumą, sako, jeigu nepa ištraukti
siginklavusi pasitikti jų puoli minama bomba eina didyn pavyzdžių.
paskutiniuosius ... .
... •
...
savo
specialistus
iš
Abadan
Minsk
“
snt1
“
’
1
Lie’
mą. Bet Sovietų Sąjunga ne ir ypač gresia Anglijai, ku
rą prieiti ir juos išskirti.
leisi to žmogaus, aš tau alieiatį valyklos spaudoje tuvms pasiuntinybę ParyztuVaikutis Gatvėje
sutinka su tuo ir mano, kad ag
Tik tada užgautas val duosiu Į snukį! Tu; riQvoi_
rios neskiria nuo Rusijos
..
, ta, „i.:, je ieškoti darbo.
resorius reikia pasitikti pilnai
Per
gatvę
nori
pereiti
makas,
pasiėmęs už sutrenktos kė.
. uv . Iki...to ki„
vandenynai. Iš tos baimės
Apspardytas tolimas tau gavo Aliejaus Dunkir- *
pasiruošus.
AnglijojT atsirado ^ntf-!?^ mergytė, gal kokių še- alkūnės, pradėjo gailiai, svečias iššlubavo namo, o ko” vardą. Kai kas sako, ko ,aP,eJ° 1‘etuvtskumą
“Iš čia seka, kad jei Jungti
lr pats svajojo,
amerikoniškumas,” ar Įtari- r1.^ me^ amžiaus. Non ir vaikiškai verkti. Tas varg- ryto metą eina pas gvdyto- kad tai esįs “gėdingas Dunnės Valstybės nemano atakuoti
leina kiek ir vėl [gelis parėjęs namo galės pamas.
kad
Amerika
su
griež-j
.
Paeina
kirkas.
”
Kiti
spėlioja,
koTokių
“atsivertėlių” po
Sovietų Sąjungos, tai Amerikos
jątraukiasi.
Jos
ausyse,
maklausti
mamos,
kodėl
trekios Įtakos traukintasis iš bolševikų revoliucijos Rusivadų baukštimasis yra bepras ta politika gali Įtraukti An
tomai,
dar
skamba
mamos
čiadienių
televizijos
ristikai
Civilizacija
ir
Koja
Irano
aliejaus kasyklų ir at- joj buvo atsiradę daug, jų
mis, nes Sovietų Sąjunga nie gliją i karą.
patarimas
“
be
careful,
”
o
nesigrumia
ant
cementmio
|
kad nemano atakuoti Jungtines
Man patinka musų. civili aidėjimas užvetuotos Jung-'buvo ir Kaunan prigužėjuprieš akis vis pralekia bai grindinio?
Valstybes ar kurią kitą sali.“
zacijos visokie išmislai. tinių Tautų organizacijos sĮų- Juos visus galime sasios
masinos.
r toks gudrus
________
~ sprendimu turės Į Anglijos vintis, bet ar jie dėl to jau
Stalinas sako, kad jis tu- Komunistų Vadai
Vienas
dalykas
i/et
»
ovvvi
ii su
-u uiuLBrocktono Maj
Du vyrai
stovi ir
dideyra''maanM,6k^’^rdSrinė-irinkimus ir ! galimas Vaka- darosi lietuviais? Mes abe
J
Pralošė
Bylą
iįu malonumu stebi, kaip' Musų kultūriniame centre ju cigaretes. Įdedi kvoterj!'M ir Rytų imtynes.
Pranciškonai nerika gali būti rami, nes jis
vaikas svyruoja, paeina Į kartais pasirodo keistokas ir gauni pakeli cigarečių. I Sunku iš toli tiksliai pa- a cjoja.^
.
,
nemano ją pulti. Bet ar I Vienuolika
Amerikos —
ko- gatvę ir vėl bėga atgal. Vė- lietuvis. Atrodo jis nei šio Bet nieko nėra tobulo. Kar-I^M*’ kokie aamprotavi- Savintmost mada pas mus
------------ -----------Amerikos vadai gali
gali būti
būti[ munistų partijos vadų, ku-1 liau prie vaiko prieina se-nei to. Kai neišsigėręs, jis
mai paskatino anglus bėgti kartais pasiekia juokingu'‘ramus
“
“
manius : Fo Korėjos, po,rje buvo nuteisti kalėti užnyvas vyras, pasilenkė, ką kalba visai protingai. Bet tais mašinos sugenda. Ta- nuo
tuščiai grasinančio mo. Va tekę skaityti “ĮroLenkuos, Suomijos, Balti-fąmoksią nuversti konstitu-tai vaikui pasakė, mergytė kai išgeria, ar kai jį kas su da jos paima kvoterj ir nie Mossadegh. Atrodo, kad dymų,” kad Tolstojus bujos kraštų, Rumunijos ir ki-,cinę vvriausybę,: šį pirma-‘su pasitikėjimu duoda jam įerzina, jis pradeda “vaidin ko neduoda, nei cigarečių
» anglų praeities “klaidų” pa- vęs lietuvių kilmės (nuo
tų baisybių patyrimo Stali- dienj vėl praiošč teisme. Jie ranką ir abudu drąsiai žy- ti.” Jis gali verkti tikromis nei kvoterio.
Aną vakarą stebėjau tokį jautimas, Amerikos vals- Radviliškio), kiti Belmontą
no ‘užtikrinimai, kad jis buvo
prašę aukščiausiąjį giuoja per gatvę.
' ašaromis ir visa gerkle aiPrieina neeilinis tybės departamento “tai- buvo sulietuvinę, o čia girnemano pulti, gah įtikm-teismą iš antro karto per- Du stebėtojai nusivylę, manuoti. kaip užgautas vai- vaizdą.
kingumas” ir anglų darbie- dėjome, kad ir Paderevskis
tii tiktai Iiurbelius, bet ne svarstyti jų bylą. ŠĮ pirma-kad spektaklis baigėsi, grįž-kas. Jis gali ir šventas žmogus prie mašinos, kiša čių pacifizmas susidėjo kar- buvęs lietuvis, nekalbant
dieni teismas atsisakė tą ta prie savo pertraukto pa- giesmes giedoti, kaip Vil- kvoteri ir gauna “špygą.” tu, kad padarius Juozui jau apie PulaskĮ ir daug kiStalinas ir patsai neabejo padarvti i rsprendimas jų įsikalbėjimo.
niaus Kalvarijos elgeta. Ilgai nelaukęs pirkėjas ši Stalinui puikią dovaną. Tai tų. Toks žaidimas niekam
jamai žino.
Protarpiais tarp verksmų ir taip prabyla Į tą mašiną: yra kolektyvinė laisvojo pa- £al nekenkia. Iš tiesų, koI byloje yra galutinas.
Civilizacijos
Čiukuras
Bet atominiai ginklai I _
"...
. .
giesmių jis atsikerta erzin- Tu, prakeikta žydo mašina, saulio dovana Rusijos im- dėl neįrodyti iš naujo, kad
Stalino rankose turi labai!. Septyni is nuteistųjų va
Televizija yra naujausias tojams
piktomis pa- vakar keturius žmones ap perializmui, nes tik Rusija, Adomas ir Ieva rojuje kalj.j
.7 ,------ .
du iau *ėdi kalėiimp n kptujoms gana
g
gavai, o šiandien vėl vagi!
dideles jtakos į pasaulio - .j , "i
.
’ . . ir prašmatniausias musų ei- stabomis.
o ne Iranas iš aliejinio Dun- bėjo lietuviškai?
rwUitiko
i
turi
dar
kur
tai
slapstosi
ir
-Z
..
politiką ir ypač j Amerikos lurl aar Rur.lal slapstos
vilizacijos
išgalvojimas.
Aną vakarą stebėjau tą Tą taręs, pradėjo koja spar kirko turės naudos.
sąjungininkų laikyseną.
nčia pagauti.
Prezidentas
kalba
San lietuvišką spektaklį. Žmo dyti mašiną, o garsas iš ko Irano aliejus per du pa Ir Egiptas
Ne paslaptis, kad santy- ---------------Francisco mieste, o mes sė nių maža, gal 15 ar 20 kos- jos ir civilizacijos susidūri sauliniu karu “maitino”
kiai tarp Amerikos ir Ang
dime namuose Brocktone ar tumierių. Visi pusračiu su mų eina per visą svetainę. svarbiausius karo frontus Po Irano aliejaus atėjo
McTARTHY LIUDIJA
, A
eilė Suezo kanalui išlysti į
lijos yra pablogėję. Jie!
Hartforde ir matome kiek stoję ar susėdę klausosi to Rytą metą atvažiavęs ma skysti!
kura.
Dabar
galima
dos ;
j
, ,
šinos
prižiūrėtojas
padarė
pablogėjo kaip tiktai dėl ;
vieną jo žestą, girdime liūdno klouno verksmų ir
Si*1*01';
k“r^ rėksmingus antgalvius.
rusiškos atominės bombos,]
kiekvieną jo žodį. Bet ci giesmių, erzina, vadina labai protingą pastabą. Sa tlk
tarnautų,
jei
kiltų
tretyj
Egiptas vienašaiiškai nuta.
ko,
pasakykit
savo
kostuo ne dėl kokių nors kitų
vilizacija nėra kultūra.
“Brocktono majoru,” siulo
rg nutraukti savo sutartį su
priežasčių, kurių, beje, ir-j
Trečiadieniais per televi “mergų” ir panašiai skati mieriams, kad kojos spar karas. . . .
< • d - j-Anglija, pasirašytą 1936
gi netrūksta. Bet tos kitos
ziją matome ristynes. Kai na jį vaidinti, o kai nelai dymais mašinos negalima «?
Fronto. Pajudėjo
metafe da guez0 kana]o
pataisyti.
priežastys yra antraeilis da
kada tos ristynes yra “šva mingasis ypatingai “pasižy
Korėjos frontas pajudė- gynimo ir kitą sutartį iš
lykas, gi faktas, kad Stali
rios,” o kai kada dirbtinai mi,” visi stebėtojai pilna
Įtartas Žmogus
jo. Aliantų “rudens ofen- 1899 metų dėl bendro Sunas turi atominę bombą, j
žiaurios. Ristynėse 90 pro gerkle choru kvatojasi.
syva,
” daroma 100,000 vyrų dano valdymo,
Vienoj
visuomeninėj
Įstai

yra nuolatinis Įspėjimas
centų yra vaidinimo ir tik Linksma, ne tiesa?
goj pasamdė vedėją. Malo vakariniame Korėjos šone,! Abi sutartis egiptiečiai
Anglijai, kad ji bus pirmoji
10 procentų jėgų ir miklunų žmogų, mandagų, nusi jau pastūmėjo bolševikus nu t r a u k i a vienašališkai,
rusiškų atom-bombu auka.
mo bandymo. Kai kada
lolunaa
Kad išvengus rusiškų ato
ristikai vaidina laukinius Į musų kulturinj centrą manantį save darbe. Atro at&al. Ar ta ofensyva yra Egipto karalius pasivadina
priminimas' Egipto ir Sudano karaliuminių bombų anglai links
žiauruolius, kurie viens ki- užėjo žmogus iš toli. Keis do, kad žmogus tinka savo “realistiškas”
bolševikams, kad blofavimo mi, o Anglija pastatoma
ta mestis Į “užgerinimo po
tą muša, spardo, smaugia, tas žmogus. Silpnas, kuklus, darbui.
Bet
būrelis
žmonių
susto-Į
laikas yra praėjęs ir reikia prieš Įvykintus faktus,
litiką,” bent tol, kol jie ne
plaukus rauna, rankas, ko- negeriantis ir netoks, kaip
bus apsiginklavę ir pasijus
jas sukinėja ir dar kitokias kiti. Tas tolimas svečias ję kalbasi garsiai apie tą;rimtai derėtis, ar gal tai yra Nusileidus Irane anglai
aaugiau. Panašios “Įtakos”
baisenybes daro.
atvažiavo neįprastu reika- naują vedėją. Kalbasi ir bandymas karo pabūklais gal ne ką benorės daryti ir
atominės bombos Stalino
Tokias ristynes žmonės lu. Jis turi “hobby,” kurį aiškinasi, kiek jis pinigų išspręsti ir “paliaubų” ir Egipte, kad savo pozicijas
banditiškose rankose daro
ypatingai mėgsta. Laike to- jis skaito savo gyvenimo pavagia. Tūlas ir į akis Korėjos klausimas, visuo- apgynus. Žinoma, eis derybos, Amerika “tarpinintaipgi ir Į Prancūziją. Juo
kių ristynių žiūrėkit ne į pašaukimu. Jis renka lietu- klausia, sako, ar nusuki po menė to dar nežino.
Pajudėjo ir kitas svarbus kaus,” bus blofavimo ir
daugiau atominių bombų
ristikus, bet Į žiūrovų vei viškas dainas, pasakas, mįs tūkstantį per mėnesį?
Azijos
frontas—Indokinija, protestų, bet ar Anglija beSakysime,
juokas.
Gal
.SteHnas turi juo daugiau Sen!llori„ ,
„ Mt€arth dus. Kiek juose malonu les, priežodžius, talaluškas,
Bet taip įtariamas Ten bolševikai pradėjo nau- norės ir ar begalės ką nors
Europoje reiškiasi ‘neutra- B wiMWlsi„ liudija ^.„ato mo, sadistinio pasitenkini greitakalbius, pavadinimus, būt.
žmogus
pečiais trauko ir jus puolimus prieš prancu- daugiau daryti, nėra dar
Viskas,
lizmo nuotaika, aiba ban- komisijoj apie ambasadorių mo ir paprasto kvailumo! balades, raudas.
ką mes vadiname “tautosa nežino, ar į pasiimtą darbą žus ir indokiniečių naciona- tikra. Mat, ant palinkusio
dymas ištrukti iŠ dvejų ga- Philip C. Jessup, kad jis esąs
O Štai ir Vaisiai
ka,” tam žmogui atrodo dėti visas pastangas, ar prie linę armiją. Tame fronte medžio visos ožkos ir net
liūnų varžytynių ir bandy- linkęs > komunistų “liniją.“
Aną sekmadienį vaikšeio- baisiai svarbu. Sako, rei- pirmos progos bėgti kitur? “Vakarų” pusėje dabar jau Egipto Farukas lipa.
mas surasti kaip nors “sau- Jessup tą griežčiausiai nunei' kaujasi Amerikos ginklai,
—J. D.
(Bus daugiau)
jau po musų miesto gražų kia užrašyti, kad nedingtų.
gią vietą.”
sė.
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KAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

Kas Girdėt Chicagoje
[Sarpalius. Minėtam paren-[
D
gimui uoliai talkininkavo
Penktadienis, rugsėjo 28,'altistas g,
Pilka. pi
buvo
nepaprasta
diena Kngimas g anksto buv0 su I
Nepaprasta Diena

Fusbpb Tračiai

AKROBATAS BĖDOJE

raėgdavo dainuoti. Kas nė
ra girdėjęs jo įdainuotų re
kordų su Mahanojaus Mairierių Choru? Lietuvių pik
nikuose, baliuose ir per lie
tuvių radio valandas skam
ba jo balsas, ir nors jo jau
nebėra, Jo daines dar ilgai
skambės iš rekordų lietuvių
namuose ir pramogose.
Adomas per ilgus metus
skaitė “Keleivį” ir jį plati
no. Keletą kartų jisai bu
vo atvažiavęs Bostonan pas
Michelsonus, nes buvo se
nas jų šeimos draugas.
Adomas paliko vieną sū
rų, Albertą, šimtus nubu
vusių draugų ir pažįstamų.
Velionis palaidotas spa
lių 5 d., Shenandoah’rio lietuvių kapinėse.
Tebūnie

KAS KAITO, KASO

TAS DUONOS NEPRAŠO

Worcesterio Naujienos
Žinios Žinelės

šiasi prie koncerto lapkričio
4 d., L. P. Klubo svetainėje,
12 Vernon St. Jos vertos
visuomenės paramos. Nie
kuomet neatsisako nuo da
lyvavimo kitų organizacijų
parengimuose.

Rugsėjo 30 d. Lietuvai
Remti Draugijos piknikan
buvo atvykę daug žmonių,
viem a žvilgiais. Is ryto
nema2ą susiįdomavibet kadangi buvo labai šal
efe.cagiee.ai pamate, kad
todėl
ėj su
I
stogai baili. Tai buvo pir- si« kimu. P
ta diena, tai kiti nei neišli
po iš automobilių, išvažiavo
ma šio rudens šalna.
j
atgal. Mat nebuvo vietos Sandaros 16 kuopa yra
Tą p?z dieną 4:45 vai. Lietuvo* V’®' Sokiai
mažoje svetainėje. Tačiau nutarusi parsikviesti iš Bos
vakare pietinėje Chicagos' Lietuvos Vyčiai ruošė šovistik pasidarė pelno virš tono Gabijos Chorą sulošti
dalyje užgeso elektros švie- kius Dariaus-Girėno salėje
šimtinės.
operetę “Birutę.” Tas turė
sos, sustojo elektrikiniai rugsėjo 30 d. Ta organizaŠeimininkės M. Mitrikie- tų įvykti prieš Kalėdas.
laikrodžiai, sustojo radijai, cija yra katalikiška. Prisinė, M. Dvareckienė, M. Ži
uzgeso elektrikiniai pečiai, menant nesenai išleistą Chilinskienė buvo pasiruošę su Po rugsėjo 30 dienos la
Tos šeimininkės, kurios vai- cagos kardinolo patvarkvdaugybe skanių valgių, tu bai atšilo, gražus oras. Tai
gius gamina elektra, turėjo mą, kad katalikiškų organi-’
rėjo net grybų ir kitų ska gi dar įvyks vienas pikni
daugiausia
susikrimtimo, zacijų pramogos turi būt be
numynų. Naujakuriai A. kas, Sandaros 16 kuopos su
Kažkas buvo atsitikę elek- svaigalų, tai išrodė, kad ir
Aukštuolis ir Jonas Palu vietos “drum korps” vaiku
tros jėgainėje, kad per veik minėtoji vyčių šokių prakam lengva ilsėtis užbaigus beckis buvo pasiruošę par čių bubnų ir trimitų orkes
porą valandų elektros tie- moga turėjo būt be svaigu-;
pavyzdingą gyvenimą!
duoti daug tikėtų, bet šaltas trą. Tai bus spalių 14 d.,
kimas buvo sulaikytas. Ki- fa. Bet taip nebuvo. Tai-'
Draugas.
rudens oras apvylė.
Babrausko darže.
_________________
ti, kurie tuo reiškiniu buvo gj išeina taip: jei katalikišKiti vietos veikėjai taip
Koresp.
ypac susirūpinę, tai buvo ka organizacija ar parapija ,
BROOKLYN, N. Y.
pat darbavosi nuoširdžiai,
valgomųjų daiktų krautu- ar vienuolynas rengia pra-1
kaip antai J. Dvareckas, M.
vių savininkai, nes saldymo mogą parapijos salėj, ar
SCRANTON, PA.
LDD 7 Kuopos Mitingas Žemaitaitis, K. Zurlis, V.
Arnim DahL vokietis akrobatas, pasikabinęs už vėliavos
masinos taipgi buvo susto- šventoriuje, ar parke, ari
_
Mitrikas, J. Fupka, J. KraLietuvių Darbininkų
Lietuvių tautinė parapi
jusios.
farmoj, arkidiocezijai pri-j rodė visokius šposus Hamburge, kaip staiga vėliava pra
Driaugijos 7 ^kuopos' narių'sinskas’ A- Palubeckis, J. ja, vadovaujama kun. M.
dėjo plyšti ir akrobatui grėsė pavojus nukristi devynius
Tas palyginti nedidelis klausančioj, tai svaigalai
'susirinkimas įvyksta šį sek Jankauskas.
aukštus žemyn. Gaisrininkai jį betgi išgelbėjo.
Valadkos, spalių 21 d. ren
ivykis žmonėse sukėlė daug, draudžiami, bet tas draudimadienį, spalių (October) Lietuvių Moterų Klubo gia metinį balių ir koncer
kalbų. Prisiminė karo me- mas neliečia pramogų, ren'14 d., 3 vai. po pietų, Lie- Choras, vedamas M. Meštas. Įsivaizdino, kokie var-jgiamų pasaulietiškose pa- Apie sudrumstą vienybę viską kultūrinė organizaci- tuvjJ’ Atletu Klube I68'^enės’ sudainavo keletą tą, lietuvių tautinės para
gai kiltų, jei karo metu per talpose,
tarp lenkų ir lietuvių ir tarp ja, kurioms jis daug laiko v
A
Rrooklvne
gražjų dainelių labai har pijos salėje.
kitu
katalikiškų
tautų?
Viir
širdies
pridėdavo.
‘
“
"g
moningai ir žavėjančiai.
sabotažą ar per bombarda Bavaras Be Žmonių
Koncerte dainuos buvęs
sai
ne.
Popiežiai
per
amDrg.
Šimelaitis,
dėl
savo'^j
dalyvauti
P
nes
turėsime
vimą iš padangių butų su
.Choras puikiai progresuoja. Į Lietuvos operos solistas
naikinta elektros jėgainė, Marąuette Parko parapi-įžius neskyrė maldų už at- teisingo ir atviro budo, bu-jdau(r svarbių’daly kų aptar- Mat, jos turi gerai išlavintų Stasys liepa, dabar gyve
;,.°nj
,sUarti dėl mn
vandentiekis, duju gamyk ja turėjo bazarą savo salėj, [statymą broliško
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musų ren dainininkių.
nąs So. Boston, Mass. Rei
tautų,
rų
žmonių,
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siarr.o banketo, kuris įvyks, Programos vedėju buvo kia tikėtis, kad ši metinė
Laisvamanis.
nerštai j akis u- karčios tie- spalių ar,
* Juozas Arlauskas, bostonie- parapijos šventė sutrauks
tivity Parish News” rugsė27 4d.
Konferencija
jo 30 d. laidoje apie tą ba
scs išdroždavo.
---------- Kviečiame atvykti ir ne- tis, LRD pirmininkas. Rei-jdaug klausytojų, nes lietutautinė parapija pasižySekmadienį, rugsėjo 30 zarą šitaip pranešė: “Per MONTREAL, CANADA | Butų gerai, kad kas gale- Karjus> kurie norėMJ jsijung. kia pridurti, kad Worcesterss Kiitrn
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ruomenes skyrius turėjo šu- j-^ngtais koncertais. Pernai
‘ P. Kriaučiukas,
torijoj įvyko Chicagos Lie
šaukęs
viešą susirinkimą 2 suruoštame parapijos kon
Skaitytojo Šeimoje
[ilgesniam
laikui neteko
tuvių Tarybos metinė kon- taip? Todėl, kad parapijos
LDD 7 Kp. Sekr.
vai. po pietų. Nežinau, ar certe dalyvavo A. Brazis,
abiejų savo,, maitintojų.
ferencija. Bendrai imant, salėj nevalia turėti svaigaRugsėjo
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skerdykląj£i
e
k
girdėti
sutaupą
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supuolė, ar tyčia. Ank dabar jau Metropolitan
visuomenė gerai pasirodė. HiSocialdemokratų
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darbo
metu
sprogo
katir
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o
,
nes
pereitais
metais
ir
sčiau buvo skelbiama per Operos solistas, ir Antanina
Daugelis draugijų atsiuntė Padidino Kolektą
Susirinkimas
las,
kuris
karsta
derva
apjj
metų
dukrelė
buvo
pavietos laikrašti, kad susirin Dambrauskaitė, buvusi Lie
delegatus. Nemažai buvo
svečių ir viešnių. Taip kad Bridge porto lietuvių pa taškė kelis darbininkus, jų kliuvusi po troku, turėjo Spalių (October) 12 die kimas įvyks 10:30 vai. iš tuvos operos solistė.
Nukentėjusio ną, penktadienį, įvyks LSS ryto.
salė vidutiniškai prisipildė. rapijoj, kad atpildžius nuo tarpe ir lietuvį naujakurį 'akcidentą.
Praną
Šimelaitį,
38
metų
žeima
gyvena.
1271 Allard 19 kuopos susirinkimas Lie Tiems, kurie pikniko pa Nors ir neerdvi parapijos
Draugijų aukos, vietinė ko toli sudaromą dėl probibii Avė., Verdun, Monireal, tuvių Atletų Klube, 168 sisekimui dirbo, priklauso salė, bet gražiai dekoruota
lekta, pelnas iš po konfe- cijos Įvedimo, Įvesta padi amžiaus.
Nugabenus
greitąja
pa-'
Carafla_
ir sutraukia daug dainos,
Marcy Avė. Tikimasi turė nuoširdus ačiū.
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galba
Į
ligoninę,
du
pran
muzikos
mylėtojų. Dažnai
ti
savo
tarpe
garbingą
St. Jogaudas.
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Šimelaitis
draugą, prof. P. Kaminską, Worcestere į miesto tary atvyksta Į lietuvių tautinės
stančių dolerių. Geras kal sektųsi, tai išdalinami kontebesikankina,
nors
gydyto

atvykstantį
iš Europos. Už bą bus renkami valdininkai parapijos parengimus iš
bas pasakė konsulas P. vertėliai. Parapijonai turi
SHENANDOAH, PA.
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mano,
kad
gyvybei
pa

tat nariai ir svečiai būtinai lapkričio pradžioj. Šiuose Wilkes-Barre, Pittstono lie
Daužvardis, ALT sekreto 1 pasirašyti ir paženklinti po
vojus
jau
praėjęs,
bet
turi
kviečiami.
Pradžia 7:30 rinkimuose
kandidatuoja tuviai susitikti su nuošir
rius Dr. P. Grigaitis, prezi kiek aukoja.
Mirė Adomas Šaukevičius
naujaku- "ekti i!«as gy?7m?si laik.°du vietos lietuviai: Į miesto džiais lietuviškumo palai
vai. vakare.
dentas L. Šimutis ir iždinin Tos •parapijos
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hornmnmn
iv •totyma I
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ir
namie,
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Spalių
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d.,
Locust
Mo
Sekretorius.
tarybą jaunas advokatas kytojais scrantoniečiais.
kas M. Vaidyla. Viskas, ko riai tėvai reiškia nepasiten nes didelė kūno dalis ap-*tain ligoninėj persiskyrė su
Zenonas Balčiūnas (Gene Kaip teko girdėti, šis
Chicagos Lietuvių Tarybai kinimą parapijos mokykloj
dengta
pūslėmis
ir
daug
at-Sšiuo
pasauliu
plačiai lietuJ. Balcom) ir į mokyklų koncertas ir balius bus lyg
trūksta, tai gero pirminin vienu patvarkymu. Sako,
ADMINISTRACIJOS
virų
žaizdų,
nudegimų,
ku-1
viams
žinomas
pažangus
komitetą Juozas Žemaitis. įžanga į po Naujų Metų nu
ko. Tada viskas daug ge-!kad jų vaikų tautiški var
PRANEŠIMAI
rie
pasidarė
didesnėm
pus-j
vyras,
Adomas
Šaukevičius.
Visi lietuviai turėtų parem matomą surengti didelį
piau sektųsi.
dai neužrašomi. Sako, kad
lėm
trukus.
[Pereitą
žiemą
jisai
susirgo
užrašomi tik katalikiški
Gaunam
daug ponmuouuų,
paklausimų. ti viršminėtus kandidatus. koncertą su keletą solistų ir
•»-• 1
Ui*
UI Utį II
Dar
skaudžiau,
kad
tą
Pirmas Koncertas
plaučių
plėvės
uždegimu
ir
(
kiek
mok
ti
^eskoji- Abu šie vyrai worcesterievardai.
pačią dieną, po poros va nepildė gydytojo patarimų,, mu8 Taigi pranešain, kad už čiams gerai pažįstami, ge muzikų.
Rudens koncertų sezoną Ragina Kalkėti Rožančių landų, ištiko nelaimė ir ant nes, visą amžių nesirgęs
Reikia linkėti lietuvių
giminių paieškojimus, jeigu jie rai kalba savo tėvų kalba.
Chicagoj pradėjo naujai su
rą šeimos narį, Algi Pily- nemanė, kad čia gali išsi neilgesni kaip 25 žodžiai, skai
tautinei parapijai pasiseki
sitveręs Chicagos Lietuvių Chicagos kardinolas išlei paiti, 19 metų Šimelaičio po vystyt kas nors pavojinga tom po 75 centus. Jeigu peieš- Mums butų garbė, jeigu jie mo, nes tai beveik vieninte
Koncertinis Orkestras. Jo do tikintiesiems laišką, ku sūni. Toje pačioje skerdyk Perilgai laukė; ant plaučių kojimas ilgesnis kaip 25 žo- praeitų.
lė lietuviškumo ir meno pa
pasirodymas įvyko rugsėjo riame ragina prie uolesnio loje mašina, prie kurios jis susirinko daug vandens, džiai, tai tada skaitom po 3 cenSerga žinomi vietos vei laikytoja Scrantone.
30 d. Šokolų salėj. Tuzi- rožančiaus kalbėjimo. To- dirbo, Įtraukė tarp volų jo Tas paveikė jo širdi ir galų tus nuo kiekvieno žodžio,
—A.
niai programos pildytojaiki raginimą ir popiežius yra kairę ranką, kurią jam butų gale turėjo eiti ligoninėn. Norint kad paiežko„in« W kėjai : A. Šablinskas šv
Vincento ligoninėj, Petras
buvo operos solistas Algir-Į paskelbęs. Popiežius ir vy- ir sutraiškiusi, bet kaip tik bet jau buvo pervėlu. Sianda“«'au kalP vren* syk>- “ž Miliauskas namuose dakta Laika* užsisakyti “Kelei
kiekvieną sekantį sykį reikia
das Brazis, solistė Alė Kai- skupai primena, kad musų tuo metu užėjo bosas ir žai
ro priežiūroj.
vaitytė, smuikininkas Al-j gyvenimo sąlygos esančios bo greitumu sustabdė maši dien jo jau nebėra. Adomo primokėti po 50 centų.
vio” kalendorių 1952 me
Šaukevičiaus liūdi visas Še- Tokia pat kaina ir smulkiems
fonsas Paukštys ir čelo so-[ liūdnos, sudrumsta broliška ną. Rankai iš volų ištrauk nadoris, nes jisai čia išgy
Lietuvių Moterų Klubo tam*. Daug informacijų ir
skelbimams, kaip farmų
list2s Arturas Jakavičius. tautų vienybė neatstatyta. ti reikėjo mašiną perstatyti veno kokią penkiasdešimtį biznio
ar namų pirkimas, visokie par Choras, vedamas M. JabOrkestro direktorium yra Apie kokią sudrumstą kita kryptimi, teko šaukti metų. Jisai buvo visų my davimai ir tt.
senai chicagiečiams žino- vienybę čia popiežius, kar elektromechaniką ir kol tas limas ir jam visur buvo at Užmokestį geriausia prisiųsti Ionskaitės-Meškienės, ruo- skaitymų. Kaina 50 centų.
mas kompozitorius Petras dinolai ir vyskupai kalba? atėjo, jaunuolis turėjo per viros durys. Savo teisingu kartu su skelbimu ar paieškoji
I
nešti daug skausmo, laiky mu, linksmu budu ir drau mu. Saugiausis būdas pinigams
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
damas savo sumaigytą, su giškumu jisai visus patrauk siųsti yra pašto money orderiai
“Keleivio” Kalendorių 1952 Metams I
laužytais kaulais ranką tarp davo. Seniau jisai turėjo Jeigu kam paštas toli, tai pi
i
LENGVAS BUDAS . . .
geležinių volų. Chirurgai didelę valgių krautuvę ir nigus galima siųsti ir popieriJau
40
metų
“
Keleivis
”
kasmet
leidžia
dideli,
j
doleriais.
atliko dviejų valandų ope bučemę, bet moteriai mirus nias
IŠMOKTI ANGLIŠKAI
Kas siunčia pašto ženkleliais,
100 puslapių kalendorių. 1952 metų kalendorius •
raciją ir nežino tikrai dar, apie 25 metus atgal, krau prašome nesiųsti brangesnių
jau ruošiamas spaudai. Jį jau galima užsisakyti. }
ar vaikinas galės savo kairę tuvę pardavė ir vertėsi kito ženklelių kaip 10 centų, ir pra
ANGLŲ KALBOS VADOVĖLIS su paaiškinimu,
“Keleivio” 1952 metų kalendoriuje bus daug
kaip yra tariamos įvairiose konsrtukcijose angliš
ranką naudoti darbui.
kiais užsiėmimais.
šome nesiųsti Air Mail štampų.
kos raidės; su žodžių linksniute, su gramatika ir su
Šiuo atveju nelaimė ap
skaitymų, gerų straipsnių, informacijų, eilių, pa
Tais laikais, kada Šena- Kanados pašto ženkleliai
lengvais pasikalbėjimais ieškant darbo, nuėjus krau
lankė vieną iš šviesiausių doris vadinosi Amerikos mums visai negalioja.
tarimų, plati kalendorinė dalis, saulės tekėjimai
tuvėm pas siuvėją, pas daktarą, restoranan ir tt.
Administracija
emigrantų šeimų. Pranas lietuvių “sostine,” Adomas
ir nusileidimai per apvalius metus ir daug visokių {
Šimelaitis buvo ne tik veik Šaukevičius daug veikė pa
žinių.
’
*
KAINA 86 CENTAI, kurtuos galima prisiųsti pašto
lūs
socialdemokratas,
LDD
žangiųjų
tarpe.
Visą
laiką
“Keleivio” kalendorius kainuoja 50 centų. •
Pavergęs Lietuvą prieSa?
ženkleliais.
Montrealio kuopos vaidy jisai prigulėjo _ prie LSS, nesigaili nieko iai naikinti.
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti:
KELEIVIS
bos narys ir pažangios prie SLA, prie Lietuvių Be- Ar, Tu, ___
__ pagailėsi
____
lietuvi,
636 East Brosdwsy
So. Boston 27, Mass.
•
“KELEIVIS”
spaudos platintojas, bet be'no, prie Lietuvių Teatrališ- aufcog jr neparemsi * ALT
636
E.
Brosdway,
So.Botto n 27, Mas*.
jo darbščios rankos, tur būt, kos Kuopos ir Lietuvių Cho- vykdomo Vajaus jai i&laisneapsiėjo nei viena lietu- ro. Už viską labiausiai jis vinti?

KELEIVIS, SO. BOSTON

Poslapis Ketvirtas
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“PEMŲ BALSAVIMAS“ ANGLIJOJE
gą iš antro karto iš kur tai;
iš nakties atsirado priešvaldiški lapeliai. Tuoj sekė ir
Netolimo* Praeitie* Praktika ir Bolševikų Vadai; “Lai»- krata, bet ir šį kartą polici
ja nieko nesurado.
vo*io* Meilė*” Padariniai; “Juo Blogiau, Juo ge
Po kelių dienų darbe pririau”; Kai Bėda Ateina, Gera ir Sena Bobutė
Įsistato prie to draugo J.
Su Škaplieriai*; Ko Verti Laiaviečių “Čyfai”
Surdoko prietelius ir sako:
Kalbėsiu apie du “Lais- čia namo ir pas duris randa Drauge, turėsime vakare
vės” bendradarbius. Vie-‘pluoštą priešvaldiškų lape- musų kuopos susirinkimą,
nas jų, J. Vilkelis, dabar,lių. O rytą metą ir FBI būtinai pribukite. Nueina
gyvena Floridoj, o kitas,1 agentai prisistato kratos, tas draugas į “susirinkimą,”
Jurgis Surdokas, prieš kelis darytu Nieko nesurado, bet bet randa tik vieftą kuopos
metus žuvo Nanticoke, Pa., jei butų radę, tai už tokius narį. Išlaukus valandą ir
anglių kasykloj. Jurgis žu dalykus tada grėsė kalėji-'daugiau, niekas nepasirodė,
vo, kaip ir kiti mainieriai mas ir deportacija.
Tada grįžo namo. Tuo taržųsta ir tas apie mainas yra Apie kratą greit sužinojo :pu, kai tas draugas “mitinįprasta.
vietos gyventojai. Pasiekė ge” buvo, J. Surdokas atėjo
Tik ve, Jurgio Surdoko ta žinia ir mainų bosus ir:Pas jo žmoną ir teiravosi,
turėta gerų draugų, kurie tas draugas pateko į kom- kur tie priešvaldiški lapepasiryžo jį nors mirusį pa panijos nužiūrėtus žmones, imi paslėpti. Visas tas sugarsinti svietui. Esą Jurgis o todėl neteko darbo ir bu-į sirinkimas tai buvo tik skyDailininkas Joe Lee Anglijoje nupiešė Attlee ir Churchill
paveikslus ant šaligatvio ir padėjo prie tų paveikslų dvi
nebuvęs koks paprastas vo išvarytas iš stubos. Jau, mas ištraukti tą draugą iš
kepures.
Praeiviai, pagal jų simpatijas, praeidami meta
žmogus, bet apsišvietęs ir tas draugas norėjo susi- namu, kad J. Surdokas tupenį į vieną ar kitą kepurę. Artistas “penius“ skaito ir
žymus darbininkų veikėjas. krauti daiktus pas vieną retų progos aplankyti jo nažino,
kiek Attlee ir Churchill simpatikų numetė duoklę į
Rašo apie Jurgį Valiukas, pažįstamą, o pats važiuoti mus ir pasiteirauti dėl tų lajo
kepurę.
rašo R. Mizara, rašo Jurgio kur kitur. šnipų gudrus pelių dingimo.
i draugas Vilkelis. Rašo ir sumanymas neišdegė ir jie Draugų susirinkime kal
Globičius. Rašantieji visi susirūpino, kaip tą draugą bėjomės, kas čia per špo kas į Wilkes-Barre tą rei- Jurgis Surdokas iš viso to
Ižino, koks jis buvo “veikė sulaikyti vietoj. Kartą pas sai daromi ir kam J. Surdo kalą aiškinti, bet ką išaiški skandalo nieko nepelnė ir
jas.” Tai kam reikėjo ir tą draugą ateina kalbamų ko prietelius šaukė tą drau no, nežinau.
vėl turėjo tęsti darbą maikelti ir dar taip aukštai net jų veikėjų prietelius L. J. ir gą į susirinkimą, kurio visai
noje, kur ir žuvo. Po jo
iki pačių viršūnių?
sako: Mes aptarėme tavo nebuvo. Vienas iš draugų, Kiek vėliau J. Vilkelis mirties jo visas turtas buvo
nuotykį ir aš atėjau praneš Pietaris, pasiėmė reikalą iš buvo pasitraukęs iš organi
Pažinojau Jurgį Surdoką ti, kad niekur nevažiuotum. tirti. Po poros savaičių jis zacijos, o J. Surdokas liko atrastas $42.50.
“Laisvės
ir pažįstu jo draugą Vilkelį Žadėjo surasti ir darbo.
bet dėl politiškų , Kaip
... . senas
■
, ”
ir raportavo tam puolamam partijoj,
nesutikimų juodu neišsiskv- ^aitjtojas visus eta paduo•gana gerai. Žinau ir visą
draugui, kad J. Surdokas rė ir paliko artimi bičiuliai. 1 j“5 fak!a?, bujau Pas,untes
Po
poros
dienų
jau
ir
ve

—Maike, ar tu alkanas? tėvui stirną užmušti. Ar im- jų veikimą. Todėl ir noriu
turi pasamdęs butą Wilkes- Kol jauni tuodu “veikė-l ,¥‘ISV«1’ kada Joję pąs.r<>—O ką, gal tėvas nore- sime šiaip, ar taip, vienok apie tuodu vyru pakalbėti dasi tą draugą i mainas
„„i •
_ ; gyveno.
_ !de
J. Surdoko aukštinimai.
tum man vakarienę užfun- iš tėvo planų niekas neišei- ir parodyti “anrąją medalio dirbti. Mat į darbo par’da’- Barre Pas fotografą gyventi jai gal
ir neblogai
,R
raštas npnati
vinėjimo
šmugeli
buvo
įvelsu
diaugo
žmona.
Iš
to
Į na.
pusę.”
Bet jų buvo pamiršta atei- , .
, vei la^as nepatidvt?
ti ir bosai, tai ir tie bosai pasidarė aišku, kad ir tas
_________
!ko ir atšovė atgal.
-Nesijuok, Maike Jei- —-Na,
Na, jeigu taip, Maike,
Maike,' 1916 metais iš Šenadorio
Senadorio
įrovokaeijas sį priešvaldiš-jtis- Kai __
Pabeldė
senatvė,j
J. Šery*.
gu šventas Jurgis padės, tai ui keptos stirnienos nera-1 Nanticoke atsikėlė penJ
Ja - « a Utis. ta; d ė j Sur. tai pasirodė, kad nieko negalės būt ne tik vakarienė, gausim. Turėsim zacirką kios šeimos vedusių ir tiek
kad ^l«tų Pašalinti
J- VHkelfe metė
ale regli banketas.
. .. . srėBtjpat nevedusių senadonecių,
pastebėti Už
keiio “nereikalingą v v- !Wilkes-Barre ir išvyko pirNauji Leidiniai
—Ką
mes valgysim ar kūnų
tarpe
buvo ir J. Sur-,
ma į Detroitą, paskui net Į;
* ^e«<**>*u**
—Jeigu tėvas pasitiki
..................
... -----------------------------_ —
r--------------------,. .. . ...
,. L z _
švento Jurgio pagalba, tai nevalgysim, visuomenei tas dokas su Vilkeliu. Atsikėlė ~ r bių išmokėjimo dieną J. Taip paliudijo ir ta mo- Floridą, bet kiek tos laimės
ŽEMĖ. Naujosios Lietuvių Po
aš galiu užtikrint, kad ne- visai nesvarbu, tėve.
Pa-t jie paskui bosą, kuris buvo• Surdokas ir jo draugai eiezijos Antologija; redagavo

(pinas
Maikio su Tėvu

bus nei banketo.

Laisvės Du Bendradarbiai

Kazys Bradunas, įvadą para

rienes.
šė Juozas Girnius; išleido
—Jes, Maike
“Lietuvių Dienos,“ 9204 So.
7’ y. va Ja draudė ūmia odai-™
geri draugai'
kasa
^įsvei.
gali būt, tik tu man išaiš
Jes, Maike, man taipgi
pJSbininkų judėjime tai buvo j3™ duob«’ but«nt J- Sur-Bęt grjzkme prie J. Surdo- Broadvvay, Los Angeles. Cal.,
1951 metais; 193 puslapiai;
kink vieną dalyką. Pasa į nipi, kas dedasi ant vieto. 8kardala8-. Pasirodė,
dokas ir J. Vilkelis. Tos k»bo
_
:
skaitomas
nepuikus
dalyviršelį piešė Kazys Janulis.
kyk man, kada Okajaus Ve, Trumanas sakosi girdė- 31 bmm ai duodavo
kas. Bet J. Surdokas ir jo moters irgi negalima patei- Nusenęs Jurgis buvo me- Kaina £4.
ir
visi
išlėkė
šteite prasideda medžioklė jęs. kad pas Staliną kažin'53135 kjs,us
1 artimieji tą darė ir visai ne- sinti’ ^et galima pasakyti tęs darbą mainose, nes sunant stirnų.
<;nro<ro
Kain tu vaiko l1S darbo. Atėjo tada pas, .
.
Labai dailiai išleistoj kny
spiogo. Kaip tu, vaike.;
aplhėčiau darbo sisarmatijo tokio žemo nu _ tiek, kad ji buvo jaunutė, ku jau buvo ševelį kilnoti,
—Tur būt Ohio, ne Oka- kas
goj
sudėtos žymesnės eilės
vokuoji, ar tai nebus tas! .e’
į
.
.. J puolimo ir pataikavimo bo vos 19 metų, o tuodu “geri;Susirado darbo smuklėje.
jaus?
i atomas, kurį-jis perėjo?
l^Tkita anglių Tomoa^
Tokie darbininkai, draugai” jau buvo subren- čia gal jam ir neblogai bu- musų jaunųjų, ar, kaip įva—Džius di sem, vaike,
,eiti į kitą anglių kompampapirkinėdavo bosus; dę vyrai virš 30 metų. Tas vo, bet policijos agentai dos autorius Juozas Girnius
—Atomų niekas neperi, * ją ir
tas pats šteitas.
" nurodžiau,
----------- ’. kur bosas
---- maudavo aorosni ativrinima fcuvo 1918-1919 metais.
greit susekė, kad toje kar- -'ako, “trečiosios
nvvmoivo kartos”
—Bet kodėl pas tėvą vi-, tėve.
i--J-6 nU:,ipeika b?n~lir buvo visu darbininkų pat0
Surdokas buvo čiamoje eina paleistuvystė. P°etU_ kuriniai: Juozo Kėk—Na. tai kas ten galėjo ką degtinės ir darbo eina
. .
sada taip dalykai maišosi
U
9
prašyti
pas
bosą
į
namus
J
fereitą sykį juodas katinas -sprogti
Ten, žinoma, neužteko bon-',,
susimaišė su kunigo roman- —Aš nežinau, tėve.
su, o dabar šventas Jurgis —O gal Bimba žino?
kos degtinės, turėjo duoti
-J{’ryti, tai mane greit išskyrė
Susirinkome kartą Pie- trą kartą, bet kada trečią Kodėl tie poetai yr a ”trepateko stirnų kompanijon.
—Ne, tėve, Stalinas savo;riebų kyši, o tada visi vėl iš tos kompanijos ir davė jar;s’ Stankevi.čius’ še7s * kartą areštavo dėl paleistua
paleistu įčioji karta įvados autorius
—Neieškok pričynių, Mai- ; aslapčių niekam nepasa-J gavo darbo
darbo kitur.
| . 1 ir sutarėme pasiųsti vystės ir iškėlė bylą, tai aiškina ilguose samprotavi
ke, ba čia niekas nesusimai-i koja.
,
Dabar tas draugas, kurio vlsa; informacijas “Lais- smuklės savininkas nusižu- muose, bet juo jis daugiau
Kadangi buvome cirau
šė, viskas aišku kaip ant
paskelbti. Infonnaci- dė, o J. Surdokas paliko be aiškina, juo aiškiau matosi,
delno. Matai, vienas mano —Aš nemislinu, Maike, gai, tai pasikalbėdavome žmoną J. Surdokas bandė j£1 buvo pasiųstos, bet j darbo. Išmestas iš rojaus kad vardas parinktas sausenas /rentas prisiuntė man kad ,čia
toks didelis apie sunkų mainierių gyve pavilioti, pasiliko toj pačioj
vališkai.
iŠ
„
lWi
„
sekretas.
Žiūrėk,
kaip Ame- nimą ir iš J. Vilkelio teko apielinkėj. kur ir Surdokas Laisvė” žinių nedėjo ir vėl grįžo į anglių kasyklą.
is Klyvlento porą rublių
aitą grąžino autoriui. Ta-;Bet darbas kasykloje sun- Visi knygoje spausdina
ant kelionės ir kviečia nu rikos gazietos plačiai rašo girdėti nuomonę, kad mai gyveno. Ir štai pas tą drau- da sutarėme sudaryti trečių-Skus, tai Jurgis buvo numa- mi jaunieji poetai pradėjo
važiuot pas jį stirnų me- apie viską. Pasako net kiek nierių nėra ko gailėtis, juo
jų teismą visą tą skandalą tęs gudrią išeitį. 1944 me- rašyti prieš antrąjį karą, o
PARAŠIUTININKAI
cžioL Sako, mėsa dabard,lr!V >3?. Pasklrta ,ant sunkiau dirbs, juo greičiau
išaiškinti
ir vėl kviečiame tų gale jis pradėjo pirštis “subrendo” karo ugnyje ir
brangi, o stirną gali gauti c°?bų: k™k . bu\taplenų “susipras,” o kietas darbas
“Laisvės” štabą, kad atsiųs vienai senutei, 80 metų naš politinės emigracijos sąly
j i
rp., .
j, pacarvta, kokie submannai tai jų mokykla. Tuo “bol
uz- dyka.
Tik vieno daikto
\ x • ’
. ,• ,
. ,
tų savo atstovą. Bet gau lei, kuri turėjo nuosavybės. gose. Veik visi antologijoj
ii- statomi
net kiek vaisko ševikišku” galvojimu jokia
lis nežino, tai medžiokles
- ir .......
name laišką iš A. Bimbos, Prašo tą senutę už jo tekėti (rinkinyje) įdėti kuriniai
kova už darbininkų gyveni
sezono. Jis nori, kad aš pa- nuvežama į
kur sako, kad centrui nėra ir žadėjo eiti į bažnyčią im jau buvo kur nors spausdin
llausčiau tavęs. Taigi, jei.. iSovietus. Na, jeigu Ameri mo gerinimą yra nereika
reikalo kištis į visą tą rei ti šliubą su visomis ceremo ti. Eilių mėgėjai gerai pa
tu man pasakysi, kada pas ka nieko nuo Stalino nesle linga, nes skurdas ruošia
kalą.
. . . Taip ir paliko tie nijomis. Bet senutė supra darys jei nepraleis progos
juos prasideda ant stirnų pia, tai kam gi jis turėtų revoliuciją.
u intrigantai organizacijoj to, ko Jurgis nori, ir atsisa įsigyti tą gražų leidinį ir
ablava, tai aš nuvažiuosiu savo sekretus slėpti nuo Tuodu vyrai turėjo ir ki
.oiiau
“veikti”
kė. Ji atsisakė ir iš antro pavartyti ji atatinkamai
i), kaip sakiau, jei šventas Amerikos?
tą įdomią pažiūrą. Jų ma
Nukentėjęs draugas, ku karto, kai Jurgis vėl piršosi. nuotaikai užėjus.
Jurgis padės, parsivešiu —Amerika, tėve, yra vie nymu, kapitalistinėj siste
rio šeimos gyvenimą J. Sur Jurgis bandė ir prie kitos
stirną ir turėsim balių.
nintelė šalis pasauly, kur moj nėra reikalo vesti ir
dokas su savo prieteliu ban moters prisigerinti.
1945 MOTULĖ PAVILIOJO. Lazdy
—Tėvas kalbi niekus.
| spauda turi tokią plačią auklėti šeimą, kad kapita
dė suardyti, buvo nusista- metais netoli Shenandoah nų Pelėdos apysaka. Dail. 1.
—Kodėl?
listai
turėtų
vėliau
iš
kc
laisvę, kad gali apie viską
ęs skirtis nuo žmonos. Bet pairo viena šeima. Žmona Davydovaitė. Išleido Gabija
—Todėl, kad šventas Jur- rašyti ir gali net šalies pre- prakaitą sunkti. Girdi, ko;
raugai jį perkalbėjo, sako, ėmė divorsą nuo vyro. Pas 1951 m. 43 pusk, kaina 60c.
gis senai jau nebegyvas ir |-ridentą kritikuoti. Rusijoj yra kapitalizmas, reikia gy
kaip paliks mažas kūdikis tą moterį pribuvo Jurgis Knyga gaunama: Gabija, 340
Union Avė., Brooklyn 11, N.
prie stirnų medžioklės ne- tokios laisvės nėra, tėve, to- venti laisvoj meilėj.
Tair, pagaliau, jei eiti į teis Surdokas su patarimu, kaip Y.,
ir pas platintojus,
gali prisidėti.
dėl ką Stalino valdžia daro, savo pažiurai jie susiradę
iai reikės ir J. Surdoko pro lengviau gauti divorsą, sa
ir pasekėjų ir kada jie “lai
—Tai tu rokuoji, kad iš niekas nežino.
vokaciją teisme parodyti, o ko lengviausias būdas įtarti RAMYBĖ MAN. Parašė Juo
svosios meilės” teoriją ban
tos medžioklės nieko neiš..
, .
tas sako gresia kalėjimu ir vyrą esant komunistu. . . . zas Kėkštas. Poezijos lankas.
cig
j —As, vaike, myliu laisvę, dė vykinti gyveniman, ta
tus draugų skundimas, ar- Žinios apie tą “komunistą” 45 pusi. Išleido Gabija 1951
-Aš to nesakau, tėVe.ia!e Pde laisvės reikia ir ge trijų šeimų gyvenimas pa
a šr.-piškas darbas. Todėl pateko į Pottsvillės ameri m. Kaina 80c. Knyga gau
Kas moka medžioti, galil™ bl5Uno' ba klta’P nebus iro.
tas draugas apsiramino ir konišką spaudą ir tas žmo nama šiuo adresu: Gabija,
stirną nušauti, jeigu stirnų paietk0
Tuomi laiku J. Surdokas
ik išsikėlė kitur gyventi. gus Pottsvillės korte buvo 340 Union Avė., Brooklyn 11,
kur yra. Amerikoje kas
gražiai sugyveno su vieno
Kiek vėliau apie tuos du įtrauktas į neištikimųjų są N. Y., ir pas platintojus.
met nušaunama tūkstančiai
Tautieti, nenamiršk. kad draugo moterimi. Bet pa Korejos fronte dažnai meta intrigantus ir jų priešdarbi- rašą. Buvo bandyta prieš
stirnų, tėve. Bet jas nušau-’Tavo tėvų kraštas — Lietu gal Surdoko ir jo draugo mi į kovą parašiutininkai, ku : rankišką veiklą buvo rašo pasirodžiusius šmeižtus an
“Garny*’
na geri medžiotojai, o ne va yra svetimųjų pavergtas manymą. Surdokui nebuvo •rie nusileidžia už prieSo nu ma J. Baltrušaičio laikraš glų spadoje teisintis, ištrau
' ir žiauriai naikinamas. Pri reikalo kur nors bėgti su garos. Kart ais parašiutais nu tuke, bet “Laisvės” štabas kos iš tos spaudos lietuviš “Keleivio” ofsie galima
š entas Jurgis.
leidžiamos karo atsargos ka
—Bet ar tu nežinai, Mai .ridėk savo darbu ir auka svetima žmona, nes kam riams pirmutinėse fronto Ii visą reikalą vėl nutylėjo. kame vertime ir atitaisymai gauti Brazilijos lietuvių
le, kad Us Šventasis yra
Amerikos Lietuvių Jam begt.‘-ga.l,ma J“ nijose ar priešo atkirstiems Bet skandalas buvo iškilęs buvo pasiųsti “Laisvei,” bet juokų laikraštį “Garnį.”
tyvuhų patronas?
Tarybai, 1739 So. Halsted 'Jn•» kelio! Paveiksle matyti, kaip artile viešumon ir centras turėjo kadangi ten buvo minimas Yra trijų laidų: Nr. 13-14,
—Jeigu Js yra toks “pat- gt, Chicago, IU., ar rieto? ?a.rt3 tas nužiūrėtas “paša- rijos amunicija nuleidžiama ką nors daryti. Girdėjau, J. Surdoko vardas, tai “Lai- Nr. 15 ir Nr. 16-17. Kaina
linimui” vyras pareina nak- žemyn.
kad buvo atsiųstas Žaldo- svė” ir vėl nedėjo. Bet ir —10c.
ionas,” tai jis tikrai neduos' ALT skyriui.
■

*

•
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KELEIVIS, SO. BOSTON

STASYS GRIGARAVIČIUS:

Gegužės 9 d. rusų gen.
Pahlen pasiuntė į Varnius
1,000 vyrų dalinį. Varniš
kiai, sužinoję apie besiarti
nantį priešą, išėjo nišų pa-į
sitikti. Po žiaurių ir abiejų
a
pusių nuostolingų skerdy
nių, priešas išblaškė sukilė
Bandymas Išvaryti Rusus Nepasisekė; Karo Eigoje Lie lių pėstininkus, užėmė Var
tuviai Parodė Didelį Karžygiškumąir Pasiryžimą;
nius, o raiti sukilėliai pasi
traukė į Rietavą.
Maskoliai Žiauriai Atkeršijo

Puslapi*Penktai

“LA PRENSA” REDAKTORIAUS DIPLOMAS

Sukilimas Lietuvoj Prieš
120 Metu

'Keleivio’ Knygos
DEMOKRATINIO
SOCIALIZMO PRADAI

I VISUOTINAS TVANAS
. ,
, .
t

Ar galėjo būti toks tvanas,
Labai populiari ir naudinga šių apsemtų visų žemės rutuli ? Iš
dienų klausimams suprasti knygutė.; ėmėsi tiek vandens? Kur tas vaaKaina ................................................. 5Sc duo yra dabar? Ir kaip Nojus
Įėjo surankioti viso pasaulio
liūs, vabzdžius ir paukščių*? ‘E£
DĖL LAISVOS UETUVOS
temerakaito
šitie
klausimai rupi
LSDP Užsienių Organizacijos raš knygelę “Ar Buvo Visuoitinas TvaKaina .......................57.. 26c
tai ir dokumentai, sudaryti dėl bol-'
ševikų teroro Lietuvoje. Kaina.. 26c

(Tęsinys)

rusus neatlaikė. Kautynėse
KURGI VISA TAI NYKSTA?
TIKRA TEISYBĖ APIE
Kur nyksta visi tie lobiai, kuriuos
tarp kitų žuvo Milašius ir Nuo kovo galo iki gegu
Balandžio 29 d. iš Minsžmonės
kuria per amžius? šį intri
SOVIETŲ RUSIJĄ
•
i • Pušinskas. Atsižymėjo: Bi- žės vidurio, kaip matome,
guojantį politiskai-ekonomišką klau
ko atžygiavusi rusų kanuo- levičius Kossavskis Izen- visoj Lietuvoj įvyko eilė
Arba komunistų diktatūra faktų sima aiškina garsusis Vokietijos so
menė užpuolė ir išblaškė šmitas, Zaluskis, Leonas kruvinų, kartais sėkmingų,
šviesoje. Visi nori žinoti apie Rusi cialdemokratų teoretikas Kari Kaut
10c
ją. Visiems kyla klausimas kodėl sky. Kaina ........................ ..
Pšezdzieckio vedamą dali Potockis ir Emilija Pliote- kartais nesėkmingų susikirRusija nesusiatria su kitomis valsty SOCIALIZMO TEORIJA
bėmis ir kodėl Rusija nenori įsileisti
ni prie Rum’o (kaimas prie rytė, kuli narsiai kovėsi mų su rusais. Gegužės vi
šis veikalas trumpais ir aiškiai*
iš kitur žmonių pasižiūrėti kaip ji
Isločio upės į pietų vakarus mūšio lauke, bet besitrau duryje lenkų generalinis
tvarkosi? Ar yra Rusijoj laisve, ar faktais parodo, kaip iki šiol keitėsi
yra demokratija, kokie darbininkų draugijos formos, ir kodėl turės, bū
nuo Voložino). Kapitonas kiant iš kovos lauko stai štabas ėmėsi iniciatyvos pa
uždarbiai ir ar gali darbininkai iš jų ti pakeistas kapitalizmas. Kaina 26c
pragyventi ? Dabar rusai sako kad NIHILISTAI
Pudzinauskas su savo kuo ga neteko jėgų ir nukrito remti ir suorganizuoti Lie
Lietuva buk tai yra Rusijos dalis.
Tragedija trijuose aktuos*. Veika
Rusai dabar Lietuvą valdo, tai kas las perstato nužudymą caro Alek
pa ilgiausiai laikėsi ir kai nuo arklio. Ji butų pateku tuvos sukilėlius į reguliariyra tiesa apie Rusiją tai yra tiesa sandro II. Labai puikus ir nesun
jis, keletą kartų sužeistas, si nelaisvėn, jeigu Mykolas nės kariuomenės dalinius.
apie dabartinę Lietuvos padėtį. Ko kiai scenoj perstatomas veikalas. U
kia Lietuvos atejtis gali būti? Atsa vtso reikalaujamos 28 ypatos.
26e
pateko nelaisvėn, mušis pa Petkevičius ir keletas kitų Tuo tikslu su neskaitlingu
Chicagos Northwestern University įteikė pavogtojo Ar
kymus į šiuos klausimus galėsi gau
gentinos dienraščio “La Prensa” redaktoriui ir leidėjui
ti nusipirkęs naujai išleistą knygą.
sibaigė. Pšezdzieckis su 30 pribėgusių šaulių ją nebūtų kadru į Lietuvą gegužės 13
98 puslapių didumo. Kaina 50 centų. AR ROMOS POPIEŽIUS YRA
Dr.
Alberto
Gainza
Paz
(dešinėj)
žurnalizmo
daktaro
dip

raitelių ir 60 šaulių išspru išgelbėję. M. Prozoras, su d. buvo pasiųstas genero
KRISTAUS VIETININKAS?
lomą už “pasižymėjimą laisvės kovoje.” Laipsnį jam įtei
Atsiminimai ir Mintys,
ko ir atsipeikėjo tik Šven žinojęs apie šį atsitraukimą, las Chlopovski, o vėliau ge
Parašė kun. M. Valadka. Knyga
kia universiteto prezidentas J. Roscoe Miller.
drąsiai kritikuoja Romos Kataliką
čionyse.
parašė
buvęs
Lietuvos
prizedentas
bažnyčios autoritetą ir faktais pa
skubiai atvyko pagalbon su nerolai Dembinski ir Gel
Dr. Kazys Grinius.
Bal. 29 d. prie sukilimo! savo šauliais ir kely nuo gaudas. Tuo tarpu sukili
Tai yra stora, 300 puslapių knyga, rodo, kad jis nėra joks Kristaus vie
kurioje buvęs Lietuvos prezidentas tininkas. 224 pusi. Kaina .... f1J6
skaitlingiausiai
prisidėjo Baisogalos į Pristuvėnus mas ėjo toliau po visą Lie
rašo apie lietuvių tautinį atbudimą,
vilniečiai. Tą dieną vien prilaikė greitai besivejantį tuvą.
apie senesnių laikų veikėjus ir pa KOKIUS DIEVUS ŽMONIS
pasakoja daug linksmų ir įdomių GARBINO SENOVĖJE?
tik studentų 417 išėjo ko priešą.
nuotykių iš savo patyrimų. Tą knyVisokiuose kraštuose žmonės gar
visi lietuviai turėtų perskaityti. bino įvairius dievus. Dievų garbini
voti. Ties Burbiškiais jie Gegužės 4 d. Radišausko Gegužės 13 d. Jacevi
S2 00
mas keitėsi. Kodėl ? Kokius dievus
Užkalbėti (užburti) pini-atmušė Vilniaus komendan vedkmi sukilėliai puolė Vi čiaus vedami sukilėliai vėl Pinigų Slėpimas ir
garbino musų bočiai? Kokias ššayčias jie buvo įsteigę ? Kadet šasonėe
; gai dega. Mėivna didelė i DELKO REIKIA ŽMOGUI
to Jakučevo vedamų kirgi leiką. Puolimą vykdė dal- puolė Palangą, bet nepajė Pasirodymas Jų
priėjo krikščionybės gadynę? Visus
GERT
IR
VALGYT?
išeina nuo jų. Kartą
tuos klausimus galėsi atsakyti ne
zų ataką ir naktį išžygiavo gininkai ir šauliai, o paskui gė jos paimti ir turėjo Žmonėse pasitaiko suras- "vieša
a- pamatė tokią mėlyną Valgyt ir gert reikia dėl to, kad skaitęs šią knygą. Tai didelio for
trauktis.
Traukimasis
pra

į Rudnikų girias. Kazokų jų Volotkavičiaus vedama
atšaus nepagalvojęs žmogus mato, 271 puslapio knyga. .. $1.M>
šviesą einant, parėjo namo, norisi,
Bet dėl ko gi norisi ? Del ko be val SIELOS BALSAI
pagauti pasivėlavusieji išei kavalerija. Ataka buvo sėk dėtas tvarkingai vėliau vir apie pinigų slėpimą
žmogus silpsta? Ir delko vienas
ju pasiėmė kastuvus ir ėjo kas- gio
Gražios eilės ir dainos, čia yra
ti iš miesto žuvo.
duoda daugiau spėkų, kitas
, t- pinigų Kasant pmigUS maistas
minga, rusai pasitraukė, to bėgimu ir Jacevičius tik pasirodymus.
sudėtos įvairios lietuviškos danes
mažiau?
Delko
žmogui
reikia
cukVilniaus jaunimą—Eme- bet sugriaudus rasų pat įytojaus dieną Švėkšnoje Vienas žmogus ruošėsi
- ' raus. druskos ir kitų panašių daly apie musų tautą, apie šeimyną ir
Atkasė
„
1
negalima
šnekėtis,
kų? Kodėl jam reikia riebalų? Si apie darbą. Toji knyga palinksmins
sulaikė
bėgančius
sukilė

riką Stanevičių, Klimašaus- rankoms dalgininkai padė
mirti. Išvarė visus taikus
j
r
tuo
j
au
išims.
Tik
;
tuos klausimus suprasi tiktai iš šios jūsų laisvas nuo darbo valandas. Di
lius. Prie Palangos su sa
kį, Granostaiskį, Sulistraus- jo švyluoti.
knygutės, Parašė Dr. G-mus. Jos delio formato, 223 puslapių knyga,
sekmadienį į bažnyčią ir;žvėrys visokįe vežįmaį le- kaina
16c kurioje yra daug visokių eilių ir dai*
tik
vo
buriu
atsižymėjo
Anup

ką, Palių ir kitus—prie Ei Mušis tęsėsi nuo 3 vai
nų. Kaina .............. .................... »1J«
ruosėsi slėpti savo pmieis.. kia ’ ,a paukščiai. . . .
KUNIGŲ CELIBATAS
šiškių dasivijo kazokai. lyto iki pietų. Sukilėliai ras Kaminskas, sužeistas Vienas vaikas jo nepaklau-'
SAPNININKAS
Lietuviškas Sapnininkas
Kantkauskas
pateko
į
ne

Įvyko mušis. Rusai palikę pasitraukė.
Ši
knygelė
parodo,
kodėl
Romo*
sė ir liko pasislėpęs prie naienas iš jų nusigandęs popiežiaus kunigai nesipačiuoja. Čia su Didysis
Čia sukilėlių
Salemono galva. Išaiškinti visokie
kautynių lauke keliasde- tarpe žuvo senas majoras laisvę.
visokiais atsitikimais. Virš
mų. Žiuri, kad senis po i*’ pabėgo.
Pinigai tik išaiškinta visa jų bepatystės istori sapnai
300 puslapių knyga. Kaina .. 61.00
ja,
jos
pasekmės
ir
doriškas
dvasiššimts lavonų ir daug gink Tanskis.
obelim kasa duobę. Iškasė .skamb, skamb ir nubėgo vi- kijos nupuolimas, šią knygą turėtų
lų pasitraukė.
Mūsiškių Ties Kuršėnais tą pat Tuo pat laiku Napoleono duobę ir supylė maišą pini ciun žemes.
perskaityti kiekvienas vyras, tėvas JUOZAS STALINAS
Celerio
vedamas
sukilėlių
Arba, kaip Kaukazo Razbaininkas
ir jaunikaitis, kurie geidžia, kad jų
tarpe žuvo Giedgaudas.
pasidarė Rusijos diktatoriam. Kaip
dieną rasų gen. Pahlen ve būrys buvo sumuštas Skuo- gų sakydamas: "Kas tuos ‘‘Kitą sykį busim gudres- moterys, dukterys ii mylimosios no- jis
įgijo valdžią ir pašalino savo bu
visi ra- PaPult^ i
kunigų globą. ParaBal. 30 d. žygiuojančiam dama 3,000 vyrų kolona si
UU&llll Vtol id J- kun
Townsend Foz, D. D„ vusius draugus. Labai įdomi knyg
pinigus norės išimti, turės ’nl» sako, ‘busim
P*
NT
A
ziio
tzy
Ferdinand de Samogitia Kaina. ......................................
svki
iš Kėdainių į Panevėžį ge 6 patrankom privertė pasi
.1 iinUVJV
-- 1 sulietuvino
12 galvų padėti prie duo ,; nius*
Kaina ............................................. aš
nerolui Sulima, ties Kreke traukti Stanislovo Tiškevi Nuo Vileikos atmuštas bės.” Senis galvojo apie Į kasti pinigų. "Voliojasi vi
KODĖL Aš NETIKIU
Į DIEVĄ?
nava kelią pastojo Dvarec- čiaus vedamą dalinį. Nu Radišauskas pasitraukė į gyvų žmonių galvas. Vai sokie žvėrys raguoti, atro ŽEMAITĖS RAŠTAI
Laisvamanis čia pasako, kodėl jis
žinote, kad Žemaitė buvo viekio sukilėlių dalinys, bet galėjęs Tiškevičių Pahlen Vilkolakius ir iš čia užėmė kas išgirdęs taip sakant ir do, puls
ir sudraskys.
“Te- naAržymiausių
.
. ,.
. .
.j
lietuvių rašytojų? Ar negali tikėti. Pilna argumentų, ku
patyrus priešo ir jo artileri pasuko į Joniškį, kur stovė Glenbokių miestelį, bet po klausia: “Kokių galvų, ar gU eina ir tie pinigai, dau-1 Žinote, kad ji buvo paprasta kai rių nesumuš joks jėzuitas.......... 20e
mo moteris, mažai mokslo išėjusi, LIETUVIŲ KALBOS
jos pranašumą, sukilėliai jo Herubavičiaus vedami kelių dienų, gegužės 15 d. vištų?” Senis nieko nepa - giau negąsdins
sušneko, gyveno
ūkyje ir augino vaikus, kaip
ir milionai kitų moterų. GRAMATIKA
pasitraukę. Gen. Chilkovo sukilėliai. Atsidūrusiam pa vėl buvo priverstas trauktis galvojęs ir sako: “Tegul ir pinigai nuskambėjo į vi- tūkstančiai
O paskui ji ėmė apysakas rašyti.
Pritaikyta Amerikos lietuviam*.
vedama rusų kolona šturmu vojuje į pagalbą su 200 su savo daliniu.
Jos apysakos yra tikras gyvenimas, Daug kas iš lietuviško jaunimo nori
bus ir vištų!” Parėjo senis du žemės.
kurį tūkstančiai žmonių gyvena, bet tinkamai išmokti savo tėvų kall*ą,
paėmė Giedraičius. Įsiutę dalgininkų (šiauliškių) at
Žemaitė pastebėjo daug dalykų, ku o senimas irgi dažnai nori paritint
namo ir mirė.
rių kiti nepastebėjo, ir gražiai j uotą savo raštišką lietuvių kalbos žinoji
maskoliai nukankino Justi skubėjo Pranas Šemiotas. Gegužės 15 d. Mykolo Vaikas grįžo į namus, nu
Kartą ukininkas arė lau- ' aprašė.
Žemaitė yra daug raštų pa mą. šita gramatika yra tinkama vi
Liseckio
ir
Grotkausko
ve
ną Dmochovskį.
rašiusi Lietuvoje ir Amerikoje. “Ke siems, kas nori gerai lietuvių kal
kirto
12
vištų
galvas
ir
nu-i
K
3
R
’
žagrė
užkliuvo
už
puo

Po 5 valandų atkaklios ko
” parduoda jos rr.štus parašy bą išmokti. Didelė knyga, 144 pusi.
Gegužės 4 d. ties Pristu- vos sukilėliai pasitraukė. dami sukilėlių daliniai ties nešęs padėjo po obelim do pinigų ir iškėlė pinigus. leivis
tus Amerikoje, kada ji čia lankėsi Kaina tik .................................. $1-00
Rokiškiu,
prie
Parokiškio
laike pirmojo pasaulinio karo. Tuovėnais (kaimas į pietų ry Su raitelių eskadronu ata
prie duobės ir pinigai tuo- Prieina prie j0 ubagė ir se raštuose ji gražiai aprašo, gra- TAVO KELIAS Į
kaimo
ir
Talantų
viensėdžio
. žiai pajuokia ir gražiai pagiria miitus nuo Šeduvos) gen. Suli- kuojant nišų batarėją pate
jau išėjo į viršų patys. Pa-j
gertl.
Troba
OUVOisų gyvenimo būdą ir musų papro SOCIALIZMĄ,
laukuose
susikovė
su
stipriu
mas susitiko su Zaluskio va ko į priešo rankas, nuo gau
parašė L. Blumas. Trumpas ir aiš
čius. Knygoje yra paveikslas su gar
siėmė pinigus ir parsinešė;netoli j”nuėjo ukininkas jai sios
rašytojos parašu, taipgi paveik kus socializmo aiškinimas.......... 26c.
dovaujamu 6,500 sukilėlių tų žaizdų kraujuose paplū rusų daliniu. Šiose kauty namo.
vaikų p.ieglaudų. kurias Že
vandens atnešti.
Kai jis slai
maitė prižiūrėjo. Yra taipgi paveiks KAIP SENOVĖS ŽMONĖS
daliniu. Po kelių atmuštų dęs, Jokūbas Kievnarskis. nėse sukilėliai pirmą kartą
Žemaitės kartu su Andrium Bu
į nuėjo, ubagė pasiėmė pini las
rusų kavalerijos atakų, Su Gegužės 8 d. sukilėliai po panaudojo mūšyje iš me Pasirodymas Pinigu
lota ir Al. Bulotiene. Bulotus žiau PERSISTATYDAVO ŽEMĘ?
Ubai įdomus senovės filosofų dariai nužudė vokiečiai laike šito ka
pabėgo,
lima savo jėgas pergrupavo sunkių kovų užėmė Disną džio dirbtas patrankas, ku Dažnai pinigai pasirodo &115
leidimai apie žemės išvaizdą. Pagal
ro.
Tai
didelė
knyga.
128
puslapių,
rių viena aštuonioliktame žmonėms pasivertę i “kiau- Radęs pinigus niekada su garsiais raštais ir retais paveiks daugelį autorių parašė Iksas. Antra
mušiui. Iš lietuvių pusės ir po 4 dienų ją apleido.
dalis yra: “Išvirkščias Mu
šūvyje sprogo ir sužeidė lę,” arba degančią liepsne- ineik namo, bet kavok pini- lais. Kaina ................................... 50c knygutės
ksiąs. arba Kaip Atsiradę Kalbas.”
kovojo tik šauliai ir raite
Parašė Z. Aleksa. Kaina .......... lOe
gus kitoj vietoj ir jie jau ANGLIŠKAI-LIETUVIŠKAS
liai iš sparnų, o didelę ma Gegužės 10 d. ties Dar kanonierių. Tą pat dieną lę.”
ŽODYNAS
SOCIALDEMOKRATIJA IR
sė valstiečių dalgininkų be bėnais, Kretingos ir Palan Rietavoj nišų generolas Voliojosi kartą kiaulė po bus tavo.
Dažnas nori pasižiūrėti, kaip tas
Širman
visiškai
sumušė
su

žmogaus kojomis, žmogus
ar kitas žodis lietuviškai vadinasi. BOLŠEVIZMAS
tikslo išstatyta viduiy, tapo gos Jacevičiaus vedami 2,Pagal K. Kautsky naujesnionrie
Mes kasdien girdime daug angliškų
Pasakojimai
užrašyti
iš
rusų patrankų taikiniu, nes 000 sukilėlių, iš kurių 800 kilėlių dalinį, sudegino pa labai išsigando ir pradėjo
žodžių, bet dažnai nežinome, kaip žiniomis tuo klausimu papildyta
iš Kvėdar tikrai jie lietuviškai vadinasi. Tam knygutė. Kaina...............................20e
sukilėlių vadai nesugebėjo ginkluoti šautuvais ir -kiti rako dirbtuvę ir paėmė iš eiti. Bet kiaulė irgi eina M. Tijunaitienės,
gvvenančios
Chicagoj. reikalui, yra reikalingas geras žody- TABAKAS
* * nas. Taipgi kas turi giminių Europo
jų sėkmingai panaudoti dalgiais ir ietimis su 2 pat Varnių čia atgabentas 8 pa priešaky jo ir voliojasi. Vė nos,
Kaip jis žmonėms kenkia. Liau
ir nori jiems pagelbėti angliškai
kautynėms. Rusų supami rankom, sumušė Rennen- trankas. Po trijų dienų, liau žiuri, kad ta kiaulė nu Tų pasakojimų yra daug, je
išmokti, tai geriausiai jiems pasi kimės rūkę! Pagal A. Apolovą ir
pa.-iųsdamas žodyną.
Tai daugelį iš gyvenimo patyrimų para
sukilėliai per Baisogalą kapfo ir Karolušbvo veda<- gegužės 18, tarp Karapolės ėjo į kapus. Kad žmogus bet aš čia paminėjau pra tarnaus
kišeninio dydžio. 400 puslapių kny šė K. Stiklelis. Kainu .............. 26c
ir
Songailiškių
(Tauragės
ga, su ištarimų nurodymais.
$3.;X) “Keleivio,” 636 Bro«dway,
butų spyręs su koja tą kiau džiai tik kelis.
pradėjo trauktis Raseinių mus rusų dalinius. Šunkeapskrity)
rusai
netikėtai
lę, butų gavęs pinigus. Jam
link. Mūšy sukilėliai turė-Įliu bėgant rusai netikėtai
SOCIALIZMAS IR RELIGIJA
So. Boston 27, Mass.
Juozas Būga.
I-a bai įdomi knygutė šituc svarbiu
jo nuostolių 200 užmuštais/užėjo sukilėlių sargybas ir puolė Jacevičiaus būrį. Ki buvo laimė žadėta.
klausimu. .Ją turėtu perskaityti kiek
vienas katalikas ir socialistas. Pa
dalgininkų trečdalis išsibla- paėmė nelaisvėn sužeistą lo panika ir sukilėliai išlak
Remkit biznierius, kurte
rašė E. Vandervelde, vertė Vardi
MŪŠIAI ORE IR SAUSUMOJE
škė. Dengiant atsitraukimą vadą Augustiną Giedraitį ir stė Šunės pakrantėmis. Ge
nas. Kaina ................................... 10c skelbiasi "Keleivyje.”
Prečišausko kavalerija prieš keliolika eilinių kovotojų. gužės 20 d. sukilėliai aplei
do Raseinius ir pasitraukė
į Jurbarką, kur greit pribu
vo Daujoto ir Bilevičiaus
DVI ĮDOMIOS KNYGOS
MES ATLIEKAM . ..
vedami daliniai. Širmanas
sukilėlius užpuolė Jurbarke
ŠIRDIES RITMAI—visai nepaprastas naujas romanas, ku
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
ir po atkaklių kautynių vi
riame aprašoma viena Amerikos lietuvių šeima, ypač jų
siškai sunaikino, čia kar
duktė, kuri vaikščioja su savo gydytoju širdies rūmuose ...
Jei tamstoms reikia—
žygiška mirtimi žuvo Dauir kas toliau atsitinka, skaitytojas pats ras. romaną skai
tydamas. Knyga turi 450 puslapių, iliustruota, labai gra
otas ir Bilevičius. Nuo to
o BIZNIO KORČIUKIŲ
žiai atspausdinta, o jos kaina tik 4 doleriai. Persiuntimo
laiko sukilimas Žemaitijoj
o SPAUSDINTŲ VOKŲ
kaštus apmokame.
pradėjo silpnėti.
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
ŠLIUPTARNIAI—pirmutinė tokia teisinga, atvira. įdomi
(Bus daugiau)

Tautosaka
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CHOS'SON

ir stambi knyga (istorinis romanas) apie Amerikos lietuviu
tautinį ir kulturinį atgimimą, apie jų sunkumus, vargus,
kančias ir kovas dėl lietuvybės ir geresnio. Šviesesnio ry
tojaus. Knyga turi 652 puslapius, iliustruota, labai gražiai
atspausdinta, o jos kaina tik 3 doleriai. Persiuntimo kaš
tus apmokame.
(38)
ABIDVI knygos sykiu tik už 6 dolerius!
Rašykite:
Dr. Alg. Margeris. 3325 So. Halsted St., Chicago 8, III.

-I-a" aWWMia——

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

Juo didesnė bus Tavo

Lietuvai gelbėti auka,

juo

Tėvynė bus Tau labiau dė
kinga. Aukas priima Ame

rikos Lietuvių Taryba ir jos
skyriai.

o PROGRAM Ų ar PLAKATŲ

Žemėlapyje orlaiviuknis parodytos vietos, kur praeitą
savaitę kovėsi ore greitieji Amerikos lėktuvai prieš rusu
gamintus greituosius lėktuvus. Fronte virš 38-sios para
lelės amerikiečiai ir sąjungininkai atakavo priešą plačiu
frontu ir nustūmė bolševikus kelias mylias iš ju sustip
rintų poziciją.

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mass.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis šeštas

KALČDV DfiDVKAS JAV PASIRODĖ

Moterų Skyrius
Apie Viengungių Ydas

gerai tinka bulvinė košė ir
spirginti svogūnai. Jaknos
neprivalo būt perkeptos,
nes kitaip jos bus kietos ir
negardžios. Kepti jas rei
kia ant karštos keptuvės,
kad abidvi pusės gerai pa
grosiu, bet viduty butų dar
šviesiai rausvos, kad maty
tųsi net ir truputis kraujo.
Tada jos bus trapios ir gar
džios. Todėl bulves reikia
užkaisti pirma, nes joms
reikia ilgiau virti; pridėti
prie jų porą kvepiančių pi
pirų, pusę svogūno, lapelį ir
pasudyt. Nukošiant jas rei
kia palikti truputi vandens,
rtiid košė nebūtų sausa. Tri
nant bulves reikia įdėti
šmočiuką sviesto ir Įpilti
karšto pieno, kad košė išeių visiškai minkšta, ir smar
kiai ją išplakti; tada ji pa
sidarys puri ir balta kaip
sniegas. Pastatyt ją ant
silpnos ugnelės, kad neatauštų, iki jaknos iškeps.

ŽEMAITĖ:

Kelionė į Šidlavą
Žymioji lietuvių rašytoja Žemaitė , rįuj
ĮSMJo metais labai gyvai ir vaizdžiai

prisiartinus---- taip
w.

.

.

1

pat
1

kryžiai 1F kafUnOS lankstėStiU?Si, sveikinosi. Kaip sustoŽiiX, «
’j°me> "KWI klebonas pirir kitas “s.ebukiingas" vietas.—Red. masis Į kunigą prakalbėjo:

aprašė, kaip žmonės Lietuvoje ke-

Ar reikia viengungiam “burdingieriai”
nekreipia
(Tęsinys)
j —Tegul bus pagarbintas
vesti? Mrs. O. B. Kubilie- dėmesio i jos pamokslus
Pabaigęs kalbą, užgiedo- Jėzus Kristus!—Pasveikinė, iškėlusi šitą klausimą apie tvarką.
jo ir pasisuko po kairei per11^6 tais Dievo žodžiais, tę“Keleivio” 37 nr., labai juo- Apie senbernių nešvarupušyną Į Šiaulių vieškeli. ,sė:—Atkeliaujame iš tolo,
dai nupasakojo viengungių mą mėgstama daug šnekėti,
Sako, tenai platesnė gatvė einame pasveikinti ir garbę
gyvenimą ir nutarė, kad bet aš norėčiau paklausti,
per miestelį, o nuo Kelmės atiduoti Motinai Švenčiau
jiems vedybos yra vieninte-, kaip yra su “senmergėm”?
siauras kelias, neišsiteks. siai Stebuklingai Šidlavolė priemonė susitvarkyti.1 Mano nuomone, senmergės
Kas tai per gražybės buvo! je. Ateina su manim ne
Man atrodo, kad mums nė- yra nešvaresnės už senberVisa Tytavėnų parėdnė ei- ųiapo vienos parapijos avera reikalo taip labai apie,nius. Iš savo asmeniško pana pirma, musų—paskui, lės, bet tame buiy yra ir iš
viengungius rūpintis. Apie tyrimo esu visai nusivylusi
rodos, plaukte plaukia. tolo, iš gilios Žemaitijos pa
vedybas jie patys gali pasi senmergėm, nes trim turė
Raudonos, žalios, mėlynos, keleiviai. Priimk mus ant
rūpinti ir, katram yra reika jau atsakyti kambarius dėl
baltos karūnos plevėsuoja. atlaidų, mokink mano ave
Kalėdą Senelis nelaukdamas Kalėdų aplankė mažiukės 4
las, apsivesti, jei susiranda nešvaros, o su vyrais netek
Auksuoti kryžiai, liktamos, les, kaip savąsias mokini.
meto ligonės. Kathy Vega. namus Pittsburghe. Mergytė
davo turėti nemalonumo.
tinkamą merginą.
altorėliai—tik žiba, tik ži O dabar vesk mus Į bažny
serga leukemia ir gydytojai abejoja, ar ji sulauks Kalėdų.
Aš čia norėjau pasakyti Nueikit į bet kokią Įstai
ba! Paskui—kunigai: ty- čią, kur .yra Švenčiausis Sa
Kad mergučiai padarius malonumo jai buvo surengta
savo nuomonę dėl p. Kubi gą, daktaro ofisą ar kur ki
tavėniškis, drūtas senelis, kramentas, vesk į koplyčią,
Kalėdų eglaitė. Ligonė sėdi ant motinos skraito.
tur,
kur
užeina
daug
mote

lienės straipsny iškeltų viso
vos paeina, prieš kalniuką prie Panelės Švenčiausios
Baigiant daryt bulvinę vyrai sukimba nešti; kel Stebuklingos, idant mes ati~
kių viengungių “griekų.” rų. Pamatysit, kad laikrašPavyzdžiui, kad senberniai čiai ir magazinai yra apkrė-'nor5 prašo, o motinai didelė Apžiūrėjęs visus daiktus, košę ir spirgintus svogūnus, miškis — tvirtas, giedoda duotumėm jai garbę . . .
išeidamas iš parodos skubi jaknoms turi būt jau užkai mas žengia savo keliuku.
lenda prie šeimininkių. sti cigarečių pelenais, o kai i širdgėla . .
Mūsiškiui pabaigus kal
*
akimis dar kartą apžvelgti sta keptuvė su taukais. Jak Žmonės gi, pasklidę po
Man atrodo, kad kai kurios kur matosi numesta cigarešeimininkės pačios kai sma tės nuorūka su “lipstiko” “Nuoširdžiai dėkoju už kiekvieną, kampeli, kad tik nos turi būt suraikytos ne pušyną, šalimis, tarytum bi bėti, šidlaviškis pasikeitė.
la limpa prie senbernių, dėme. Ponios ir panelės gerą širdį kad mane ir ma- ilgiau matvti vaizdai pasi- storomis riekėmis, nušluos čių spietys—veni pirma, ki Gražiai mus pasveikinęs,
ypač kai pamato, kad šie mėgsta kalbėti apie švarą, no augintinę našlaitę sušel- liktų atminty, nes jie tokie; tytos, pavoliotos miltuose, ti paskui, kiti tiesiog per paguodžiojęs pavargusius,
gerai uždirba ir turi gražų bet pelenus kitų namuose irlpete. Tikimės, kad ir to- gražus, malonus ir artimi j truputį pasūdytos ir deda daržus arba kitais keliais toliau sakė:
mos į čirškančius taukus. eina. Nuo pat pušyno iki —Ne ant kokio pokylio, ne
“karą,” kurs jas gali vežio viešose vietose nesigėdina liau musų nelaimingų trem- širdžiai.
Kai tik gerai apkeps iš abe bažnyčios — visur
tinių
neužmiršite,
nes
gyveLietuviai
suruošia
ekskurti Į teatrus ir kitas malonias barstyti. Valgyklose pane
kupina ant vaišių atėjote, ne į ko
vietas. Tuomet šeimininkės lės pučia durnus per nosį ir name nepavydėtinas vargo sijas už šimto ir daugiau jų pusių, tuojau karštas svieto: juda, kruta, mirgu kius rumus ant poilsio: nie
dėl “senbernio” užmiršta ir beria pelenus į puodelius ir dienas ir dar nieko gero ne- mylių į piknikus, kur pama duoti stalan, pridedant iš liuoja. Varpai skamba, o kas jūsų nepriglaus, nei duo
to tik alaus barą, virtuvę ir šono spirgintų svogūnų ir giedotojai šaukia ir šaukia: nos šmotelio nepaduos. Ne
vyrą, ir vaikus, ir šeimos lėkštes, visai negalvodamos, matome,
šokių salę su muzikantais. bulvinės košės. Galima dar
reikalus. Niekados vyras kad kam nors reikia tas lėk
vienas gal gausite patvorėly
prie moters neprilvs, jei ji štes plauti, kad jų negalima “Dėkų už paramą. La Kodėl tolimesnės lietuvių duoti ir žirnių iš keno, tik “Idant Bažnyčią Tavo šventą ant šalčio, ant lauko per
valdyti ir gelbėti teiktu
pati to nenorės. Jei sen dėti su kitais indais ir kad bai nudžiugau, nes gyve kolonijos negalėtų suruošti reikia juos pirma užvirint.
nakvoti, iš savo ryšelio duo
meis
. . .”
berniai prilenda prie šeimi tai sudaro šeimininkėms nant varguose, iš niekur pa ekskursijos Į Brocktono lie Gerai balansuotas mais “Idant neprietelius Bažnyčios na, arba iš kišeniaus skati
jamų negaunant, labai sun- tuvių parodą, kur nė vienas tas būtinai reikalauja bent šventos
ninkių ir išardo šeimas, daugiau darbo.
nužeminti
teiktu ku maitintis. . . Bet už toki
kaip tvirtina p. Kubilienė, Visa tai matydami, sen-lku išsiversti, Gvvenu su nenusigertų, bet kur kiek- sykį į savaitę pavalgyt kep
jūsų vargą ir už tokį jūsų
meis . . .”
gaunam į§ i vienas rastų jauku iietuviš- tų jaknų, bent sykį į savai
I\žU
tai matyt pačios šeiminin berniai bėga nuo tokių pa- kūdikiu
pasišventimą bus jums atly
kės buvo pasiruošusios savo nelių ir palieka nevedę, nes kur nors paramos, labai Lą kampel}, kuriame malo- tę žuvies, bent sykį pieniš Taip giedodami nutrau ginta danguje, bus jūsų
kėme iki bažnyčios.
Neužmirški- nu pabūti ir apsidairyti,
apie visas moteris susidaro džiaugiamės.
šeimas išardyti.
prie
ko valgio ir bent sykį dar Prie bažnyčios per bromą nuopelnai užrašyti
te musų ir ateityje.”
O. LusKienė. žovinio. Tokie valgiai bus
Norėčiau pasisakyti ir dėl blogą nuomonę.
Aukščiausiojo Dievo. . . .
tytavėniškiai buvo beužda Nei vienas žingsnelis nebus
e
Hartford, Conn.
vyrų nešvarumo. Man teko Mes, moterys, turėtumėm
pigesni negu steikas ar rą duris kitiems žmonėms
laikyti savo namuose “bur būti pažiba ir duoti vyrams
užmirštas.
Motina šven
“lamb čapsai” ir būtinai
ti ingierius” senbernius per pavyzdį, bet mes to neda Tai padėkos tų lietuvių,1 Nebrangus Valgiai reikalingi sveikatos palai prieš nosis, bet musų klebo čiausia apipils jumis mylisnas subarė juos. Tuojau
___
15 metų. Jokios bėdos ir rom. Todėl ir dejuoti nė kūne pasilieka gyventi v ol.u tomis, priglaus jus prie savo
kymui.
šiai? ,aikais
atidarė iki galo Kas nore- širdies ir prie širdies sunaus
nesusipratimo su jais netu ra ko, kad tiek daug sen kietijoje ir kurie' reikalingi „
jo gradusais vaikščiojo, kas savo. Už jūsų maldas ir už
brangi ypač tokie r4_
rėjau, o kas dėl nešvaros, bernių, kad jų jokiais kab musų nuolatines globos ir
į bažnyčią pasimelsti; nes jūsų atneštas apieras atly
TĖVIŠKĖS BAKŪŽEI
tai juk šeimininkės reikalas liukais pritraukti negalima. iarno'’
žiai, kaip steikas ir visokie
klebonas pasakė, kad dvi gins gyvenimu amžinu link
pridaboti tvarką ir švarą. Nustokim
. , pusti durnus, per n~. Z TT TT
rčapsai.” Todėl nereikia
Tėviškės bakūže.
valandi ilsėsis. Daugumas smybėse ant amžių. . . .
Jei katras neprisilaiko šva nosį, daugiau svaros dabo- Bdkuzę Aplankius tokios pirkti, nes galima ir
Kokia tu brangi!
žmonių pasklido po mies
ros, tai šeimininkės reikalas kim, tuomet nereikės tiek'
-------'pigesnės gauti. MaistinguKas tau gal prilygti
teli; po balaganais arbatą, Žmonės verkia. Bobos,
pasakyti, kaip ir kas turi ‘ pauderiais barstytis kad Į yors trumpai teko būti rr.o žvilgsniu pigesnė mėsa
Svetimoj šaly ?
alų gėrė arba iš savo ryšelių davatkos krinta prie žemės,
būti daroma. Vyrai pap pasibaltinti, tuomet ir vien- Brocktone lietuvių parodoj.: nėra blogesnė; mėsa prie
Nei murai aukščiausi,
valgė. Pasilsėję, užsikan- o šalia manęs vienas vyras
rastai pildo, kas jiems pa gungių stonas, be jokių,
Įspūdžių gavau daug.ikaulų visada būna pigesnė
Nei aukso kalnai!
dę, žmonės traukė pirmyn, po nosia ir bumba:
sakoma. Jei katras vyras kabliukų, pradės savaime 'Kiekvienoj parodoj randi ir gardesnė. Be to, labai
TJž viską meilesni
Šidlavos
keliu.
pridarydavo netvarkos, tai mazetb
į ko nors įdomaus, tačiau.gerą mėsišką valgį galima
Tėviškės namai!
Miesteliui baigiantis, ant —Ar ne piršlys, ant ves
Šeimininkė.
aš parašydavau ant lapelio
įdomiausios yra tos paro- padaryti iš inkstų, jaknų ir
tuvių įsiprašydamas, oraci
kelio
vėl
bromas
ištaisytas;
Nors
gerai
gyventi
ir padėdavau ant pogalvės.
dos, kur pamatai ką. nors (širdžių.
Šeimininkas
tytavėniškiai
U V vC4 V VlllCAlCll CUIįVCl
sakėsi ką tik jas• v kalba?
•
*1
•
x•
• v
Tarpe svetimų.
Po to vyras susitvarkydavo
sava, lietuviška.
Pavyz Nurodysim čia kaip tai
šiauliškius
palydėję
į
Sdla-lP"^,.
“
k
.
v,ec,a
’
?
n
Niekas
neužmiršta
Motinos
Tremtyje
ir netvarka nepasikartoda
džiui, pasaulinėj parodoj gaminama.
Tėviškes laukų!
vą ir tuoj ėję musų pasitik pamylėti, jeigu su dovano
vo. Jei pati šeimininkė yra
Dėkoja už Paramą New Yorke mažytis buvo
mis pribuna—taip lygiai ir
Keptos Jaknos
ti.
apsileidusi, tai ji ir iš gyven
Ten medinės grįčios,
Lietuvos pavilionas, tačiau
Slinkome pirmieji pama kunigas už dovanas, už
tojų negali reikalauti tvar Šių metų gegužės mėnesį, jis traukė kiekvieną lietuvį, Prie keptų jaknų labai
Ten vargo klanai.
žu, lukuriuodami klebono. apieras dangų prižada . . .
Bet ten liko meilė,
kos ir švaros Be to, maty-.Motinos
Dienos
proga, ir
- __
- r- ___
kur —
buvęs
nebuvęs, vis
GRAŽI AKOJC
Netrukus suskambino var Boba užniko senį barti:
Ten liko namai . . .
darni ją pačią apsileidusią, 'BALF direktorių tarybos j prie jos sugrįždavai
pais, pasijudino musų bū —Ar ne bedievis, netikė
sekretorės iniciatyva pa- Brocktono parodoj lietu-1
Traukia mane. traukia
rys, ir tytavėniškiai išlydė lis?
Persižegnok!
Mat,
NESIJAUDINA
skelbtas vajus motinoms; viška bakūžė (taip vadina-1
Grįžti atgalios,
jo
iki
ištaisytojo
bromo.
koksai
.
.
.
kunigus
lygina
Tėviškė vaidenas
tremtyje sušelpti. Surinkta:mas tas namas) atrodė gra-!
Vėl kryžiai, karūnos nusi- su piršliais! Kas matė taip
Kas naktį sapnuos . . .
$1,021.89. Ši suma persiu- žiausia ne tik lietuviams,
lankstė, atsisveikino. Mes bliuznyti!
sta į Vokietiją, kur ir išda bet ir kitataučiams. Lietu
Nors šiandien Tėvynėj
ūždami,
giedodami, traukė
linta šalpos reikalingoms viams ji priminė Lietuvos
Pabaigus Kunigams kal
Siaučia svetimi,
me toliau.
motinoms. Prieš kurį lai kaimą, šalia namelio ža
Bet diena ateis vėl
Kur ant kelio dvarelis— bėti, traukėme šidlavon,
ką p. N. Gugienė iš Vokieti liuoja pieva, dar neįėjus
Kad busim laisvi!
ten pastatytas klebonui sta per miestelį stačiai į bažny
jos gavo eilę padėkos laiš pro vartus matosi plevėsuo
Vargo Duktė.
liukas. Kur sodžius—tenai čią. Žmonių minios, šalykų. Kai kurias tų laiškų iš jant lietuviška vėliava ir
bromas, ir žmonės, pake keliais miestelyje sustoję,
traukas čia paduodame:
mirguliuojant gražiai nuda
musų laukia. Matyti ir čia
MUSŲ SKAITYTOJAMS liais subėgdami, žiopso.
“Gavus iš jūsų dovanų, žytos langinės. Bet įdo
svetimi atkeliavę, nes su
sumaniau parašyti ir padė miausias yra namelio vidus.
Čia ėjome koja už kojos: ženklais — ant viršutinių
ANGLIJOJ
koti už gautus pinigus. La Įvairiausi rankdarbiai, me
tur
būt pavargo jau klebo drabužių,
ant
krutinės,
Pranešam, kad musų skai
bai man malonu, kad neuž- džio drožiniai ir ponios Ta
turi agnasėlį,
tytojai Anglijoj gali atnau nas, ir žmonės truputį pri- kiekvienas
mirštat vargstančiųjų Vo mošaitienės rinktiniai kili
kluso.
Suėjome
į
pušyną.
prisegtą ant mėlyno-mėlyno
jinti prenumeratą per “Ke
kietijoje. Aš esu našlė su mai traukte traukia akį.
Jau šidlava netoli. Pava pasaičiuko.
Paskui paty
leivio” atstovą šiuo adresu:
trim mažais vaikučiais. Ži Lankytojai atsidėję žiuri iš
karys; mažuma jau brėkš riau, jog su agnasėliais ne
Mr. A. Zamžickas.
not, labai sunku pragyventi statytus dalykus ir apgulę
ta,
prie to apsiūkę, oras pa senai atėję šiauliškiai. Su
26 Devonport Rd.,
iš pinigų, kuriuos gauname. stebi p. Tamošaitienės stak
sidarė drėgnas, miglotas. vedė mus į bažnyčią—ne
London 12 W.
t
Vokiečiai jokio darbo ne les su audžiamu tulpių raš
Pušynas tankus, tamsus, mus, tik musų kunigą su paPriima naujus užsakymus
duoda, tai gyvename kaip to audimu. Viename kam-;
ir atnaujina prenumeratą. tarytum į pastogę suėjome. rėdnėmis, o žmonių tokia
‘žirnis prie kelio.’ Emigruo I>e stovi iš medžio išdrožtas'
Parduoda “Keleivio” visas Giesmių balsas, į mišką, minia kur ten susigrųs į vi
Mrs. Paula Wharton, San ti niekur negaliu, nes esu
laikrodis, kuris beveik sie
knygas.
“Keleivio” kaina kaip į sieną, atsimušęs, gar dų: daugumas stovėjome
Antonio, Tex.. kalėjime nesi
silpnos
sveikatos. Pasilikau kia lubas. Kiek ten įdėta
Anglijoj
3
su puse dolerių.
siai kyla į padanges. Šid lauke prie šventoriaus var
jaudindama užsidega cigare
vokiečių
ūkyje,
labai
blo

“
Keleivio
”
Administracija.
darbo ir kantrybės, tai tik
lavos dar nematyti, o varpai tų.
tę, nors ji kaltinama nušovu
gai,
bet
kas
bus
toliau,
ne

vienas
jo
dirbėjas
gali
pa

skamba, jų garsai maišosi
Ant šventoriaus vartų
si savo vyrą Arthur’ą. Ji bu
sakyti. Teko girdėti, kad išrinkta “Vakarinės Vokietisu
musų
giesmėmis.
aukštai
iškabintas parašas
vo dešimtoji ir paskutinė to galima žinoti.
Musų tėvų krašto Lietu
“
Viskas
labai
brangu,
o
tai
amerikiečio
lietuvio
Majos
koją
karalienė,
”
šita
movyro žmona. Ji nušovė savo
Pušyno gale vėl bromas didžiausiomis raidėmis:
vos išlaisvinimo siekia Ame
vyrą tada, kai jis priėmė sa-

pinigų mažai, kartais gali niaus laikrodis,, išstatomas teris, Mrs. Genda Snrean, ro-

vo Mamose savo buvusią ke- iš proto išeiti, bet vaikai to kiekvenais metais lietuviš do kojas fotografams New
tvirtąją fotoną ir ją vaisino. nesupranta ir pamatę ką koj bakūžėj.
Yorko aerodrome.

“Sveika Marija!—Sveiki
rikos Lietuvių Taryba ir jos ištaisytas. Čia jau belaukią
vykdomas Vajus. Paremki. musų šidlaviškiai su parėd- ateiviai!”
nėmis ir kunigu. Musų bu(Bus daugiau)
tautieti, tad jos darbus!
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KELEIVIS, SO. BOSTON

ils Plataus Pasaulio
Amnestija Graikijoj

Malajų Gubernatorius

“Mes dar nematėme, kad
Nepriklausomoj Lietuvoj’ butų
įžeista kas nors. kas liaudinin
kams brangu, iš kitos pusės be
veik nematėme ‘Nepr. Lietuvos’
numerio, kuris neįžeistų ką
nors, kas katalikams brangu, i
šitaip Kardelis panaudoja visų į
grupių jam parodytą pasitikėjimą sutinkant, kad jis imtųsi
redaguoti ‘Nepr. Lietuvą.’ ”

Naujoji Graikijos vyriau Malajų gubernatorius, Sir
sybė žada greitu laiku iš Henry Gurney, buvo iš paleisti amnestijos Įstatymą ir salų užmuštas komunistinių
žada peržiūrėti 30,000 nu partizanų, spalių 6 d. džunteistų partizanų bylas ir su glėse. Gubernatorius su sti- T
dasigyvwM>m«, jog jeimažinti bausmes. 3,000 bol pnu konvojų keliavo Paklkra-t|s
kok4 in.
ševikiškų partizanų, kurie hang valstijoj. Komunistai forrnacija,
jį ir teisinga
buvo nuteisti mirti, bus pa visą konvojų apsupo iš pa- butų> Učiau vistiek padaro baisigailėti ir mirties bausmė salų ir smarkiai apšaudė.
Įsiausią nusikaltimą. Juk kuo
pakeista kalėjimu.
nusikalto J. Kardelis, jeigu jo

laikraštis painformavo, kad pa
sitraukdami iš Lietuvos lietu
Argentina Teisia
Visuose Europos Rytų viškieji vyskupai pateko popieArgentinos aukščiausias kraštuose dabar statomos j žiaus nemalonėn. Ką Kardelis
teismas jau nuteisė 15 kari Stalino stovylos žymiausio- kaltas, jeigu toks faktas yra.
ninkų kalėti po kelioliką se aikštėse. Budapešte bus Gi dar yra’ negirdėtas pasaulyĮvykis, kad demokratine
ir po kelis metus kalėjimo statoma Juozo padabizna iš
bronzos
55
pėdų
aukščio,
spauda
butų suvaržyta teikti
už rugsėjo 28 d. ruoštą su
kilimą prieš diktatorių Pe Kituose miestuose dygsta (pilnas informacijas.
roną. Kelios dešimtys ka kiek mažesnės besišypsan-, Reįkįa papildyti, kad J. Kar
rininkų pagėgo i Urugvajų, čio Stalino stovylos. Kada delis dar praleido vyskupą Pao visa eilė jų dar laukia tei nors tos tautos turės nema-,dolskį, kuris taip pat yra pali, kęs Lietuvą. Iš tiesų, pagal
smo.
žai bronzos laužo.
katalikų tvarką, jie neturėjo
teisės išvykti sauvališkai iš
Ispanijos Armija
Anglijos Parlamentas
Lietuvos. Romos terminu tai
Anglijos sergantis kara Iš Ispanijos praneša, kad dezertyrai. Juk ir dėl to Eulius Jurgis šeštasis asmeniš Amerika atsisakiusi naujai ropoję savo laiku Vatikanas liekai pasirašė dekretą apie apginkluot Ispanijos armiją, tuvių katalikų tremtinių dvasiAnglijos parlamento palei kaip seniau buvo skelbia- nius reikalus tvarkyti buvo
dimą spalųi 5 dieną. Nauji ma. Sako, Prancūzija ir P“**’’“ ku" Kapočių, bet nė

Stalino Stovylos

rinkimai įvyksta spalių 25 Anglija “užblokavo” ispanu vie"° v7k"»°- ,J“k
priimtas arki.
d. Karaliaus sveikata, pa armijos ginklavimą ir suti- lpopiežiaus
gal gydytojų pranešimą, ei ko Į Atlanto Paktą priimti vvskupas Skvireckas, kur jis
na geryn ir esą vilties, kad Turkiją ir Graikiją mainais Abejosi labai trumpai ir išėjo
už neginklavimą Ispanijos, visas raudonas. Ir eilinių kujis visai pasveiksiąs.

__________________Puslapis Septintas
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PAIEŠKOJIMAI

Statement of the Ownership, >
Management, etc_ Keųuired
by the Act of Congress of Paieškau Stelos Spakauckienės iš
August 24, 19*2, of Keleivis Williniantic, Conn. Prašau ją atsi
dėl labai svarbaus reikalo, ir
published weekly at Boston, šaukti
busiu dėkingas jos pažįstamiems,
Mass.. Suffolk County, for kurie suteiks bent kokia žinia. A.
Arcikowckas, 2780 N. Mitchell Dr.,
October 1, 1951.
Route 2, Cadillac, Michigan.

Be fore me, a Nolary Public in and
for the State and county aforesaid,
personally appeared Stanley Michelson, who, having been dūly swom
Ieškau mergaitės vedybų tikslu.
acccrding to law, deposes and says
that he is the Business manager of Pageidauju, kad butų maždaug mano
Keleivis and that the following is, metų amžiaus. Aš esu atvykęs į
to the best of his knowledge and be- Kanada, 28 metų amžiaus, 0 pėdų
liei, a true statement of the owner- aukščio, atrodau neblogai. Atsakyship, rnanagement (and if a daily siu tik į rimtus laiškus. Prašau raor weekly paper, the circulation),: syti į “KKeleivio” raštinę pažymint
etc., of the aforesaid publication for į “V. D.”
(44)
the date shown in the above caption,
teųuired by the Act of August 24,;
PARDAVIMUI
1912, embodied in section 411, Postai I
Vasarnamis
ir Orančių Ūkis
Laws
and
Regulations,
printed
on
šitaip atrodo naujausias greitas anglų kovos lėktuvas,
the reverse side of this form, to wit:
New Yorko valstijoj, prie Ontario
kuris tinka dienos ir nakties kautynėms.
ežero, 4 mylios nuo Rochesterio nuė
1. That the narnės and addresses sto, parsiduoda vasarinis viešbutis
-of the publisher, editor, managing su pilnais laisniais legaliems gėri
editor, and business managers are: mams. Laisniai kainuoja $400 me
Publisher—Keleivis Publishing Co., tams. Gera vieta piknikams, gegu
636 Broadvvay, South Boston, Mass. žinėms, žuvauti ir maudytis vasaros
Editor—Jonas Januskis, 548 New- metu. Jaunam žmogui gera proga
ibury St., Boston, Mass.
pasidaryti gerų gyvenimą. Vieta la
Managing editor—Jonas Januskis, bai poetiška. Kas tik čia pagyveno,
548 Newbury St., Boston, Mass.
visi džiaugiasi. Norėčiau kad atpirk
Business manager-—Stanley Michel- tų geras
____ lietuvis. Aš čia išgyvenau
son, 11 Sųuantum St., East Milton,
'metus. Kaina $30.000, lengvom
^iass"~,
išlygom geram lietuviui.
— That .he owner iš: (If owned
Parduodu rnimri
taipgi nranči
orančių ir greipSocialistinio Internacionalo Deklaracija, Priimta 1951 Metais \>y a
its name and ad" fruitų 60 akrų ukj (citras grove)
dress mušt be statė and also imme- Texas valstijoj, Rio Grande Valley
diately thereunder the narnės and (slėny). Žemė gera, prie gero kelio
Liepos 2 Dieną internacionalo Kongrese Frankfurte
addresses of stockholders owning or ir arti miesto; yra 5 kambarių naholding one per cent or more of to- mas gu visais patogumais. Yra pa
(Pabaiga)
nOL wwk
OWnC<i
mato pasaulinės taikos išlaikv- tai amount of stock. ii nui
« daryta cu
ou Sinclair
Sinclair Oil
Oil Co. 5 metų
su
I---- ---X -------s ----.. -------- Iby a Corporation, the narnės and ad- sutartis (minerai lease). Kas mėg—
.
- r\
1
,me
vieną
is
svarbiausiu
musu
gyventi šiltuose kraštupse, arba
Tarptautine Demokratija i,
... .
— r. dresses of the įndividual owners
r
J
laikų uždavinių.
Taika gal: mušt be given. It owned by a firm, ieško sveikat<>s> Uį čia labai Rera
other unincorporated vieta ir geros pajainos. Kaina $50,1. Socializmas nuo pat pra-!būti išsaugota tiktai kolekty- company,
cencern, itsor name
and address, as 000 lengvomis išlygomis.
džios buvo tarptautinis judėji- vinio saugumo keliu. Kolekty-'
as those of each individual,
pirktų visk* sykiu, viešbutį
mas.
vinio saugumo sistema sukurs member’ muat
given.)
ir orančių ūkį, galėtų gauti už $70,000.
Pardavimo priežastis—senat
2. Jis yra tarptautinis todėl, pagrindą pasauliniam nusigink- Keleivis Publishing Co.
vė ir nesveikata. Rašykit šiuo ad
resu:
(42)
kad jis siekia visų žmonių iš- lavimui.
Trustees:
Anthony Orlen,
laisvinimo iš ekonominės, dvasi- 10. Kova už taikos išlaikymą DorchesterV Mass^Sta’ 8 Mayhew St’’
Glen Edythe Hotel,
Webster, N. Y.
yra neatmezgamai susijusi su Paul A. Brazaitis, 34 Kenberma j
nės ir politinės priespaudos.
Rd., Dorchester, Mass.
_.
i-i kova uz laisvę.
kaPaul J. Krachas, 21 St. George! iš DŪMINĖS LŪŠNELĖS
, J . Musų
. _ laiku
.
.
3. Jis vra tarptautinis todėl,
, .
.
. .
ro pavoju tiesiogine priežastis St., Norvvood, Mass.
Gražios eilės, dainos ir
kad vra jsitikmęs, jog ne viena
. 7
.
, .
Jonas Januskis, 548 Newbury St.,1
A x
..
:.
.. yra tautu prievartavimas ir i Boston, Mass.
deklamacijos
tauta negali pati viena surasti
. , ,
N'apoleon Jonuška, 15 Cotton SE,
..
,
grėsmė tautoms,
Apie
Lietuvos
gyvenimą ir lie
pastovu sprendimą savo ekono
i Roslindale, Mass.
*
Jonas
A.
Yankauskas,
546
Broadtuvių nuotykius Amerikoje.
ir socialinėms proble-

apsivėdimaT

Demokratinio Socializmo
Principai

minėms
Socialistai kovoja už taiku “‘V:«,nkUx, bmu,
Washi„KKaina $1.00.
moms.
Cechai Svyruoja
4. Neaprėžto nacionalinio su-^saulj, už pasaulį kuris atme£
Užsisakykit pas autorių:
Amerikos vykdomas eko Italijos vyriausybė nutaverenumo sistema turi būti pa-'^a zm°S?aus išnaudojimą zmo- South Boston, Mass.
K. B. Kraučiunas
gumi ir tautų išnaudojimą tau- Anthony Waleiko, 2 Winslow St.,
nominis
Cechoslovakijos rė paskubomis, bėgy je trijų
keista.
,
.
, Cambridge, Mass.
Daynard
Drive, Canton, Conn.
5. Nauja pasaulio santvar tomis, uz pasaulį, kuriame at
boikotas privertė čechijos savaičių, duoti Žemės nuo(Nr. 12, 1952)
žmogaus asmenybės Ug- Tbe above trustees act for the
ka, kurios siekia socialistai, ga skiro
diktatorius rimtai svarstyti, savybėn 5,000 italų valstie,
. ,.
.
.
Lithuanian Socialdemocratic Federayra
sąlyga visos
li tik tada vaisingai ir taikiai udvmas
ylnas >
ra būtina
uuuna sąlyga
\1SOS tion of America, a Corporation dūly
AdMinistracijOK paaiškinimai: Už
ar nevertėtų paleisti nu čių. Žemės reforma ItaliVloc+zt; ioi ii i-otncic laicvfl va- Žmonijos vaisingam plėtojimui- .organized and existing according to skelbimų turinį laikraščio adminisKlostėti, jei JI rem. I. iai>va va (
the laws of the State of New Jersey. tracija neatsako ir deda juos taip,
teistąjį amerikietį žurnalis ioi senai žadama, vis ati~ «»
*lr ir...... -- .. bondholders,
------ kaip gauna juos parašytus. Pataiso
3. That the known
Nes sovieti IU vykdomu tautu bendradar- sl*
IIUU 5 u i ta x «. 1 ui KSV.
tą Oatis mainais už atleidi dėliojama, ir tik dabar vy„,
1 - j
>
Ajjjilrisjci viqu dar- mortgagees, and other security hold- juos tįg tada, kai skelbėjas to prašo,
visu oar-s ers owmng or noidiūK 1 per cent er,
okupacijoje ką nors veikti biavimu. Tas reikalauja demo-į
NAUJAS IŠRADIMAS
mą boikoto varžtų. Ūkiš riausybė parodė geros va nėje
of the totai amount of bonds,
.
"
kitaip, negu įsako čekisto naga kratijos tarptautiniu mastu. in-(b° žmonių solidarumo kovoje more
mortprages,
or
other
securities
are:
Kaip
išgydyt suparalyžuotus. Bet
kas boikotas pridarė Čecho- lios, kai bolševikai vėl pra nas, neįmanoma. Ten vistiek temacionalinės teisinės tvarkos.
tuos didžiuosius tiklus.
Kone.
• .J pirma reikalingas koks gyvulys,
4. That the two paragraphs next kiaulė butų geriausia. Aš girdėjau,
slovakijai jau didelių nuo dėjo agitaciją už “dvarų nieko priek kulką nepadarysi. kuri užtikrina ir tautų teises ir
above. giving the narnės of the own- i kad pas farmerius randasi. Prašau
okupaciją.”
stoliu.
pagarbą atskiro asmens tei LIETUVOS GENERALINIO
ers, stockholders, and security hold- pranešti.
(41)
C/o Dermetis,
Tik yra įdomu tai, kad pagal sėms.
; ers, if any, contain not only the list Į
KONSULATO NEW YORKE of stockholders and security holders
Burke,
“demokratišką” “Draugą” tam
R. 3, Box 208, Caro, Mich.
6. Demokratinis socializmas
PAIEŠKOMI ASMENYS »s they appear upon the books of
laikraščiui ypač rupimais rei mato Jungtinių Tautų organi
the company būt also, in cases where 1
the stockholder or security holder
REUMATIŠKI SKAUSMAI
kalais. visi kiti visai neturi tei zacijos įkūrime svarbų žingsni
Povilas Aleksbndravičius iš appears upon the books of the com Deksnio Galinga Mostis, sudaryta
pany as trustee or in any other fidJ. Kardelis, Vyskupai ir redaktorių J. Kardeli. Esą J. sės prasižioti—esą tuojau pada į tarptautinės bendruomenės ,pavanc|enio-Markių kaimo,
uciary relation, the name of the per- iš daug skirtingų elementų, turi sa
roma
įžeidimas.
Tai
nėra
pagal
Kardelis nesisaugąs įžeisti tai.
sudarymą ir reikalauja Jungti-i Feliksas Baranauskas iš žiž- son or Corporation for whom such vyj* galingą šilimą, šildydama ga
Dr. Kun. J. Prunskio
trustee is actinc:, is given; also that lingai. ištarpina Reumatiškus skaus
kas Kanados Lietuvių Centro Kristaus mokslą.
nių Tautų čarterio principų.my km Vilniaus krašto,
the said two paragrraphs contain mus, rankų, kojų skaudėjimą ir tir
Cenzūra
A. TVINKUS.
pimą, dieglius, šaltį. Daugeliui žmo
Tarybą sudarančioms grupėm
griežčiausio vykdymo.
Boleslovas Černiauskas iš Statements embracing affiant’s full nių
pagelbėjo ir tamstai pagelbės.
Laisvasis demokratinis pa brangu ir šventa. Jis rašo:
Demokratinis
socializmas-gernįauskų km , Leipalingio pa- sten^^^amf^onditi^ns^unde/'^M^h Nelauk
7. “
..........................
ilgiau, bet tuojau įsigyk
saulis be jokių aiškinimų su “Tačiau to kiekvienam kul- rr
stockholders and security holders DEKENS OINTMENT. arba rašy
kovoja prieš bet kokios formos rapįjos_
rt
m
kite į dirbtuve. Kaina 2 oz. $1.00;
•___________________
; _ 1-^.—
_
pranta. jog spauda lygiai infor- turingam žmogui- suprantamo
/JilfTOpC
imperializmą. Jis
kovoja prieš I Stvonas
Erslovas iš Rokiškio ©fh°the comjjan'v ^as ^rustec^,
4. oz. $2.00. Ekstra didelė dėžė—
(4!)
muoja visais klausimais. Ir tik-ldėsnio neįstengia išlaikyti bustock and security in a capacity 116 oz. $5.00
Parodos Reikalu paverginta ir išnaudojimą bet dvaro. Rokiškio apskr.
.
,
other than that of a bona fide ownDECKEN
’
S
PRODUCTS
Amerikos meKenoį
niekeno vęs naudininkų dienraščio rerai mus žavi AmenKos
kokios tautos.
Ieva Festerlmgienė-Šneidery- er; and this affiant has no reason P. O. BOx 666, Newark 1. N. J.
nevaržoma ir neprievartaujama daktorius J. Kardelis. ‘Nepr. Į
8. Neužtenka tiktai priešinjr se«erVs Augustė Kalvai- to believe that any other P«rson, as.
...
.
t->i
J
e
sociation. or Corporation has any inGaudamas daug užklau- tis imperializmui.
spauda. Juk čia be jokių cen- Liet.’ Nr. 36 jis rašo: ‘Dar VoNAUJA GYDUOLE
Plačiau, io. e ^jenė ir Elzbieta Naujokaitienė terest direct or indirect in the said
zurų visai atvirai spauda net ^eitijoje tebesant, musuose buruošiamos parodos pasaulio srityse gyvena milio-,iš Dainiu km., Jurbarko vals.. stock’
Alezander’s
Nauja
?r ?ther securities than
as so stated by him.
Maistinga Gyduolė
nagrinėja prezidento ar valsty- ivo kalbų, kad Arkivyskupas reikalu turiu pareikšti se- nai ligų kamuojamų žinomų ui- Raseinių apskr.
5. That the average number of
yra mišinys riešutų,
bės sekretorių veiklą.Ir niekas Skvireckas ir jo pavaduotojas kantį:
uogų, šaknų ir lapų;
džiausiame skurde ir tamsume.
„
,,vi„ p™"" Garbenis iS Pakliau-:;'L?x4',h«hb"Se
ji yra vartojama nuo
blogo dėl to neįvyksta.
I vyskupas Brizgys yra patekę į
Ruošiama paroda yra pir-iSkurdas vienoje pasaulio dalyje p^s km Laižuvos vals., Mažei- mail or otherwise, to paid subscribviaokių nervų ligų ir
ers during the twelve months prenerviškų galvos skau
Tačiau ar musų kai kurie Av. Tėvo nemalonę, kam juodu mag —
pree —
gurOpe Komteto sudaro pavojų ir kitos pasaulio kiu apskr.
ceding the date shown above is
dėjimų, nuo šalčių ir
veikėjai gali būti demokratais apleido dioceziją . . . Da ar gašioje Srity, reika- dalies gerbūviui, Skurdas kliu-1 Grigoravičius, kilęs nuo Vii- 6,862.
lytiško silpnumo, grei
to
pavargimo, gera
demokratijos pietoj imuisi. ki-j°9ir ar jie gali pakęsti objektyvią iluna tvirtintu kad tie gandai
j^jj^ kJau_ do
• (Signed) STANLEY MICHELSON
nuo inkstų (kidneys)
Demokratija, gerbūvis ir taika Anelija Kandzelienskaitė iŠ
Business Manager.
ir dėl visokių vidurių nesveikumų—
su viso m i s informacijomis uvo eismai
i^jiislcinimtii ii*
ištvermingas maistas ir stimuliuoAtrodo,
kad
toli
gra"»
k
“
<Kardelis
gavo
,g
a
l,o-,-™M
‘
-diskininint
ir
issprenreikalauja
naujo
pasaulio
gery

Tarnaukos km., Mariampolės Swom to and......
spaudą?
subscribed be- jantis tonikas. Nežiūrint kokia liga
jimus
Vatikano
vardu
skelbti,
uimui.
bių
paskirstymo
ir
gamybos
kė

apskr.
žu ne.
. for me this 6th dav of October. Isirgtumėt, s£a™*. ™‘sl"y,
P»i«
. stiprinimu. Vartojama arbatos torlimo
ekonominiai
atsilikusiuose
nr.
228
Dr.
J.
i
kurie
vyskupai
yra
popiežiaus
Free
Europe
Komitetas
Antanas ir Povilas T inaž
štai “Drauge
8
1951.
Įmoje. Svaras $8.000, pusė svaro
Daugailis (šitaip pasirašinėja'malonėj, kurie nemalonėj? . . 'kreipėsi Į Lietuvos genera-P^^uo-’e- visM
’ntere- frilvydžių km., Viešintų va Is.., j."qjjtUN ATUS J BAGOČIUS i^4.oo, kvoteris svaro $2.00. Prisiunsas
yra
kelti
tų
kraštų
gyveni
 Panevėžio apskr. (bu. Andriobuvęs Lietuvoje katalikų dien- ĮŠv. Tėvas pats suras, kurie vys- jjnj konsulatą prašydamas
Notary Public
.žiam į namus.
mo
lygį
(standartą).
Tų
kraštų
raščio “XX Amžiaus” vienas kupai jo malonėje, kurie nema- mug butį
u
niškio vals.. Ukmergės apskr.).
My commission expires Feb ,
ALEXANDER’S CO
,a , talka gal,
meninįnk • mi p ekonominis aocmlmj, ,r kultuk,
414 West Broadawy
redaktorių) aštriai puola Kana- Jonėje. Kardelis čia
Juozas Paškauskas iš Gilvy1953
'
South Boston 27. Mms.
zykdodžių
km..
Viešintų
vaši.,
Pados “Nepriklausomos Lietuvos” nsiskubinti.
- komiteto, painformuok",mas 'Un bU“ ’V
to
mas demokratinio socializmo nevėžio apskr (buv. Andrionišjant menininkus apie to ko idėjų dvasioje, kad jie nepatek kio vals., Ukmergės apskr.).
miteto nutarimus ir refe tų į priespaudą naujose formo- Antanas ir Povilas Pavilonis
ruojant Free Europe Komi se.
iš Gilvydžių km.. Viešintų vals..
AMERIKOJE
tetui menininkų iškeltus su
Demokratinis socializmas lpaneVėžio apskr. (buv. Andrio— arba —
manymus ar pageidavimus.
jniškio vals.. Ukmergės apskr.). į
Kaip Kaukazo Razbaininkas Paaidarė
Didžiausia ir Turtingiausia Lietuvių
j
Ignotas Pliskevičius iš Suko-'
DYKAI
IŠBANDYMAS
Į visus iškeltus klausi-!
Rusijos Diktatorium
Organizacija Pasaulyje
noo
irepkos km.. Nedzingės parap.
mus, kaip tai eksponatų
TURTAS SIEKIA VIRS $2,500,000.00.
Reumatiškų Skausmų
Morta PliškeviČiutė-Sakalaupristatymo data ir vieta,
skienė iš Meškučių km., Ne
Arthritis
Savo nariams ligoje pašalpų ir pomirtinių apdraudę
Tokią brošiūrą yra parašęs J. Pilipauskas. kuris pa
transporto
bendrovė,
per
dzingės
par.,
Alovės
vals..
Ne

yra
išmokėjęs arti $5,000,000.90.
žyste Staliną nuo jo kūdikystės. Čia nušviestas visas
Jei dar niekad nevartojot ROSSE
kurią
eksponatus
reiks
siųs

TABS
nuo
Ra
:
meninių
skausmų,
dzingės
par..
Alovės
vals.,
Aly

Rusijos diktatoriaus gyvenimas: kaip jis rubavojo
Susivienijimo kuopos randasi visuose didesniuose mie
susijusių su Reumatizmu,
ti ir tt., Free Europe Komi tankiai
Arthritis ir Neuritis, tai kodėl taus apskr., ir sūnūs Jonas ir
bankus ir kaip jis žudė savo sėbrus. Ne prasimanymai
stuose Amerikoje ir Kanadoje.
nepabandyti juos ŠIANDIEN mu Vadas.
tetas pažadėjo atsakyti spa sų
ar šmeižtai, bet istoriniai faktai, su datų, ivetų ir varKiekvienas lietuvis gali apsidrausti nuo $100.00 iki
išlaidomis? Vartojamos tūks
Jonas Sadžius iš Vijūkų km., į
lių mėnesio gale. Tuo tar tančių virš 25 metų.
$5,000.00.
dų nurodymais.
pus, esant gausiam dalyvių DYKAI SKAITYTOJAMS ŠIO !Žeimių vals.. Ukmergės apskr.
Ligoje pašalpa sąvaitėje $9.00 ir $12.00.
Paskutiniais laikais #inta gandai, kad Staliną pra
Jonas Savickas ir sesuo Ve
LAIKRAŠČIO
skaičiui, pristatomų ekspo
Dabar vedamas Susivienijimo 60 metų Jubiliejinis Va
dėjo ėsti vėžjs. Šiomis dienomis buvo pasklidusi žinia,
Mes kviečiame jus pabandyti juos ronika Šimkienė,
natų
kiekis
vienam
asme

jus. {stojimo nereikia mokėti. Daktarui už egzamina
kad jis jau nebegyvai. Dabar kyla klausimas, kas ut
be mokesčio. Paleiskite atsiųsti i Juozas ir Petras Urmanavijums
siutini
24
TABLETS
DY

vimą apmoka Suaivienijimaa.
niui yra pakeistas iš 4 j 3.
ims jo vietą, kai giltinė ji nusiimi?
KAI. Jei ne pilnai busite paten čius iš Butrimonių vals., Aly
Tapk Susivienijimo nariu Ir prirašyk savo šeimos na
kintas gaunama pagalba, grąžin taus apskr.
Brošiūra didelio formato, graliais viršeliais, 32 pus
Prašome visus meninin kite
likusią dalį ir už tai jus ne
rius. Kreipkis pas vietinę kuopą arba į Centrą »dreIeškomieji arba juos žinanbusite mums skolingas. _ Bandy
lapiai grynų faktų, kaina tik 26 cent. Gaunama “Ke
kus susilaikyt nuo ekspona mas
s uodamas:
nekainuos jums nei vieno • tieji maloniai prašomi atsiliepti
leivio" knygyne:
tų siuntimo Lietuvos gene cento. NESIŲSKITE PINIGŲTik atsiųskite avo vardą ir ad j:
LITHUANIAN ALLIANCE OF AMERICA
ralinio konsulato adresu.
---------Italijos Valstiečiai

nigų perdidelis skaičius, pagal
Romos nuomonę, apleido Lietuvą.
Tačiau galvojant iš esmės,
reikia pripažinti, kad gerai padarė ir vyskupai ir kunigai,
kaip ir visi kiti. kurie pasitraukė nuo imperialistinio komunisteroro- Tuo bent išsisaugojo

KAS MUMS RAŠOMA

iJlCTlO

t

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU

JUOZAS STALINAS

KELEIVIS

resą greitai į:

Joms

Budrys,

Generalinis Konsulas.
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Rome Products Co., Dept. x-9
2708 Farvell Avė, Chieago 45, IR.

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street
New York 24, N. Y.
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Nau York 1, N Y.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

PADĖKA LIETUVIŲ
MINĖJO 25 METŲ
GABIJOS CHORAS
KOMITETUI IR KLUBUI VEDYBŲ SUKAKTUVES
PRADEDA SEZONĄ

PIKNIKAS PO STOGU

Direktoriai Svarsto

Dorchesterio Lietuvių Pi L. P. Draugijos direkto
Miesto besiartinančiuose Žinomi So. Bostono biz Rugsėjo 28 d. Gabijos liečių Klubas rengia savo riai šį antradienį svarsto
rinkimuose lietuviai per sa nieriai, pp. Plivokai, spalių Choro nariai susirinko San metinį pikniką po stogu, praeitą penktadienį barruivo klubą pasisakė už išrirj- 6 d. minėjo savo vedybinio daros 7 kuopos namuose sa kuris įvyks šeštadienį, spa- myje kilusį nemalonų mei
kimą miesto majoru dabar gyvenimo 25 metų sukak vo pirmąjan šio ateinančio lių (Oct.) 20 d., pradedant dentą, kuriame nukentėjo
tinio majoro John B. Hynes. tuves. Svečių prisirinko la 1951-1952 sezono susirinki 2 vai. po pietų, nuosavam vienas svečias.
DARBINGAS LDD 21
ADV. J. GRIGALIUS
1810 Dorchester
NAUJOSE PAREIGOSE KUOPOS SUSIRINKIMAS Yra susidaręs lietuvių ko bai daug L. P. Draugijos mui. Tapo aptarti visi ei name,
mitetas remti J. B. Hynes' auditoriją. Po vaišių ir šir- namieji reikalai, užsibrėžti Avė. Bus gardžių valgių
ATLIEKAME ĮVAIRIUS
ii
gėrimų,
gros
gera
muzi

perrinkimą.
Komiteto
prieš-dingų
kalbų
buvo
meninė
ateities
planai,
pasiklausyta
SPAUDOS DARBUS
Pereitą
sekmadienį
Pilie

Bostono lietuviams gerai
akyje
stovi
A.
Chaplikas.
'programa,
kurios
didžiąją
ka.
Įžanga
nemokama.
pačių gabijiečių gražių pa
žinomas advokatas Jonas čių Draugijos patalpose So.
FORUM PRESS
Hali
icrkilst^
r\«nAlo:
siūlymų,
peržvelgta kasos Taigi kviečiame visus apy
yr*
lietuviika,
dalį
išpildė
panelės
PlevoBostone
įvyko
vidutiniškai
Grigalius šiomis dienomis
Spalių 2 d. lietuvių komi kaitės, smuikininkė Alice ir padėtis ir daugelis kitų or linkės lietuvius atsilankyti,
moderniika (penė
tuvė, kurios tavi*
pradėjo eiti naujas, Metro skaitlingas LDD 21 kuopos tetas gavo iš J. B. Hynes
ninkas yra
-L
o
mes
užtikrinam,
kad
visi
fleitistė
Mary.
ganizacinių
reikalų.
Iš
vi

politan! District Commis- susirinkimas.
Pel d žiu s, ilgui
rinkiminio komiteto laišką, Pp. Plevokai turi gražią sa ko atrodo, kad šis atei turėsite “good time.”
■ metui buvfa “Dar
sion pirmininko pareigas. Valdyba įpareigota ruoš kuriame dėkoja už paramą
bininko" adminia
šeimą, tris dukteris ir du nantis sezonas bus itin ak Musų klubo pknikas po
tratorius. Šioji
Tai yra labai atsakominga
tis
prie
minėjimo LDD 20 ir kviečia remti J. B. Hynes sunu.
spaustuvėje
yra
Vyresnioji duktė tyvus ir daug žadąs. Visi stogu originaliai buvo ruo atliekami įvairūs spaudo* darhai; kaip
ir įtakinga vieta musų vals-. ,metų
.
.
si , , . . kandidatūrą iki pergalės, Alice dirba Maine valstijoj gabijiečiai energingai yra šiamas sekmadienį, spalių Ui:
...
.
*
*
vmetų
gyvavimo
sukaktuviu.
konstitucijos * mokesčių knygelės*
tuoj, nes toli metropolijosjTai
m
. . .
pamfletai * plakatai * įvairūs tikietai •
lapkričio 6 d. Laišką pasi kaipo muzikos mokytoja. pasiruošę darbuotis Gabi 21 d., bet kadangi tą pat laiškams
įvyks
pradžioj
ateinanantraštės, * vokai * vestuvių
komisija turi savo žinioje).. * *
rašė Martin J. Ryan, kuris
pakvietimai — U'edding Invitations ir
dieną
įvyksta
LDD
21
kuo

jos
tikslo
išpildymui
ir
išpoliciją, parkų priežiūrą, C11^ me
tx
taria ačiū ir Lietuvių Pilie
FOTOGRAFUOS būdu — Offseta
pos banketas So. Bostone,
populerinimui.
vandens tiekimą miestams, Kuopa sužinojusi apie čių Draugijai už vienbalsį
perspausdiname: maldaknyges, • mo
Mirė Jonas Čivinskas
tai
klubas
savo
parengimą
Tame
susirinkime
daly

kyklų vadovėlius ir LL Visais
statybą ir kanalizaciją. Tos didelę nelaimę drg. Šime- indorsavimą J. B. Hynes
komisijos
žinioje dirba laičių šeimoje (Montreal, kandidatūros į miesto ma Praeitą savaitę, spalių 1 vavo Gabijos didelis bičiu atkėlė j šeštadienį, spalių reikalais kreipkitės:
(41)
lis ir rėmėjas Sandaros 7 20 d.
daug tarnautojų.
Tiktai Canada), apsisprendė kiek joro vietą.
d. Bostono miesto ligoninėj Kuopos pirmininkas S. JoRengimo Komitetas.
viešųjų darbų valstijos sky galėdama tiems draugams
mirė Jonas Čivinskas, apie kubauskas, kuris ne tik lin
Lapkričio
3
d.
Lietuvių
Torum Press ,
rius turi daugiau darbinin- pagelbėti. Tam tikslui iš
70
metų
amžiaus
So.
Bos

n.o.nox ss
kų ir tarnautojų savo žinio iždo paskyrė $25 ir atskiri Piliečių Draugija turės savo tono lietuvis. Velionis bu kėjo gabijiečiams sėkmės, LIETUVIŠKA GUŽYNĖ
BROCKTON SR.MAS&
BRIGHTONO KLUBE Tel. Brockton 8-0729-W
je, negu dikstrikto komisi nariai aukojo: F. Ramanau banketą, kuriame yra pa vo nevedęs ir gyveno vienas bet dar ir naudingų patari
kviestas
dalyvauti
ir
lietumų
suteikė.
Gražų
žodį
į
(40)
skas $5, W. V. Anesta, J., .
.
,
japats kambaryje, buvusiame susirinkusius tarė iš Chica Šį šeštadienį, spalių 13 d. i
Jankauskas,
J.
Yanušis,
N.|^
T
^
miamas
kandidatas
J.
Adv. J. Grigalius yra So.
kitąsyk A. Žvingilo name, gos atvykęs pasižymėjęs
Šv. Vincento Draugija ruo-J
Bostono Lietuvių Piliečių •Jonuška ir J. V. Stilsonas B. Hvnes.
26 Broadway. Turto, rodos, lietuviškos dainos rinkėjas šia
DR. D. PILKA
lietuvišką gužynę BrighDraugijos pirmininkas. Jis po $2: J. Andrews, V. Siruvelionis daug neturėjo; jis Juozas Būga, kuris ir iš tono Lietuvių Klubo patal
jau kelinti metai yra Met tavičius, S. Janeliunas, A. J. Būga Kalbėjo per Radio prigulėjo prie South Bosto
Ofiso Valandos:
1 M 4
Ir
T IU t
“Sandaros”
redaktoriaus pose, 24 Lincoln St. Pra
ropolitan District Commis- Waleyka, O. Andrews, S.
no SLA kuopos, kuri ir pa
sion narys, o dabartiniu Jonuškienė, S. Janušienė, Atvykęs iš Chicagos tau laidojo jį. Šermenis tvarkė Vaidylos linkėjimus atvežė. džia 7 vai. Gužynėj bus da
546 BROADWAY
Gabijos Choras nutarė linamos geros dovanos ir
laiku perėmė pirmininkavi M. Strazdienė, E. Senk, J. tosakos rinkjėjas p. J. Bū D. Zaleskas.
BO. BOSTON. MASS.
mą tai komisijai.
Vinciunas, J. Trainavičius, ga praeitą sekmadienį skai įdomu, kad gyvas būda savo choran kviesti visus bus visokių smagumų. Visi Telefonas: SOUth Boston IBM
Linkėtina musų jaunam, P. Brazaitis, A. Smaižys ir tė pp. Minkų radio progra mas Čivinskas sakėsi netu lietuvišką dainą mylinčius kviečiami atsilankyti.
Komitetas.
gabiam tautiečiui sėkmin S. Strazdas po $1; drg. moje vaikams pasakaites. rįs jokių giminių ir joks gi geros valios lietuvius. Cho
gai veikti savo naujose par B. Lasai aukojo 50c. Viso su Jis kalbės ir ateinantį sek minė pas jį niekad nesilan ro repeticijos vyks kiekvie
A. J. NAMAKSY
ną penktadienį nuo 8 vai.
eigose.
smulkiais susidarė $55.25. madieni.
RADIO PROGRAMA
kė, bet kai mirė. tuoj* atsi vakaro Sandaros 7 kuopos
RRAL ĮSTATE A INSURANCR
Pinigai šiomis dienomis
rado bent keli giminės ir namuose, 124 F St., S. Bos
409 W. Broadway
ADV. F. J. BAGOČIUS
bus pasiųsti nelaimėn pate
pradėjo ieškoti palaikų tone. Visi suinteresuotieji Lietuvių Radio Korp. pro
SOUTH BOSTON. MASS
NAUJOJ VIETOJ kusiems draugams kanadie Automobilių Blėtos 1952
Office Tel. SOboston 8-0948
Vienas giminė pasirodė nuoširdžiai kviečiami atsi- grama per buvusią stotį
Metams Paliekamos Senos
čiams.
lee. 87 ORIOLE
WBMS, kuri dabar vadina
toks “artimas,” kad negalė lankvti.
Weet Resbory,
—L. K.
Adv. F. J. Bagočius pra
si
stotis
WHEE,
1090
kilo-:
Tel. PArkway 7-0402-lt.
jo
pasakyti
net
iš
kurios
kuopos
feanlYdUčlIlgl
registracijos
U VVIIIVUin^
neša, kad jo ofisas yra per
cycles, 9:30 iki 10:30 vai.
Lietuvos vietos velionis bu=
ketas
jau
čia
pat
(spalių
viršininkas R. King paskel vo kilęs.
keltas į naują vietą, būtent
Pasižymėjusios Lietuvaitės ryte sekmadienį, bus se
į 414 Broaduay, F gatvės 21), tai išrinkta aštuonios bė, kad naujos blėtos 1952 Galima pridurti dar ir tai,
kanti:
Tel. AV 2-4026
kertėj. Tai yra tas namas, draugės to banketo šeimi metų automobiliams nebus kad gyvas būdamas Čivins Lilijana Mickevičiūtė, jau 1— Dainos.
Dr. John Repshis
kur seniau buvo South Bos ninkėmis, o joms pagalbon daromos, bet pasiliks tos kas buvo griežtai nusistatęs na Worcesterio lietuvaitė, 2— Muzika.
duota
šeši
vyrai,
kuriuos
pačios, kurios buvo išleistos prieš bažnyčią, tačiau nu už gražų dainavimą laimė 3— Magdutės Pasaka.
tono paštas. Adv. Bago
LIETUVIS GYDYTOJAS
čius jau tiek pasveiko, kad jos užvardijo “bulvių sku- 1951 metams.
4— Dėdės Juozo pasakos.
Valandos: 2-4 ir 6-8
mirusį jį tenai nugabeno ir
Nedėliomis ir Sventedieniuie:
Vietoj naujų blėtų, bus “pašventino.” Kokis čia rei jo iš Worcesterio Kiwanis Po programos prašome
į ofisą atvažiuoja automo- tikais.”
Klubo stipendiją lavintis
nno 10 iki 12 ryto
bilium.
parašyti laiškelį ar atvirutę
Susirinkimas praėjo ge pagaminti popieriniai “sti- kalas šitaip daryti?
dainos mene toliau.
495 COLUMBIA ROAD
keriai.” Jie turės būt lipi
roje nuotaikoje.
Kaimynas.
Kita worcesterietė, Rūta į stotį WHEE, Lithuanian'
arti Upham’s* Corner
Darbas Vyrui ir Moteriai
nami priešakinio stiklo vi
Program, 35 Court St., Bos
Koresp.
DORCHESTER, MASS.
Šalaviejutė,
kuri
paskuti

dury, iš viršaus, ir niekur
niais laikais dirbo National ton, Mass., o biznio reika
Vedusi pora reikalinga
kitur, pabrėžia p. King.
Salvation Army Vajus
Science Foundation Wash- lais rašykit ofiso adresu C
į nedidelį miestelį VermonBe to, jis dar sykį prime
Svečias iš Kanados
ingtone, šiomis dienomis 502 E. Broadway, So. Bos Ar Žinot Kur Ką Gauti!
te, apžiūrėti namus ir paga
Dabar eina “salaveišių buvo paskirta prie J. V. ar ton 27, Mass.
na,
kad
ant
priešakinio
auminti valgį mažai šeimai
Mes pranešam, kad turime mo
armijos” vajus, kuriam So.
Steponas Minkus.
šų krautuvėj visokių mašinų BPorai apie $100 į mėnesį, Praeitą ketvirtadienį mu tomobiliaus stiklo neprivalo Bostone pirmininkauja Dr. mijos štabo Vokietijoj ir
randavojimui, kaip tai Floor San

jau išplaukė iš New Yorko.
valgis ir kambarys. Dau sų ofise lankėsi draūgas J. buti lipinami jokie kiti pa
ders, Wall Paper Removers, Boat
VAISTAS
“
AZIVA
”
išD.
Pilka.
Jis
kreipiasi
į
lieSanders ir kitų. Taipgi tanme vi
giau žinių klauskit pas An- Vitkunas iš Long Branch, veikslėliai bei ženklai,
sokių pentų, varniiių. sienoms po
1
—
Vaistas
nuo
nudegimo
ir
skyrus
tik
du
oficialiu
“
stituvius
paremti
tą
vajų
pa

Ont., Kanadoj. Svečias čia
pierių, plumbing, elektros reikme
ną NIevins telefonu:
PARDUODU PEČIŲ
nų. Pristatymas veltui. Kreipkitės
nuo nušutimo vandeniu.
keriu”—vienas inspekcijos, gal savo išgalės. Adresas::
buvo
atvykęs
savo
mašina
Tarp 6-9 vakarais: HA
Mažai
vartotas
aliejinis
par2— Vaistas nuo atdarų žaizdų Flood Sq. Hardvrars Co.
antras registracijos.
546 Broadvay.
6-7437. Sub. ir nedėliomis atostogų proga ir pusantros
lor room pečius, parduodamas —mostis.
A. J. ALEKNA, Prop.
savaitės viešėjo pas savo
už pusę kainos. Kam toks pe 3—Akių vaistas.
CO 5-1719.
628 E. Broadvay,
So.
dėdę Wm. Andriuną Dora-jl

į

chestery.
Kanadoje drg.
Vitkunas turi savo gazolino
Bostono priemiestyje Ar- stotį ir neblogai verčiasi,
lingtone mirė ilgametis Atsisveikindamas
svečias
“Keleivio” skaitytojas M. per musų įstaigą įdavė $13
Malonis. Savo laiku velio-auką BALF’o šalpos reikanis turėjo Bostone didelę lams, paliko penkis dolerius
rūbų siuvyklą ir buvo pla- laikraščio paramai ir pla
čiai žniomas kaip “kriaučių tęsė savo prenumeratą pokontraktorius.”
rai metų.
Mirė M. Malonis

Ar atsimenate pereitų metų rudenį?
—TAIP. BE ABEJONNĖS—
Tai buvo Lietuvių Darbininkų Draugijos 21 kuopos

Metinis Banketas
Dabar jis pakartojamas su priedais

Sekmadienį, Spalių (October) 21,1951
BUS VĖL TAS PAT—TIK DAR GERIAU

LIETUVIŲ RADIO VALANDOS PROGRAMOS

čius yra reikalingas, tegul krei 4— Vaistas nuo kojų niežėji- Į
piasi bile laiku po 5 vai. vakare mo, pirštams, tarpupirštėms ir
ŠURUM-BURUM PASILINKSMINIMAS pas
(43) papirštėms.
Edith Noraitis
5— Vaistas nuo galvos niežė
SU GRAŽIA PROGRAMA
1 Pacific St. (3 aukštas)
jimo.
So. Boston, Mass.
6— Vaistas nuo kosulio. Greit

Sekmadienį, Spalių (October) 14,1951
6 vai. vakare

Parduodamas Dorchester, ge
roj vietoj, su visais įrankiais.
SO. BOSTONO LIETUVIŲ PILIEČIŲ DR-JOS AUDITORIJOJ $200 pajamų į savaitę. Kaina
368 W. Broadway (kampas E Street), So. Boston, Mass.
tik $1.400.

Banketas—Programa—Muzika—Kultūringas
Pokylis Seniems ir Jauniems

Broadvay ir E Street. South Bostone
Visi kviečiami Įsigyti tikėtus iš anksto. Nieks atsi
lankęs neapsirik*. Buvusieji pirmesniuose LDD 21
kuopos banketuose tą žino. Ateikit ne tik patys, bet
atsiveskit savo šeimas ir draugus. L iš toliau atvy
kusieji nesigailės. Pradžia 6 vai. vakaro.
Kviečia visus LDD 21 kuopa.

pagelbsti.
7— Vaistas nuo inkstų skau
dėjimo.
Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina už
kiekvieną numerį $1.00. Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(51-1)
Joseph Machinskas
295 Silver Street
Soath Boston 27, Mass.

Rengia So. Bostono lietuviai profesionalai ir biznienai. Komiteto pirmininku yra p. Juozas Genevicius. j
SQ 8-0605
Bus skanių užkandžių ir įdomi programa. Meno progra- ______________ ________
mą išpildys dainininkės: iš Cambridge—p. Margareta
NAMAS PARDAVIMUI
Gribaitė, akompanuojant jos sesutei p. Onai;.iš Nonvood South Bostone, prie H Stree—p. Elena Novikienė, akompanuojant muzikui V. Ka- to, parsiduoda 3 aukštų namas,
mantauskui: akordionistai—art. Jonas Martyšius ir p. platesnių žinių galima gauti APSIDRAUSK NUO
LIGOS IR NELAIMES
Lapinskas. Gros Mike Haberek ir jo orkestras, kuriame pas Stonį telefonu: SO 8-3835.
dalyvauja Walter Žamauskas ir kiti.
(41) Už $12 per metus gausi ligoje
$25 pašalpos savaitei
Pelnas skiriamas Lietuvių Radio Valandos progra
mos, vad. Antano F. Kneižio, palaikymui. Ši radio pro LIETUVIS PERKA DžIONKĄ Visais insurance reikalais
kreipkitės į:
(n35)
grama transliuojama kiekvieną šeštadienį nuo 11 vai. iki
Juozas Sinkevičius
12 vidudienio iš WESX stoties, Salem, Mass. Pasukite Praneškit jam kų turit. Jis nu
BRONIS KONTRIM
pirk? ir pasiims kada tik jums pa
savo radio rodyklį ant 1230 ir klausykitės.
598 East Broadiray
Rengėjai kviečia visus dalyvauti.

LIETUVIŲ PILIEČIŲ DRAUGIJOS SALĖJ

Laikrodžių Taisymo Biznis

Šokiai Klube
So. Bostono Lietuvių Piliečių Draugijoj kiekvieną
trečiadienį vakarais groja Al Stevens radio orkestrą.
Šokiai nuo 8:30 vai. vakaro iki 12:30

Ateikit patys ir atsiveskite savo draugus, šokiai vyksta
ir kiekvieną penktadienį ir šeštadienį, kaip visada.
(41)

rankiau, popiet ar vakare.
nuckit: SO 8-8343.

Telefo(47)

LIETUVIŲ MELODIJOS
VALANDA
Populiariškos Radio
Programos
Sekmadienio rytais nuo 11
iki 12 vai. iš stoties WTA0,
740 klc.

Biznio reikalais kreipkitės:
409 W. Broadiray, So. Boston
Valdyba. Arba telefonuokit: SO 8-0520

South Boston, Mass.
TeL SO 8-1761 ir SO 8-2483

Liefuuisfca Aptieka
Savininkas H. CABIT

100 Dorchester Street
SOUTH BOSTON
TeL SO 8-4149
Turim visokių vaistų. Siunčiam
net Europon. Kalbam lietuviikai. Patarnavimas mandagus;
kainos nebrangios. Gyvename
čia jau 20 metų.

Tel. SO 8-4148

TeL SO 8-2895
DAKTARAS

J. L. Pasakantis
OPTOMETRISTAS
Ofiso valandos:
Nuo 9 ryto iki 7 vakaro
Seredomis:
Nuo 9 ryto iki 12 dienų

447 Broadvray
SO. BOSTON, MASS.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas Ir
Vartoja vėliausios konstrukicijoa
X-RAY Aparatų
Pritaiko Akinius

VALANDOS: nuo 2-4 no# 7-8
534 BROADWAY.
SO. BOSTON, MASS.

LITHUANIAN
FURNITURE CO.
APDRAUSTI
PERKRAUS
TYTOJAI

)
ČU pat ir J

Saugi prieiiura,
' 325 BROADWAT,
SO. BOSTON. MASS.
TaL SOutk

