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Francuzija Grasina Trauktis 
iš Jung. Tautų Organizacijos

Prancūzai Protestuoja Prieš Kišimąsi j Jų Vidaus Rei
kalus Pasitraukė iš Seimo Posėdžių dėl Alžyro 

Klausimo Svarstymo; iš Saugumo Tarybos
Dar Nesitraukia

Jungtinių Tautų seime AiŠkiūO Egipto
rugsėjo so d buvo nuba,7 Ginklu Pirkimą suota 28 balsais pnes 27 
balsus ir 5 susilaikius, svar
styti arabų ir Azijos kraštų 
pasiūlytą klausimą—Alžy
ro neramumus. J. T. seimo 
darbų tvarkos komisija siū-

Amerikos specialinis am
basadorius G. V. Allen ta
rėsi su Egipto vyriausybe 
dėl Egipto susitarimo su 

lė klausimo nesvarstyti, bet Maskva. j1; Čechoslovakija 
seimo visumoje laimėjo ara- P“'ktl S‘nklM au0J PuseJ Se’ 
bų ir Azijos tautų šalinin
kai ir nutarė tą reikalą aiš
kinti.

Prancūzijos užsienių rei
kalų ministeris A.

ČIA GYDOMAS PREZIDENTAS EISENHOWERIS

Tai Fitzsimcns karo ligoninė Denver. Col).. kurioj gydomas širdies smūgio išlikt:: 
prezidentas E'senhoweris.

Prezidento Sveikata Kelia
Vėl Didelio Susirūpinimo

—
Visą Praeitą Savaitę Pranešimai Apie Prezidento Svei

katą Buvo Geri; Šj Pirmadienį Gydytojai Sako, kad 
Esą Pagrindo Susirūpinimui; Vyriausybė Dir

ba Sklandžiai

Graikai Kipro Saloj Prezidento D. D. Eisen-
Priešinasi Pasyviai [‘_oweno sveikata, aos savai- 27 tęs pradžioje vel kiek pa

blogėjo. Visą pereitą sa
vaitę buvo skelbiama, kad 
prezidentas gyja normaliai 
ir jau buvo pradėjęs tartis 
su savo bendradarbiais ir

Kipro salos graikai pra
dėjo “pasyvaus priešinimo
si akciją prieš anglus. 
Graikų bažnyčios galva 
Kipro saloje, arkivyskupas 
Makarios, ragina visus vals-

l 1 -

ležinės uždangos.
Egipto vyriausybė aiški

na, kad ginklų užpirkimas 
bolševikų kraštuose yra bi- 

Pinav zn^škas dalykas ir visai ne-

net pasirašė kai kuriuos po
pierius. Dabar gydytojai

Rusai Giriasi Gynimo Išlaidos Maskvos Kurstomas
Geru Derliumi Nebus Mažinamos 'Neutralumas’ Laimi

protestavo prieš tokį baisa'- Pake!s P01*'?
vimą ir vadino jį “tarptauti
nės demagogijos pasireiški
mu”. Prancūzija sako, kad 
Alžyras jau virš 100 metų
yra* Prancūzijos dalis ir J. Siūlys SOV. Rusijai 
t. organizacija net“n teises Saugumą Vakaruose
kistis į valstybių vidaus rei- **

kos ir jokiu būdu nepadės 
bolševikams stiprintis Vi
duriniuose Rvtuose.

kalus.
Po seimo beisavimo pran

cūzų delegatai apleido sei-
Anglijos užsienių reikalų 

ministeris H. McMillan sa-
mo posėdi ir išvyko namo. kėJ Janj?.ini« Taut?) seim?’ 
Prancūzu' pasitraukimas iš kad didžiosios Vakarų val-
J. T. seimo dar nereiškia, st>'b's sluI-vs Sov,et?. 
kad Prancūzija trauksis „.jai saugumą nuo Vokieti-
iš J. T. organizacijos, bet • Je,‘ ™sai Va‘

• - . • - • karu valstvbių garautiją sa-gali ir prie to pneiti, jei “ * j.&. . v , .
-r ,. -t, ......J,.. a vo sienoms, tai iai nebebu-I. seimas svarstys Alžyro vi jai

,, • -i -tu reikalo baukštvtisklausimą ir siūlys savo vai- j , . ..
stus tam klausimui spręsti. . 0 .Ie 1-*os. . ....jos kontroluojamo ginklavi- 

J. T. organizacija nieką- mosi. Derybos dėl Vokieti-
da nėra svarsčiusi Rusijos jos suvienijimo vyks spalio 
užgrobtųjų tautų likimo, ru- mėnesio gale Ženevoje tarp 
sai tam yra priešingi, bet su keturių didžiųjų valstybių 
tų pačių rusų balsais J. T. užsienių reikalų ministeriu 
seimas nutaria svarstyti konferencijoj.
dargi nepaisant čarterio žo- ------------------------—

J dėl
suvienijimo ir

džių. Matomai, ir J. T. or- 
prancūzų vidaus reikalus, 
ganizacija. kaip ožka, mie
liau lipa ant palinkusio kar
klo ir vengia užkabinti ga
lingesnes salis.

Lėktuvų Nešiotojas
“Forrestal” Tarnyboje

Didžiausias karo laivas,
plokščiagalvis lėktuvų ne-

... . , , šiotojas “Forrestal” spalioI iancuzijos, spauda dele-j d ,JunErtas j Amerikos
karo laivyną. Naujasis ka
ro laivas yra 60.000 tonų 
talpumo ir nešioja didelį 
kiekį lėktuvų, kurie gali ga
benti į priešo šalį atomines

Sovietų Rusijos žemės 
ūkio ministeris I. Benedik- 
tov rugsėjo 29 d. sukvietė 
užsienių diplomatus ir jiems 
papasakojo apie šių metų 
Rusijos derlių. Pirmą kar
tą rusai “atidengė derliaus 
paslaptį” ir papasakojo Va
karams, kaip jiems sekasi 
ūkininkauti naujai išplėš
tuose Sibiro plotuose.

Pagal Benediktovą, Rusi
ja šiemet suėmė tiek javų, 
kaip niekada nėra suėmusi. 
Derlius Ukrainoj buvęs la
bai geras, o naujai išplėšto
se Sibiro žemėse šiemet 
derlius buvęs menkas dėl 
lietaus ti-ūkumo, bet visgi ir 
ten apsimoka sėti javus.

Benediktov dar’sakė, kad 
450,000 jaunų žmonių iš 
įvairių Sovietų Sąjungos 
sričių išvyko plėšti žemę Si
biro platybėse ir jis užgin
čijo, kad jauni žmonės iš 
ten masiniai bėga. Esą tik 
“kai kurie” neprisitaikė ir 
pasitraukė, o kiti liko.

JUGOSLAVIJA VEDA 
NAUJĄ ŪKIO POLITIKĄ

Krašto gynimo sekreto
rius C. E. VVilson sako, kad 
ir ateinančiais metais kraš
to gynimo reikalams reikės 
išleisti apie 34 bilionus do
lerių. Kalbos apie nubrau
kimą vieno biliono dolerių 
nuo krašto gynimo biudže-( 
to esančios be pagrindo.

Bet iždo sekretorius G. 
Humphrey žadėjo ateinan
tiems metams patiekti su
balansuotą biudžetą ir ta 
proga buvo kalbama, kad 
išlaidas krašto gynimo rei
kalams teks mažinti, ar 
bent reikėsią daryti sutau
pąs “nesilpninant karo pa
jėgų." Po krašto gynimo 
sekretoriaus pasisakymo ir 
iždo sekretorius paskelbė, 
kad jis pritaria C. E. Wilso- 
no nuomonei, jog kariškų 
išlaidų nebus galima ma
žinti.

DEER ISLE KALĖJIME
KILO MAIŠTAS

galų pasitraukimą iš J. T. 
šerno posėdžių karštai svei
kina ir tam žygiui visiškai 
pritaria. Vyriausybe savo 
posėdyje sekmadienį tam 
užsienių reikalų ir ministe- bombas 
ių pirmininko žygiui prita

rė, bet aiškiai nepasisakė, 
ar Prancūzija trauksis vi
siškai iš J. T.
jos, ar joje pasiliks, kai Al

Dabar statoma dar eilė 
panašių laivų, kaip lėktu- 

. vų nešiotojas “Forrestal.” 
Amerikos karo laivyno va
dai sako, kad to tipo lai-

žyro klausimas bus atpuo- vai yra ..atominio atkelšiji-
mo” įrankiai) jeigu koks 

Prancūzų grasinimas priešas bandytų šalį pulti.
trauktis iš J. T. yra didelis --------------------------
bandymas visai tai organi- Meksikoje 290 Žmonių

Jugoslavijos vyriausybė 
paskelbė naujas ūkio tvar
kymo instrukcijas. Svar
biausias tikslas dabar skel
biamas parūpinti žmonėms 
vaitojimo dalykų, o ne kel
ti sunkiąją pramonę. Vė
liau, kai gyventojai bus ap 
rūpinti reikalingiausiais da
lykais, tada Jugoslavija ža
da tęsti sunkiosios* pramo
nės ugdymą.

Aukščiausias Teismas
Pradėjo Posėdžiauti

250 kalinių Deer Isle ka
lėjime prie Bostono šešta
dienį buvo pakėlę maištą ir 
bandė išsilaužti iš kalėjimo. 
Keli sargai buvo sužeisti. 
Pribuvusi valstijos policija 
maištą greit numalšino. 
Kalėjimo viršininkai aiški
na, kad kalėjime dabar pa
daugėjo jaunų kalinių, ku
rie greičiau yra linkę maiš
tauti ir triukšmauti.

Sekmadienį 4 kaliniai 
bandė išsilaužti iš Charles- 
town kalėjimo, bet buvo 
laiku pagauti.

Egipto vyriausybė pa
skelbė, kad ji susitarė su 
Maskva ir Čechoslovakija 
dėl užpirkimo ginklų Rusi
joj ir Čechoslovakijoj. Už 
ginklus Egiptas mokės med
vilne ir kitokiomis prekė
mis.

Egipto susitarimas su Ru
sija vertinamas kaipo ne
mažas Rusijos laimėjimas 
tarptautinėj politikoj. Mask
va, kur ji negali tautų pa
lenkti į savo pusę, stengia
si jas “neutralizuoti,” ir tas 
jai pradeda sektis arabų 
kraštuose.

Lenkų Konsulas 
Bandė Nusižudyti

Buvęs bolševikiškos Len
kijos konsulas Nevv Yorke; 
Tadeusz Kassern pereitos 
savaitės gale bandė nusižu
dyti. Jis paliktame laiške 
žmonai aiškina, kad jam 
iki gyvo kaulo Įgriso įvai
rūs tardymai ir tyrinėjimai 
Amerikos imigracijos įstai
gų. Tas buvęs konsulas dar 
prieš 8 metus pasitraukė 
nuo bolševikų ir dabar no
rėjo gauti Amerikos pilie
tybę, bet daug kartų buvo 
tardomas ir pilietybės vis 
negauna. T. Kassern nu
vežtas į ligoninę ir, rodos, 
pasveiks.

LENKIJOJ DAR YRA
250,000 VOKIEČIŲ

cių n- miestų seniūnus ir ta- aneša kad ,.ezidenta3
rynų narius atsisakyti is| -trupučiukų nuvargęs” 
pareigų. Jei visų miestų .ij,, ..nesijaučia ui ai •>
kaimų tvarkytojai paklau- kaj j Pablogėji-
sys arkivyskupo raginimo, mas ident0 sveikatoje 
tai vietine administracija- ko sekmadienjo vakare 
saloje visai susmuks ir ang- Dr White Bosto.
lai pasiliks be jokio iysio|no širdjes „ spccialistas.
su krašto gyventojais. „a-;a kad nėra
bar visus miestų tarybų na- pagri„do raanyti j į.

rius ir valsčių seniūnus ski-'dent0 sveikata yladaug pa. 

1 ia anglai. blogėjusi. Šios savaitės ga
le Dr. White vėl keta vykti 
į Denver patikrinti prezi-

Potvynių Nuostoliai
387,467.389 Doleriai

zacijai ir gali skaudžiai pa- Žuvo nuo Audros
liesti jos ateitį. * --------

Tuo tarpu Moroke, šiau- Uraganas Janet, kuris 
rinėje krašto dalyje arabų pereitos savaitės gale ir 
partizanai keliose vietose sekmadienį siautė Meksiko- 
pradėjo puldinėti prancūzų je, padarė ten labai didelius 
sustiprinimus ir, matomai, nuostolius. Iš viso audroje 
nori į Moroko perkelti iš žuvo 290 žmonių, o virš 1,- 
Alžyro partizaninį karą. 000 žmonių yra sužeisti. 
Prancūzai mano, kad Jung- Materialinių nuostolių pin
tinių Tautų kišimasis į Mo- skaitoma daug milionų. 
roko ir ypač į Alžyro klau- Audra labai skaudžiai nu- 
simus skatina arabų puldi- siautė rytinės Meksikos kai 
nėjimus ir apsunkina tvar- kuriuos miestus ir turistų 
ko- atstatvma. lankomas vietoves

Šį pirmadienį lygiai 12 
valandą pradėjo posėdžiau
ti aukščiausias šalies teis
mas po vasaros atostogų. 
Šioje teismo sesijoje yra ei 
lė svarbių bylų. Svarbiau
sios liečia konstitucingumą 
įvairių įstatymų, kurie vie
naip ar kitaip varžo įvai
rias “subversyves” organi
zacijas. Teismas turės pa
sisakyti ir dėl įstatymo, ku
ris suvaržo komunistų par
tijos veiklą ir verčia partiją 
registruotis, kaipo svetimos 

, valstybės agentūrą.

Civilės apsaugos agentū
ra apskaičiavo, kad rytinė
se valstijose rugpjūčio mė
nesio potvyniai padarė iš 
viso 387,467/189 dolerius 
nuostolių. Tiek nuostolių 
pa d a r y t a Massachusetts, 
Connecticut. Rdode Island, 
New York ir Nevv Jersey 
valstijose. Čia Įeina nuo
stoliai padaryti gyvena
miems namams, pramonės 
įmonėms, tiltams, keliams 
ir viešojo patarnavimo įmo
nėms

Dabartinėse Lenkijos sie
nose dar gyvena* 250,000 
vokiečių, kurie nėra priėmę 
Lenkijos pilietybės. Lenki
jos vyriausybė skelbia, kad 
tiems vokiečiams bus pasta
tytas “ultimatumas” pasi
rinkti, ar jie nori priimti 
Lenkijos pilietybę, ar ap
leisti Lenkiją ir važiuoti 
gyventi į Vokietiją.

Indonezijos Rinkimai
Indonezijoj pirmųjų rin

kimu rezultatai dar nėra 
paaiškėję. Iš pirmųjų da
vinių matosi, kad naciona
listai eina pirmoje vietoje, 
o dabar valdančios koalici
jos a partijos užima antrą 
vietą. Bet kol kas suskai- 
tvta tik trečdalis balsų.

J. D. PERONAS JAU 
PABĖGO j PARAGVAJŲ dento sveikatą, bet jis ma-

---------  no, kad nėra jam reikalo
Buvęs Argentinos dikta-vykti anksčiau.

torius J. D. Peron jau pa- Kitas biuletenis apie pre- 
bėgo į Paragvajų. Per 13 zidento sveikatą šį pirma- 
dienų po jo nuvertimo Pe- dienį sako, kad prezidentas 
ronas buvo Paragvajaus lai- nakčia gerai miegojo ir jo 
ve prie Buenos Aires mies- temperatūra ir pulsas yra 
to. Spalio 2 d. Argentinos normalūs.
naujoji vyriausybė jam da- Prezidentui sergant, vy- 
vė leidimą lėktuvu išskristi riausybės darbą dirba jo 
į Paragvajų. kabinetas, vadovybėje vice-

Argentinoj spauda ir vy- prezidento R. Nixon. Pa- 
riausybė dabar aiškina įvai- gal viceprezidentą, vyriau- 
rius Perono ir jo bičiulių sybės darbai dirbami sklan* 
darbus. Pasirodo, kad Pe- džiai ir jokio susitrukdymo 
ronas turėjo 16 metų mer- tuose darbuose kol kas nė- 
gaitę meilužę, kuriai jis ra- R- Nixon dar sakė, kad 
duodavo brangias dovanas vyriausybės nariai dirba su- 
(pas ją rasta 310,000 pezų tartinai ir jokio trynimosi 
pinigų ir 325,000 pezų ver- tarp jų nėra. •
tės brangenybių, vis iš Pe- -------------------------
r°no gerasirdystės). Mer- MOROKO SULTONAS 
gaite aiškina kad Peronas APLEIDO SAVO SOSTĄ 
buvo labai dosnus papu- _____
n’u^as- Moroko sultonas Mouley

Arafa, prancūzų ragina-
RUMUNIJOJ VALDO mas, apleido savo sostą ir 

VIENAS VADAS išvyko į Tanger miestą, ku-
--------- , ris skaitomas Moroko dali-

Rumunijos komunistų par- mi, bet yra tvarkomas tarp- 
tija, pagal Rusijos pavyzdį, tautinės komisijos. Sultonas 
buvo įvedusi pas save “ko- palika savo vietoje, kaipo 
lektyvinę vadovybę,” bet regentą, savo giminaitį, ku- 
dabar vėl grįžo prie vieno rio arabų nacionalistai ne- 
yado valdžios partijoj ir vy- non pripažinti ir reikalau- 
riausybėj. Tuo “vieninte- ja, kad būtų paskirti sosto 
liu vadu” yra bolševikų va- laikinieji valdytojai iš na
das Georghe Georghiu-Dei. cionalistams pr i e 1 a n k i ų
Jis dabar yra ministeriu žmonių. Ginčas dėl sosto 
pirmininkas ir partijos va- ir dėl Moroko reformų dai
rias. negreit, tur būt, bus baig-

---------------------------- tas.
BALTŲJŲ BAŽNYČIOJ 

JUODAS KUNIGAS

Old Mystic, Conn., vieno
je metodistų bažnyčioje, 
kurioje parapijonys yra 
balti žmonės, pradėjo dirbti 
kunigas negras, 33 metų Si- 
mon Montgomery. Meto
distų bažnyčioje tai yra pir
mas atsitikimas, kad vien 
baltų parapijoj kunigauja 
negras.

ŽYDAI IR ARABAI 
PASITRAUKI IŠ AUJA

Jungtinių Tautų tarpinin 
kai Egipto-Izraelio pasieny
je buvo įsakę ir žydams i 
Egipto kariams trauktis i 
demilitarizuotos zonos E 
A uja srityje. Pereitos sa 
vaitės gale ir žydai ir egip 
tiečiai pasitraukė iš tos sri 
ties.
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Amnestija patylomis
?■ ____________

Sovietu Rusijoj išleista amnestija prasikaltėliams, 
kui'ie nuteisti kalėti ar buvo bausti dirbti prievartos dar
bus koncentracijos stovyklose už “bendradarbiavimą su 
priešu” kar6i metu.

Amnestija yra labai plati u palies kelis milionus 
žmonių. Nepaleidžianti is Kalėjimų r. konclageriu tik 
tie “koliaborantai sū priešu.” kurie dalyvavo žmonių žu
dynėse, ar kurie padėjo vokiečiams kankinti kitus kali
nius. Šiaip jau visi kiti ' prasikaltėliai paleidžiami.

Maskva naują amnestiją aiškina tuo. kad dabar su
sitarta su Vokietija (vakarine ir rytine) paleisti visus 
“karo kriminalistus," kurių rusai \ okietijos vadui Ade
naueriui sakė turi 9.626. Iš to skaičiaus rusai paleidžia 
8,877, o likusius perduoda vokiečiams, kad jie su jais 
pasielgtų, kaip vokiečių Įstaty ia’ o k •.k-ur.

Paleidus vokiečius, tikrus ar tik tariamus, karo kri
minalistus. Maskvos valdovai nutarė, kad reikia duoti 
amnestiją ir tiems Sovietijos piliečiams, kurie vienu ar 
kilu būdu, tikrai ar tik buvo Įtariami bendradarbiavę su 
vokiečiais karo metu.

Už “bendradarbiavimą su priešu.” Rusijoj buvo nu
bausti milionai žmonių. Tikro jų skaičiaus niekas ne
žino, bet jis yra milžiniškas. Ištisos tautos buvo nubaus- nutyli faktą, kad Perono lė
tos už bendradarbavimą sv. priešu. Tokios tautos buvo žimas turėjo katalikų baž- 
Pavolgės vokiečiai. Erinio totoriai. Kaukazo tautelės in- n>čios pilniausią paramą ir 
gušai, čečėnai, balkarai ir stepių gyventojai kalmukai. °
Už “bendradarbiavimą su priešu” daug lietuvių, latvių 
ir estų buvo išgabenti Į prievartos darbų stovyklas ar iš
tremti priverstinam apsigyvenimui i tolimas Rusijos vie- A 
tas. Labai daug rusu karo belaisviu, kurie išliko

PRE/.iot.> i' čvi AKĖJAS GRĮžO

S

Kas Savaite Į
Prezidento Liga vo sekami. Kaip tik jie pa-

_ -i . n n rion juto, kad juos seka, jie “iš-Prezidento D. D. Eisen-į „ Vė)iau h.
howeno liga sujaudino visą žmona vaikais
klastą. Kuo eilinių piliečių
iki politinių vadų visi siun- Anglijoj pabėgusiųjų dip- 
čia prezidentui širdingiau- lomatų klausimas kelia 
sius linkėjimus greit pa- daug triukšmo ir susirūpi- 
sveikti ir grižti prie savo nimo. Per eilę metų, nuo 
pareigų. Prie tų linkėjimų 1933 iki 1951 metų, tuodu 
ir mes širdingai jungiamės, diplomatai šnipinėjo rusų

_ , , i naudai, bet ju išdavystė pa-Pagal Amerikos konstitu-.. & ., ,, aiškėto tik 19ol metais n,ciia. prezidentas vra vykdo- .._J. . . y,,,' •• 1 u-- t.?™ „eiHan nežiūrint Įtarimo, jiems burnoji valdžia. Jam puklau- nabėeti.
so paskutinis žodis visuose -
klausimuose, kuriuos vy- Kas nors yra netvarkoj 
riausybė turi spręsti, ir ypač užsienių reikalu ministeri- 
jo rankose yra užsieniu po- joj, jei ten išdavikai gali 
litika. Šalia to. preziden- tiek ilgai šeimininkauti ir, 
tas čia yra valstybės galva kai ateina laikas atsakyti 
ir valdančiosios partijos va- už išdavystę, gali pabėgti, 
das. —sako eilinis Anglijos pi-

Prezidento liga yra di- lietis. ** *'
delis susitrukdymas vai- Amerikoje anglų diplo- 
džios darbuose. Konstitu- matu pabėgimas irgi garsiai 
cija nesako, kas turi pava- atsiliepė. Tuodu diploma-

I čiams žaislų, bet jų čia nė- duoti prezidentą, jei jis lai- tai žinojo daugybe ir Ame- 
ra, jų nebuvo pirmame nei kinai nevali eiti savo parei- rikos paslapčių, kurias jie

Iš kairės i dešinę: šen. VVilton B. Perso t~. prezKfento patarėjo pavaduotojas, ir 
gen. Maxweli Ta> lor, armijos stabo viršininkas, pasitinka iš Europos grįžusius 
Raitųjų Kūnui variausią patarėją Sherman Adams ir gen. Aifred Gruenther. sąjun
gininku Europos kariuomenės vyrausią vadą.

Iš Tolimųjų Hawajų
ruožtu rėmė katalikų 

bažnyčią. Tik paskutiniais 
mėnesiais tarp bažnyčios ir 
diktatoriaus buvo perbėgęs 
šuniukas ir diktatorius bau-

Tris Dienas Honoluiu

(Tęsinys) 
antra valanda 

pietų, o mes dar 
vaikučiai
i liauki

antrame aukšte ir tik užsi- gu. Tokio patyrimo iš pra- teikdavo savo darbdaviams 
Iškėlus slenkančiais laiptais eities irgi nėra. Todėl ky-Maskvoje. Spėjama, kad 

ne Į tretįjį aukštą radom visus la didelis galvosūkis, ką da- tuodu šnipai painformavo 
“11 manose tris—susėdę ant glindų ir ryti, jei prezidento liga už-Maskvą ir Pekiną, kad, jei 
narsto, it ančių- ; televizijos aparatą, sitęstų. kinai puls Korėjoj ameri-

Amerika nedaužys 
amonės ir miestu.

_  ______ _ „„ _ (_____ tokias žinias ki-
. ' i eisnengem 11 Pa-,tams pritaikintas “Davy kiu komplikacijų nėra. To-nu komunistai galėjo mesti

sKebion: eiti pe&ti į miestoįįjaįgas Nei ne-dėl greitu laiku preziden-i Korėja didelę armiją be
. .. ._  . . . : anem* ,aiPama7 bandyk jų iš ten gražumu tas gal vėl galės eiti savo baimės, kad už tą interven-

m"‘ Ą.-im .ir.Kamą valgyklą, tai išprašyti, ir tiktai kai pa- pareigas, ar bent galės va-ciją teks atsakyti.
žadėjau nupirkti visiems po dovauti vyriausybės dar- x
“Davy Croc-kett" kepurę su bams pats mažiau užsikrau- Egipto Ginklai 
žebenkšties uodegaite, tai damas visokiu darbų
jie lyg nuo žarijų pašoko ir x
jau žinojo, kur tos kepu
rės yra. Gavę po kepurę,
jie pasidarė mafio geriausi .
draugai. zidento liga atsiliepė nepa- to, kaip Egiptas už tuos

Kai parvykom iš miesto prastu visokių vertybės po- ginklus galės sumokėti.
jau buvo pusė po penkių, pierių smukimu. Per viena Tuoj po tos žinios atėjo 
Amšiejus sumanė pirmu- diena pereitą pirmadieni kita žinia, šį kartą iš Egip- 
čiausiai vaikučius pavalgy- vertybės popieriai tiek nu- to, kad Sovietų Rusija ir 
dinti ir į lovą nakties poil- krito, kad visokių šėrų lai- Cechoslovakija sutiko Sta
siui pagūldvti, esą, jie pri- kvtojai paliko biednesni 14 tyti Egiptui įvairius ginklus

Kur gali grižti Krimo totoriai, jei ju vietovėse Peronas, kaip Mussilinis „ietas 7al^1 SS'ipratinti' anisti ir *“*' biliOnU d°Ieri,i! -"Ž EgipU> me<l¥i''
sai i! ukrainiečiai? Kur gali 'grižti Pavolgės su popiežių, mokėjo puikiai 1 ‘ . J' 0 mes- ?OTiai- 'akarie- Biržos spekuliantai sam- nę ir tyzius. .

sugyventi su katabku baž- Žmogus gyveni ir vis mo-,nę pavalgysim po medžiu protavo taip: Jei preziden- Egipto vynausyoe aiski- 
į nvčia ir Argentinos kunigų Giniesi. Vaistinėj reikia'arti marių, kur duoda labai tas serga, tai jis vargu bus ną« kad ji turi kur nors 
e nešlovei reikia pasakyt/ PN'kti vaistų, o ne pietus,(gražias programas nuo 7 kandidatas antram terminui pirktis ginklų, nes Izraelis

Jau
y'1 dė apkarpyti bažnvčio:

vokiečių nelaisvės baisiai sunkiose sąlygose, buvo ap- 
kaltinti bendradarbiavę su priešu ir ištremti i Įvairias 
stovyklas. Daug žmonių buvo ištremta is Ukrainos 
Baltgudijos. kur per karą vokiečiai kelis metus šeimimr 
kavo. Kiek milionu žmonių bolševikų diktatoriai apkal 
tino bendradarbiavimu su pnesu, niekas tikrai nežino .......
ir gal net patys budeliai nėra twn. Kiek žmonių jie nu- kraštu spauda paskelbė, kad centrą, 
baudė už tą labai tąsų kaltinimą. Ir kas gi buvo "bend- pabėgusieji 
radarbiavimas su priešu"? Pas bolševikus. Stalino Kru- teriai abu buvo formalūs 
vinojo laikais, užteko kartais to, kad žmogus prie nacių partijos nariai, kad vidaus 
išliko gyvas ir tas iau buvo pagrindas kaitinti žmogų.

tei-

kad jis, tur būt, bendradarbiavo su naciais, jei galėjo 
išlikti gyvas I

Dabar visi tokie “koliaborantai su priešu” amnes-
tuujaiiii. 11 :• » : i iv.
net i jų vidaus jiasus nebus rašoma, kad 
už “bendradarbiavimą su priešu.”

Ret ar ištremtieji i? 
ti namo? Anodo, kad amnestija visai anie
ba. \ isu ir norint ’

kom- sustosim pietų, nes viešbuty
re'~ mums atrodė perbrangu.

pi u-, ''“‘Ėjom veik tris ketvirtada- >i\aoinus;G Borienghi) zrr.ons
kalu ministerio VVorlenskv

liūs valandos ir, rodos, jau 
iabai toli, bet val

gyklos vis nesimato. Pra- 
dėiom kiaušinėli, kur čia 

buvo bausti Vokietijos pabėgo i Argentiną, galima gaut pavalgyt? At-
Pcr šiuos asmenis vyriausiu (ii- sakymą gavom: “valgyk-

i_--iri rz vt VTK ULfont£i<r-:.r:w2i^i:i75 '

esanti žydaitė, kurios Vokieti
joje karo okupacinė valdžia ieš nt eJorn 
kojo penkis metus, kaip Mask-

Lrii»*x cr*.^ 11 it I»-».. i n u: i : c< 1111 rt i
Biržos Reakcija

Ne\v --
I UI KU

w • v •*». « ■» ZkUII ^.UJC pi c-
.Ui

Amerikos vyriausybė ką 
tik skelbė, kad ji sutinka 
parduoti Egiptui ginklų ir 
lik pinančius derybos dėl 

už

,. .. rigentu visu valdžios planusavo gyvenamu vietų sales gnz-' • - - • ° - žygiu ou\o .Maskvos ambasa
ai- rius—tas pats. kuris 191Stai nek:

n norint nieKas negali grąžinti, nes daugybė Kolumbijoj 
tūkstančių tremtinių jau .vra išmirę Įvairiose stovyklose. ir katalikų 
o ir likusieji gyvi negalės grižti namo, nes jie tų namų 
nebeturi.
įsikūrė rusai

vadovavo bažnyčių 
mokyklų degini

,r i°J- 
do- l- 
m.

mui.

Bet šioj apylinkėj tin
kam < užeigos nėra, be 
vaistinės, kur lengvai ir ant 
greitųjų gali gaut užkąst. 
Didžiumos valgyklos yra 
miesto centre.

vokiečiai ir kitos tautelės, ištremtos iki paskutinio žmo- sugyventi 
gaus, jei jų vietoje apgyvendinti kiti gyventojai? 
grąžinimą ištremtųjų Maskvos amnestija visai ir nekal
ba. -Ji tik žada. kad visi bu«
stovyklų ii 
tas tai

val. iki vidurnakčio ir jis ateinančiais metais, o be es3s gerai apsiginklavęs 
turįs jau vietą užsakęs. Ma- populiaraus generolo Eisen- anglų, prancūzų, belgų, ita-

viskas ir, tur būt. 
raikėjamas uncijo-

jų nes čia 
maistaspaleisti iš koncentracijos kad J“ ,P«'

metų riebiai pelnėsi is - ... . - , . i • v*, t- -vi
cistinio režimo. Kaip Ita-n’’s- Duoda valgyt kaip tyti, jis nori mus pavaišin- howerio vardo republikonai11} ir kitų kraštų ginklais, o 

yra visai kita istorija. Tremtiniai bus verčiami j-- - yiusso]įnjs tajp jr Ąr_ žvirbliui, o įeik mokėti kaip'ti, kad specialiai atvykom vargu galės laimėti rinki- arabų kraštai negalr niekur 
pasilikti gyventi savo trėmimų vietose, bet jau ne kaipo <rentinoje Peronas turėjo V.VIU1- Ėia daugiausiai turi'su jais čia pasimatytu Tai mus. Jei rinkimus laimi ginklų pirktis. Kad Egipto
kaliniai ar darbo vergai, bet kaip laisvai samdomi dar-Xavo “nesurinratimn” <n reikalu sergantieji žmonės labai malonu. Bet vėliau demokratai, tai jie bus ma-žmonėms netektų būti

kalėjimų, bet grįžimas i seniau gyventas la-

o įeik mokėti kaip ti, kad specialiai atvykom vargu
gentinoje Peronas turėjo
savo “nesusipratimu" su sergantieji žmonės labai malonu. Bet vėliau demokratai, tai jie bus ma- žmonėms netektų outi "pa

bininkai. bažnyčia, svarbiausiai to- 15' liguistam gal užtektų tiek 'patyriau, kad šitos vaišės žiau draugiški biznio inte- bėgėliu tauta,” Egipto vy-
Amnestija “koliaborantams su priešu" paskelbta dėl. kad kai kurie katalikai Pa ai2VL- ^et sveikas žmo-! jam kainuos daugiau nei resams, negu dabartinė ad- riausybė ir sakosi susitaru-

rugsėio 18 d., bet apie ją Rusijoj labai mažai kas kalba, pradėjo organizuoti savo eus P" tok»} Pietb i lanką($20—įėjimas doleris, vaka- ministracija. O todėl visi si su Rusija dėl ginklų už-
Tik vienas laikraštis ta amnestija paskelbė, o kiti ją vi- krikščioniu demokratu par- šienaut neisi. Vėliau dau- rie nė keturi, kiekvienam at- spekuliantai staiga pasida- pirkimo.
sai nutylėjo. Maskvos radijas apie tą amnestiją visiškai tiją- Italijoj “katalikų ak-^iau "bargenų” jau neieš-.sieina po penkinę—vienam ,ė pesimistai ir šėni kainos yakarų valstybės dabar 
neužsiminė. Atrodo, kad amnestija bus vykdoma pa-cijos” veikla buvo sukėlusi < ?|tiek mokėti Perdaug. Iš-krito. Bet užtat javų kai-tariasi, ką daryti? Iš viso
tylomis, milionams žmonių bus nuimtas “prasižengėlių” Peštynes tarp bažnyčios ir L^ję iš vai?tinės. sėdom yj.endžiau ir taip įvyk-nos staiga pakilo. ką galima daryti, jei nepri-
vardas, bet apie tai niekas garsiai nekalbės ir niekas ^a??zrn.0'. Peronas siekė to-j autobusą ir nuvažiavom L Z1?u’ a UU 
nesigirs. talitarinės tvarkos, kurioje į miesto centrą. Pirmučiau-1

organiza- ?jai užsukom i Sears Roe-Kodėl "amnestija patylomis”? Atrodo, kad bolše visos visuomenes
i • • cijos butu fašistu vadovy- duck k'rantnvp Kiin vras taaunos n.eksybes, kun buvo ir p’klusnio* .,vaduib ^didelė “r orikmu^Bo- 

-h^nd, i k- • 'au ziant žmones uz tanamą Katalikų bažnyčia, ilgai rė-kiaušiu prekių Gali pirktibendradarbtavrmą su pnesu." Bolševiku vadai labai musi Perono JmurtAeno- „^djns i£'noįZkSjiki

vikų vadai sarmatijasi to 
papildyta gaudant ir bar

buck krautuvę, kuri yra la-

būti “50-

gerai žino.■žmoni.. kkad mlI.21nlf!ia ,lah®. semtųjų ii' nubaustųjįi įėjo visiškai pasiduoti (lik- didžiausio ūkio su moder-
žmonių nebuvo jokie priešo koliaborantai bet tik buvo tatoriaus valiai ir iš to kilo niausiais padargais. Zmo-
aplinkybių aukos, i ikrieji “koliaborantai" greit persi-nesantaika. Ieškoti žydai-nių
metč į naujų valdovu pusę ir skundė kitus žmones, o eili- tės andaroke aiškinimo, ko- dos 
niai žmonės buvo apšaukiami “priešo bendradarbiais” ir dėl Argentinos fašizmas su-
siunčiami ilgiausiomis kolonomis i Sibirą, i Kazakstana sipešė su katalikų kunigais, sa]i.• . • • T'fc ~ i _ . - - '

piina, patarnautojų, ro- 
vra daug, bet visvien 

visu greit aptarnauti ne-
I

į siaurės ginas, i Pečoros kasyklas ii 
darbams.

kitas tolybes vergti yra perdaug nerimtas 
ir tokkas ęs istorijos' rašy- kės

Likviduodami vieną šlykštu Stalino palikimą Mask- mas/ dargl ta .dar?. ir 
vos valdovai lyg sarmatijasi viešai pasisakyti, kad jie ^kupas rasylojui jokios jįe dingo 
iki šioliai nematė tos žiaurios niekšybės. garbcs neteikia' 'Tai

daly- Bežiūrinėjant Įvairias pre-

A p z v a 1

apsižiūrėjom, kad mu- 
vaikų nei dūko, ir kur 

? Pradėjom ieš-' 
yra kot nuo skiepo, kur dau 

pletkų ir plepalų istorija, o giausia yra visokių vaiku- 
ne įimtas pasakojimas. _______

IR

g a

Sekančią dieną šėrų kai- klausoma valstybė, kaip 
50.” nos šiek tiek atsigriebė. Egiptas, užperka ginklus,

Kai septynios mes jau po Bet linksmas spekuHantų kur ji nori?
medžiu. Tai stebėtinas me- laukimas, kad šėrų kainos Vakarų valstybės buvo 
dis, vadinamas banyan, vis kils n kils, gavo dideli ^utai-Ųgios neparduoti ara- 
sakoma atgabentas iš Vaka- smūgį. _ bu kraštams ir Izraeliui
rų Indijos, dieną jo negali- žmones, kūne netun serų gjnkĮų, kad Viduriniuju 
ma taip įžiūrėti ir tinkamai arba kūne bn-zoje nespeku- Rytu skaudulys nepratrūkl 
■ Aukščio gali būt kuoja, žiūrėdami į spėkų- tu krauju atrodo kad

pėdų ir lyg milži- liautų nuostolius, visiškai IzraeHg PUgebėio ^nkluoti?> 
niškas lietsargis išsišakojęs asam nelieja. Nėra ne pa- ne^ūrjnt to didžiųjų vals- 

visas puses taip plačiai, grindo. tybių suritarimo, o arabai
kad padengia apie akrą ~ . <iabar rado ginklu
ploto, labai panašūs į lietu- Dingę Diplomatai jus Rusijoj ir čechoslovaki-
viško klevo lapus. Dvieju “dingusių” Angli- joj. ,

Tas medis išaugęs ar spe- jos dip]Omatu paslaptis iš- Egipto vyriausybė ginklų 
cialiai pasodintas pačios aiškinta. 1951 metais ge- pirkimą Sovietų bloke aiš- 
aikstės vidury. Iš rytų, gūžės mėnesį du augšti ang- kiną dar tuo, kad Vakaru 
šiaurės ir vakai-ų jį supa diplomatai kur tai “din—valstybės ją “apgavusios,” 
viešbutis, iš pietų pusės ma-g0 »» Tuoj kilo įtarimas, žadėjusios parduot ginklų, 
rios; stuburas ganėtinai sto- kad jje pabėgo pas rusus ir bet to nepadarė, bet užtat 
ras, šakos prasideda už ko- kad jje buVo msų šnipai, ginklavo Izraelį, kas Egip- 
kių 15 pėdų nuo žemės, ap- get Anglijos vyriausybė ty- tui sudaro didelį pavojų dėl 
linkui penkios tiesios ižui- ]gjo jr nįeko nesakė. i nenusistovėjusių santykių
niai nuaugusios, šakos ir Dabar Anglijos vyriausy-'tarp žydų ir arabų, 
apie 25 pėdos nuo stuburo bg patvirtina, kad du jos Išvada iš to aiški. Rusu 
apačios iš tų šakų nusidne- diplomatai, Donald Mc-|įtaka arabų kraštuose pa- 
kę, it kaspinai, tiesiai į že- Lean ir Guy Burgess, pabė- didės, o tarp arabų ir žydų
mę šaknys ir atrodo, kad g0 pas rusus. Jįe buvo įtar ----- ' ------------

(Nukelta į 7 pusi.) jti esą Rusijos šnipai ir bu

Katalikų vyskupas galėtų tą. kaip kardinolas Innitzer 
daugiau papasakoti apie šaukė “Heil Hitler” na- 
katalikų bažnyčios santy- ciams okupuojant Austriją, 

“autoritariniais” re- Daug dalykų vyskupas žino, 
Galėtų išaiškinti bet iis kalba tik apie kokią

VYSKUPAS
Vyskupas _ ___ __________________________________________________________________ ,

“Draugo” dienraštyje aiš- ffinklų pagalba ir tik paskui paslaptį, kaip popiežius su- tai “žydaitę,” kurios anda- 
kina “paskutiniu dienų Ar- buy° ^nktas prezidentu iš sitarė su Mussoliniu ir kaip rokas kokiu tai būdu iš ka- 
gentinos” paslaptis. Kalbė- dvieJU kaitu lyg ir piliečių vienoje enciklikoje 1936 talikų bažnyčios prietelio 
damas apie Peroną, vysku- badais, bet svarbiausiai metais išgy-rė fašistinį rėži- Perono padarė bažnyčios 
pas visiškai užmiršta paša- smurto pagalba. Vyskupas mą. Galėtų papasakoti ir neprietelių

ŽYDAITE kyti, kad Peronas pirmiau- kius su 
V. Brizgys s,.a’. 1”ie valdžios priėjo žimais

eis ginklavimosi lenktynės.
D.
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Ni. 40, Spalio 5, I£>o5 KELEIVIS, SO. BOSTON is i reeisJ

KAS NIEKO NEVEIKIA

KO NIEKAS NEPKUUA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO, RAM?

TAS DUONOS NEPRAAL

Kas Girdėt Chicagoje
Matysime

Spalio
‘Čigoną Baroną.’

16 d. Sokolų salė
je, 2339 So. Kedzie Avė., 
Chicagos lietuvių choras 
“Pirmyn,” vadovaujamas 
K. Stephens - Steponavi
čiaus, stato dar vieną kaitą 
Johanu Strauss’o trijų 
veiksmų juokingų operą 
“Čigonų Baroną.” Ši ope
ra buvo sėkmingai praėju
siame "Naujienų' pavasari-

mi i gatves aukų parinkti, 
bet ir patys mesdami j dė
žutes popierinius bankno-

-------- tus. , Rinkliavoje dalyvavo
tinęs organizacijos siunčia organizacijų nariai, mokyk- 
į šią ALT skyriaus konfe- lų mokiniai ir žilagalviai se- 
renciją savo atstovus. Lie- neliai, senelės.
tuvos laisvinimo reikalams
surinkta ir šiuo metu sky
riaus kasoje yra $9,734.08.

Prisiminus praėjusią Bal
fo rinkliavą, malonu ir da- 

pagyventi jos įspū-Iš tos sumos $9,000 nutarta . 1 - • ;ieŠDatavo
tuoj atiduoti ALT centro ldls’ nes joje vlesI>atJ1°

Lietuvos laisvinimo visų lietuvių darnumas, 
nuoširdumas, meilė varge 
tebesančiam broliui, sesu- 

Chicagos ALT skyriaus tei. Tikrai džiugu, kad vi- 
valdyba kviečia visas lietu- sa mūsų spauda, radijo va- 

niame koncerte suvaidinta, vių organizacijas atsiųsti landėlės ir bažnyčios bei 
Visi atsilankiusieji pačiu atstovus, taipgi gausiai at- pati visuomenė taip įverti- 
veikalu ir jo tikrai geru me- silankyti ir visus tautiečius no Balfo kilnųjį šalpos dar
biniu atlikimu buvo labai ir ta proga ALT įteikti ir bą ir visi be pasaulėžiūrinių 
patenkinti. Daugelis šį vei- aukų, nes Lietuvos laisvini- skirtumų taip pasigėrėtinai 
nalą vyks pamatyti dar kai- mo kova dar nėra baigta, jį parėmė.
tą/ 1 , Ji reikalauja visų mūsų su- Socialdemokratų

Džiugu, kad mūsiškis se- sipratimo, bendro, giau- Kuopos Susirinkimas
niausiąs Chicagos lietuvių daus darbo ir dar didesnių .. „
choras nepavargsta ir vis jėgų sukaupimo, kad grei- Spalio 2 d. “Naujienų 
visuomenei patiekia tikrai ciau būtų galima jai priar- patalpose įvyko LSS 4 kuo- 

tinti Laisvės Rytą.

bylai vesti.

GALĖJO ATSITIKTI DIDELĖ NELAIMĖ

Erno rašyta, kad lėktuvui, kuriuo skrido garsusis 
ligų specialistas dr. White. nusileidus, sprogo 
Lėktuvas galėjo lengva: apsiversti ir gal būti užmušti 
dr. White, skubėjusi pas serganti prezidentą. Bet ge
ram lakūnui Čhester VcBe pavyko Kkiavą “suvaldyt i.’’ 
Jis tyrinėja sprogusią padangą.

Lawrence Padangėje
ALT Skyriaus Dešimtmetis tas Gerimantas Griauzdė,

Sekmadieni, rugsėjo 25 kuris’.tur bdt> ■,b'ma ”l allė- 
d. Lawrence Amerikos Lre-10 <,lanu skambinti, negu 

vaikščioti, nes toks jaunu
tis, o jau pasirodė tikras 
piano artistas.

Meninę programą užbai-
ii- • • . gė Alfonsas Piesliak akor-10 galo, kai pasigiruo pa- ®. . T ,. .iu - i i? dionu ir Jonas Tamuhonisdalbos Šauksmas iš Europos .. KT , , . . T. ,is Nashua dainomis. Jiedu\ akaruose atsidūrusių lie- . ..... . . ,. • , - j-, i , įtraukė i dainavimą ir pub-tuvių, kurie del karo sąlv- L. r; . • • « • ,/ - - ! • ’ hka. Dainavom visi, kiekgu turėjo apleisti savo gim- , * ... ’[į kas galėjom.

T • * Po meninės programosKaip Amerikos Lietuvių -i.u-
t l . • ■ • t trumpai kalbėjo svečias isTaryba, taip ir jos Law- ,..x / J„ „„ , - . J - . ritchourgo, buvęs skyriausrence skyrius, stengėsi pa- . ,.
gal savo išgales padėti Lie-P1,m- 31ubo P“™; J‘ 
tuvai atgauti prarastą lais-“anas’ sekr' Stonle 
vę ir dėjo pastangas suteik- ,K'lel™. ledaKC‘J”s nal-vi
ti pagalbą išvietintiems lie- ,anusl":!'.......................
tuviams. Lorence šalpos ... Uesmumecro minėjimo is- 
darbas ir rinkimas aukųkllmes u2siba‘«e gla21a «-

tuvių Tarybos skyrius mi
nėjo savo įkurtuvių ir veik
los ’ pirmąjį dešimtmetį. 
Skyrius įsikūrė tuoj po ka-

vertingų meninių pastaty
mų. Lietuviška visuomenė 
už tai jį paremia gausiu at
silankymu.
Sustojo >Wilson Skerdyklos
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pos nanų susirinkimas. Šia
me susirinkime buvo išrink- 

• • ti atstovai į Chicagos ALT 
ypa- skyriaus įvyksiančią konfe- 

tingai lietuvių spaudoje ir renciją, paskirta Lietuvos 
lietuviškose radijo valandė- laisvinimui auka ir aptarti 

rase- j^se mirgėjo ir girdėjosi šie kiti svarbūs reikalai, 
bendrovė žodžiai. Visi Chicagos lie- švelniai Apsieina su 

Nusikaltėliais

Balfas, Balfo, Balfui .
Prieš rugsėjo 18 d.

;irai^s
padanga.

Lietuvos vadavimui 
dirbama kartu. Tie 
žmonės dirbo ALT 
je ir šalpos darbe.

kariene klubo apatinėje 
svetainėje, kur, pavakane- 

pirm. adv. d. Stan-

me, kad Wilson
uždaro savo skerdyklas, tuviai noriai dirbo ir talki 
Rugsėjo 17 d. jose baigia- ninkavo, kad tik šioji viešo-

ginti gėrimus. Taip išstrei- venti.
kavus kokius tris mėnesius. Po šaunių lietuviškų vai- 
kiek užsidarytų smuklių? šių visi, bet ypač jaunimas,

mas galvijų skerdimas, o jį Ba.lfo rinkliava pasisek- Chicagoje labai yra išpd- Kiek valdžia nustotų už gė- šoko iki vidurnakčio._ _ r- r* a J t__  _ _ fo Jąraiinic nncilztilfimūi • v * i 1r.uo rugsėjo 24 d. bus su- tų. j; tikrai pasisekė, nes . J'3!™8 ."u?lka.,tln?“?' rimus surenkamų mokės- Vyriausias rabrolvs ir pirmininkauja
tabdytas i, kiaulių skerdi- iki šio iaiko jau surinkta b31™5 įskrypelia. uzpuldi-čių? Kfek bedar-',,^^^^“o°,^ne" lietuvis

A™* o nnn , i • npifl mntpns anmlpsinpm l-.o ___ ___ vdNdiu vetieiab ouvo v įnca^mas. Apie 3,000 darbinin- apįe io,000 dolerių, kurie ?ėja moteris, apiplėšinėja įjų? Nustotume savaitga-'i?-^.^ V.^*1
ku netenka _ ________ ~ " * - -- . . .. 7mnnos nrutpoco varna antri- • V lSnidUSKas.
ir nemaža

darbo, jų tarpe bus sunaudoti likusiųjų Vo- zmones gatvėse, vagia auto- jiajs kultūrinių parengimų, 
lietuviu. kietijoje tautiečių šelpimui, mobihus n' šiaip pridaro ai- kurių pagrindinės pajamos* * l*x z~x X X — * x x x .X a"x x x X « x X x «-x x I 1 V X xrx^x XX _ _ . .nusikaltimu.Kalbama, kad didžiosios Balfo rinkliavai (tag day) o j

Svvift’o ir Armour’o Chica- leidimą išrūpino čia gimę, Pa<;1US ^.d ' Pc d
ateityje dėl bet lietuviškais reikalais gy- aPiaso kaip didžiausius ivy- 

nusentBių patalpų ir skerdi- vai susidomėję mūsų tau- „****“’*

buvo 
patys

skyrių- niavus’J dzia paprašė veiklesnių 
skyriaus darbuotojų tarti 

ALT skyriaus priešakyje kelis žodžius. Kaiuėjo J. 
per praėjusius 10 metų sto- Lrbonas, K. Vydūnas, Mrs. 
vėjo Jonas L rbonas, dabar- U. Penkus, Ona Cerniaus- 
tinis Lavvrence Lietuvių A. kaitė ir kt.
Piliečių Klubo pirmininkas. _ . . ... , .. .
Antanas Siaurys, Uršulė, Bmgiant reikia pabrėžti. 
Penkus, Kajetonas Vydūnas kad l-3*™“* sup-
ir dabar jau 4 metai 'skyriui ran,ta bendl'0 d3rbo sv3r!“‘ 

jaunosios " Lietuvos vadavimo uarbe 
advokatas stenSiasi dirbtl vieningai.

Jonas Stundžia. ALT skv- v‘sul ’ j3^ ir T tra 
bendro darbo ardytojų, 

komunistai skaito,
J. Stundžia, sekreto-“3 ‘“'M okupacija Lietu- 

M. Stonie-Stakionis. vi- val >13 13031 naudingas da-

Jis jaur.ie-
visu vardu Įteikė pi- liaus

niginę dovaną. Jau
adv. 

komite- ,ius

valdybą dabar sudaro ?. A
minėtas pirmininkas ^leJ-uviai 

kati rusųyra iš parduotų 
gėrimų.”

Šių žmonių “tvirtinimais 
išeina, kad degtinė yra tas 
stebuklingasis mūsų gyve 
nimo ratas (perpetum mo-cas ^isniauskas 

Irm-is karta užsuktas

svaigiųjų
} Pokylio rengimo

gos skerdyklos
mūsų

mo įrengimu, bei brangaus tiečiai—Marija ir Antanas . ,. . .
gyvulių transporto, yra nu-Rudžiai. Pirmas stambiau-pnpazistami proti- 
mačiusios keltis į kitas šią auką Balfui paskyrė 1
Amerikos vietoves.

Įdomu kaip bus su gele
žinkelio tilto praplatinimo 
darbais, kurie vykdomi per
Ashland Avė. ties 41 gatve, nomasis keliautojas ir
Tas tiltas tėra išimtinai rei- “buick’ų” firmos savininkas Kiekvienas žino, kad Ca
kalingas tik Vilson sker- Dan Kuraitis rinkliavos die- baustb kad atbaiaytų ir ki- <jillac automobilis yra pra- aPra‘e si pokyli, 
dykiems, tačiau šioms už- ną išėjo i gatves su dėžute tus nV? Panasill nusikalti- banginis ir brangus General Linkime Stanlev 
sidarius, bemaž visai atpuo- Balfui aukų parinkti. Sa-

nusikaltė-
dažniausia

nesveiki. Tokiu atve-
T, ,zv ' .. , . įusai laiko Lietuvą visai už-

v l. €r me U ,vel^°^ ALT dąię nuo pasaulio ir nieko
buvo; O. skyrus yra pasiuntęs į ALT g Amerikos lietuvi ten ne.ml’IAMA I Kl T-VO O IA1/V >4 I II II I dz\l/\»»x4ą *■

Be komunistų tu- 
kitokių bendro 

dytojų.
Mūsų kolonijoj yra žino

mas Amerikos Lietuvių laVietinė spauda pat

ku- vo veikla ir energija ne- 
apie senstančioji mūsų mieloji

la to tilto perstatymą 
i is miestui kainuotų
pustrečio miliono dolerių. Nora Gugienė taipgi ener- 
To tilto statymo darbai gingai gatvėse aukas rinko 
(j raplečiamas po juo ei- ii’ abu su DanKuraičiu užė- 
nantis viaduktas per Ash- mė, auku gausumo surinki- 
land Avė.) jau pradėti pra-mo atžvilgiu, pirmaujančias Degtinė—Išganytoja 
ėjusį pavasari. Tuos dar- vietas. Čia tai tik trupinė- 
bvs atidarė naujai išrinkta- lis pavyzdžių iš mūsų seno- 
sis miesto burmistras R. .J. sios
Dalev.

nuo
mų. Mažos bausmės 
limi
mai nuo griežtos įstatymų važinėja tik milionieriai ir 
rankos, tėra tik paskatim- 

ivai-

įr
t „ .. . \r Motors korporacijos “su-simai žmonelei daug
s tvėrimas.” Chicagoje jais naujame gyvenime.

Mirė J. Šimkūnas
mas nesivaldančius 
riausius nusikaltimus

i o bū- 
laimės

pinigų 
šelpti.
skyrius ruošia Lietuvos ne- jįodos au-kas k Ut ALT 
priklausomybes minėjimą ir

lietuviams Europoje 
Kiekvienais metais rybos narys kun. P. Juras.

narys turėtų vietos ALT 
skyriaus darbą remti. Bet 
taip tik rodosi. Jokiame 
ALT skyriaus darbe kun. 
Juro niekas niekada nema- 

skyriaus tė. Nematėme jo nė ALT

visokia proga primena vie
tos lietuviams mūsų paverg
tosios tėvynės Lietuvos 
liūdną likimą.

Dešimties

. negrai. Pasitaiko, kad
mūsiškiai tautiečiai vie- Rugsėjo 21 d. mirė senas 

nas, kitas šiuo prabangos gyventojas James Šimkų- _ .
automobiliu važinėja. Man Ras> sulaukęs 62 metu am- sukaktuvių minėjimas vyko skyriaus dešimtmečio minė-
teko būti tokio įvykio liūdi- žiaus. Paliko nuliūdusi žmo- gražioje L. A. Piliečių Klu- jime. Ne tik jo nematėme,

• ninku. Mūsų tautietis, va- na Julė Reimeikvtė, sūnus bo svetainėje, į kurią susi- bet namatėme nė mūsų pa- 
, . gyveni" žinėdamas 1954 metų Ca- ir duktė. Velionis priklau- rinko didelis būrys lietuvių, kviestos p. O. Ivaškienės

kartos tautiečių, kurie mas .f auglau su.Kasi na™U°" dillac’u, sustojo prie mano sė Lietuvių Bendrovei ir Minėjimo programai vado- vedamos tautiškų šokių gru-
gyvenamo namo ir išlipęs Lietuvos Sūnų Draugijai; ^a\o pirm. adv. J. Stun- pės iš Bostono, kurios lau-
paaiškino, kad jis radęs Jis buvo kilęs iš Rokiškio dzia- Minėjimą pradėjo kėme pasirodant su šokiais.

skelbimą, jog apskrities. tautiškos parapijos choras, Visgi retai, tur būt, yra to-
čia

rinėti.

Rudeniui atėjus

išda- įr
metų

visuomet gyvai pasireiškia 
ne tik darbu, bet ir doleriu 
lietuviškiems reikalams pa
remti. Mūsų dabartinės at-

Chicagos ALT Skyriaus 
Konferencija

Šiemet metinė Chicagos eivijos nariai, kuriems teko

se ir parengimų salėse.*
Dažniau susitinki pažįsta
mus ir Įsigyji pažinčių, ku- 
rios dažnai vis “sustiprina-'laiK1.?je

tautiškos
vadovaujamas Juozo Nava- kių ALT narių, kurie savo 
dausko (Navaso). Choras organizacijos skyriui rodo 

22 d. 75 metu sugiedojo Amerikos ir Lie- tokį šaltą veidą, kaip kun. 
ei is nukrito iš tuvos himnus ir padainavo Juras mūsų skyriui. Bet 

žmonės trečiojo aukšto lango ir už- Por3 dainelių. Dvi jaunos Lavvrence lietuviai dėl to 
simušė. Policija ištyrė, kad sesutės, Mrs. Markevičių- nemeta bendro darbo ir ne- 

dukrelės, nusimena. Dėl vieno kuni- 
mamai vadovaujant, padai- go negi atsisakysi nuo nau- 
navo lietuviškų dainelių ir dingo ir mūsų pavergtai 
pagriežė smuikais. Paskui tautai taip reikalingo dar- 
sekė jaunas 13 metų pianis- bo. • J. Bijūnėlis.

beis-
noris

mos ' degtine. Daugumas ^nuomojamas
-. . . . , 'mantas (rusis)

ALT skyriaus konferencija būnant Vokietijoje visokius a i"' geraP^lbūti rūsy dėl to, kad jų nuo- «^eJ° 1
iinrVcfo ctnoIi/n 0 d T lAfnvui npfiatpklius nprcrvvpnn sinn . iTHOS yra ZVHliai pi^GSHCS.tanų išsigerti žmogų, la- ka(i

čiau, kiek turėjau progos Nenuostabu, kad
įvyksta spalio 9 d. Lietuvių nedateklius pergyventi, šion 
Auditorijoje. Visos tą die- Balfo talkon įsijungė tikrai 
ną Chicagos lietuvių patrio- veiksmingai, ne tik išeida-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAVJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis 

kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingu patarimų apie virtuvės saikus, apie 

į vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė/’ kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para- 

j syta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
, $1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
i ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
į 636 E. Broadvay So. Boston 27, Mass.

Jis
Užsimušė D. Shveris

Rugsėjo

kiek
išsikalbėtu su Paren^m}I'|įnė”ti7 Cadillac’u ir gyventi tai buv<> nelaimingas atsiti-tės - Camparoni
rengėjais ir smuklių savi- . , , -j kima<5 ------- *& J (rūsy kažkaip lvg ir neside-

rina. . . . Teisingai lietuvių Velionė paliko sūnų. gy 
sako: Gyvenimas venant? Cambridge, Mass.

ninkais, jie gerai išgerian
čius tiesiog gerbia, net die
vina. . . .

Nevienas

gyvena rūsiuose. Tačiau va-

patarlė

parengimų ren-mas 
gėjas man yra išsitaręs:— 
Nedidelė nauda iš to, kuris 
atėjęs į parengimą tik už 
biletą sumoka, vietą užima, 
cigarečių dūmais orą už
tvenkia. Kitas reikalas tie, 
kurie atvykę palieka 10-15 
ar daugiau dolerių. Tie 
reikalingi malonaus dėme
sio, pagarbos, kad ir kitais 
atvejais atsilankytų.

•margas, bet žmonių gyveni- Pražydo Lelijos

Onos Remidienės darže
ly pražydo 7 lelijos, kurios 
turėjo 14 žiedų. Pas mus 
tai naujiena, ypač kad ta? 
atsitiko po kelių šalnų.

Remidienė yra 80 metų
Rugsėjo 24 d. apie 200 amžiaus. Ji nemažai laiko

dar margesni?. . . .
Jotijos Jonas.

GARDNER, MASS. 

Neteksime Stanley Sargoto

giminių, diaugų ir pažįsta- praleidžia savo daržely ge
mų susirinko Lietuvių Bend- les prižiūrėdama.

Vytis.rovės vasarnamy pagerbti 
bendrovės pirmininką Stan- 

Vienas iš jau labai gerai ley Sargotą, kuris spalio lį 
išgeriančių net filosofiškai d. susituokia su panele Rita 
pasakė: “Įsivaizduok, kas Kundrotaite iš Worcesterio. 
atsitiktų, jei mes geriantie-j Gaila, kad neteksime jau- 
ji susiorganizuotume į uni-no ir gabaus pirmininko, 
ją ir paskelbtume ‘sausą’ Mat, jis pirko namus Wor-į Tampa (Floridoj) 
[streiką, reikalaudami nupi- cestery ir ten žada apsigy-Įdukterį ir žentą.

BROOKLYN, N. Y.

M. Glaveskienė Floridoj

Mary Glaveskienė išvyko 
‘ ' pas

WORCESTERIO LIETUVIAI! 
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHAR9IACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

S

J Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin- 
? ką, savininką Vytautu. Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
£ daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą 
ir į kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių, 
nių gėrimų.
šaltkošės, riešutų, cigarų, cigarečių ir ska-
VYTAUTAS SKRINSKA

Ideal Pharmacy vaistinis savininkas
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Puslapis Ketvirtai KELEIVIS. SO. BOSTON Nr. 40, Spalio 5, 1955

—Maiki, ar tu girdėjai, —Jis, tėve, prana 
kokie ateina laikai Ameri- kad ateity žmonėms 
koj? mažai reikės dirbti. Ir žmo

—O

Į zbitkų; ar nepadidės iš
tvirkimas?

—Kas ką darys, tai jau 
jų dalykas, tėve. Kas nori 
šviestis, turės daugiau laiko 
lavinti savo protą. Tuomet 
reikės daugiau knygų ir 
laikraščių, bus daugiau už
darbio rašytojams ir spaus
tuvėms. O kas nenorės 

, šviestis, tie galės pliekti py- 
naklį ar pokerį; jie nuplėš 
daugiau kortų. Tuomet dar
bininkai, kuiie spausdina 
koltas, turės daugiau už- 
darbio.

—Maiki, tu čia irgi nu
šnekėjai perdaug į vieną 
pusę. Atsimink, kad ne
daug yra tokių, ką nori 
skaityt ir mokytis; bet visi 
myli išsigert. O kai gėli
mui bus daug laiko, tai bus 
daug ir išgerta, daug bus 
girtų ir daug pijokų bus i 
džėlą uždaryta. O džėloj

gyvenimas nekoks. Taigi
tu negali sakyt, kad bus ge-1 
liau. Kaip aš rokuoju, tai 
bus daug šlekčiau.

—Bet kodėl tėvas už
miršti, kad Amerikoj visa
da yra milionai žmonių, 
kurie nedirba. Net ir da
bartiniu laiku, kai pramonė 
eina visais garais, yra apie 
du milionai bedarbių. Prie 
Trtimano, piieš pat Korė
jos karą, bedarbių buvo 
penki milionai, o prie Roo
sevelto jų skaičius buvo pa
siekęs net 18 milionų. žmo
nės tačiau neištvirko ir gir
tuoklių buvo mažiau negu 
dabar. Taigi tėvas klysti 
manydamas, kad dirbdami 
trumpesni laiką žmonės pa
sileis.

—Olrait, Maik, aš su ta
vim daugiau nesiginčysiu. 
Pagyvensim ir pamatysim, 
kieno bus teisvbė.

bet ne žmonių rinktai at-] 
stovybei, tad nenuostabu, 
kad kairiosios partijos ir to
liau skelbė Steigiamojo 
Seimo sušaukimo šūkį, lai
kinosios revoliucinės vy
riausybės sudaiymo reika
lavimą ir ruošė mases seka
miems revoliucijos žygiams.

Ir Lietuvos Socialdemok- 
įatų raitija pasiliko prie 
steigiamojo Seimo Vilniuje 
sušausimo ir revoliucijos to
limesnio vystymo reiKalavi- 
mo, todėi partija pradėjo 
organiz-uoti naujas revoliu
cines demokratines savival
dybes, naiKinti Lietuvoje 
poii-iiii žandarų ir rusinka- 
toiiu apaiatą ir jo vietoje 
statys savų zmomų vysdo- 
rnct.os v aidžios organus 
vietose, tau reaKCijos jėgų 
susiuunmas su uk ką gi
musiomis revoliucinėmis jė
gomis turėjo artimiausiu 
iamų ivvkti.

PRIEŠ ŠIRDIES SMCGĮ

Dien;} prieš širdies smūgį prezidentas Eisenh»wer žaidė 
net 27 duobiu golfą. Prieš tai jis meškeriojo Rocky kai

nu vandenyse.Vįlniaus Seimo išvakarėse ■ Jei penktųjų metų vasa
lą liberalinis demokratinis 
irontas—cenzinių žemietijų 
žemiečiai ir miestų sav 
uybimnkai drauge su

__ sakvtuoju metu ėjo metu siautusios vaikų pa
lvai-sukilimai Kaukaze, Latvi jo-ralyžiaus (polio) ligos, to- 
libe- je, dalinai Lenkijoje ir pra- dėl nebuvo- ir * vaikų die-

Čia

Esame rašę. kad gruodžio'nešimai einamaisiais ___  uv uiuuuvai uiaugc ___________--
pradžioje sukanka 50 metu. kai Simais. ralinės inteligentijos sluogs-sidėjo LSDP raginimai su-nos,” kuri sutraukdavo
tilniųje susirinko Didysis Vii- Lietuvos Socialdemokra- niais tenkinosi liberalinė-kilti Lietuvoje. Jei penk-tuksiančius vaikučių kaitų

Partijos .LSDP, p,ovin-X kalbom? tieji metai būtu vyk, kiek su tėvais Ir kitas dienas
ki's nenukren'a <tai»a i« dan icljos rales,ų aktyvas, kiek-banketuose,” tai dabar, kitokiose vTsuomemmų jėgų lankytojų buto mažiau, 

tuja, gaus. .Ita vragyventao metėsi proIetarų ir tarnautojų ma-pasiskirstymo sąlygose,- jei tėvai bijojo.pamest! n.
visai darnas. Taigi ir tą pati Įvyki 1 kainia ir valsčius, kur teko ruaUn-žnc revoliucna būtu turėjusi is- tą baisią ligą.

nes 
namo

i kaimą ir valsčius, kur teko pralaužus absoliutiz- revoliucija būtų turėjusi iš- tą baisią
atlikti didžiulis viešųjų pra- mo užtvaras šis vidurio lygintą frontą, tai būtų už- Į "Lietuvių Dienos prog- 
nešimų darbas, aiškinti tur- 6iUogsnis, kuriam atstovavo tekę dar vieno suderinto ramą susirinko tūkstantine 
gavietėse ar prie bažnyčių Konstitucinių demokratų smūgio, ir caro absoliutiz- minia. "Bakūžėj buvo 
susirinkusioms minioms, (žadėtu) partija, po spalio ™as būtli buv£s palaidotas, liaudies dirbimų paroda 
kaip reikia suprasti Įvykius A7 ų. akto taipgi pradėjo Lietuvoje pagal esamas ysoklM medžio, gintaro dir- 
ir kas toliau dalytina. Pra-organizavimosi darbą. Lap- salvgas visus įvykius sąmo-au aPie„. P "
ėjus porai savaičių, LSDP knčio pradžioje Maskvoje ningai ir organizuotai ap-'e! bT^.’ vaiz U()Jancių nau 

ms yra parašę ilgus atsimini- pradėjo vykdyti naitiios wkn u.i jąją Lietuvos statybą. Pa-

tegali geriau suprasti, jei esi 
susipažinęs su jo išvakarėmis.- 
kaip jis brendo, kas ir kaip ji 
ruošė ir tt.

Tais klausimais pravartu tu
rėti atskirus išsamius leidinius, 
drof. J. Kaminskas ir K. Bieli-

tėvas girdėjai? gaus darbas bus daug leng-
aš girdėjau, vesnis, nes jį dirbs atominė 

Žinai, kad aš myliu visur jėga. Toliau gal ir atomi- 
savo nosį Įkišt. Taigi perei- nės energijos žmogui neįei
tą nedėldienį dėl cekavas- kės gaminti, nes mokslas 
ties Įlindau žydų iškalon. jau galvoja, kad saulės
Sakau, pasižiūrėsiu, kaip energiją bus galima pakin- mus< kuriuosft piačiai liečiami 
jie ten savo šventuosius kyt i darbą. Žmogui dirba įr 1905 metai. Juos išleis So- 
garbina. Ale ar tu žinai, jau vanduo, dirba vėjas, eialdemokratų Literatūros Fon- 
kad pas juos nėra jokių dirba perkūnas, dirba aio- das. O kol kas savo skaityto- 
šventųjų—nei iš molio nu- mai, tai kodėl negalėtų jams duodame ištrauką iš K

—Jes, vaike,

hpdytų, nei
* am

Kam gi 
garbint?

—Kai aš nuėjau, 
rabinas pamokslą 
Ale kalbėjo ne apie

numalevotų! dirbti
į-pjkita tčve

molinius stabus

saulė, didžiausias Bielinio seniau parašytų atsimi- 
šaltinis? nimų-

—NebūK varijotas, Mai- Jie buvo ^spausdinti šiau-
uk

manifeste išdėstytą caro savivaldybių atstovų šuva- tija. Lietuvos demokratai
valdžios agentų nušalinimo žiavimas. iš šito suvažiavi- (varpininkai) neturėjo nei
planą vietose. mo, vis dar palaido ir ne- organizacijos, nei akcijai

kaip organizuoto, daug tikėjosi vykdyti ir jai vadovautiKadangi režimas, 
buvo minėta, bandė atši lt lietuvių demokratų gru- centrų, ir tai sudarė spragą

jąją
rodą tvarkė Marė Jurgeliū- 
nienė ir Ona Mickevičienė, 
abi čia gimusios, bet labai 
Lietuvą mylinčios lietuvai
tės.

Programa prasidėjo 3 vai. 
Jai vadovavo Tarv-noirro- Pčs, pasiuntusios Į Maskvą esamame momente, 

juoda- Fovi1^ Višinskį, bet žemie- Lietuvoje
griebti . ..............„....... .... - . . p. p.
.. .. . , . ,čiai ir miestiečiai cenzuoti i • ' • 'Į«uomeniniu bos pirmininkas K. Jurge-simcių siauoą, socialdemoK- tiai 11 miestiečiai cenzuoti sluogsnių susiskirstymas ką 
ratu partija griebėsi kovos savivaldybininkai apie at- ųk buvo prasidėjęs, rvoioa čįnčVs

. uadusrniu 
vuKurdamasmais,

išleistame “Kultūros"
. . , . . žurnale Didžiojo Vilniaus Sei-tai ju ciai pažabotų visą svietą, _ o__ . , ,..,J ,1 . mo 2o metu sukakties proga,sakė. tai kur gi tada pasidėtų ,93j
dan- Dievas?

ki! Jeigu tie tavo mokslin- ‘/u<>!se

leisti
gaus karalystę, o apie Ame-

o
metais Spaudos Fondo iš- 

atskiru leidiniu “1905
Praeity tamsus žmogus Metai 

nką. Jis rokuoja, kad po meldėsi gamtos jėgoms, o 
lo metų čia bus visai kito- ateity jis jas privers jam 
kie laikai ir kitoks parėt- dirbti. Tai ve, tėve, ką reiš-

pavadinimu.
Redakcija.

kovos savivaldybininkai apie at- tik buvo prasidėjęs. Kokia 
būrių organizavimo. Berną- tautybių politinius politiniu požiūriu buvo
tant Vilniuje toks 30 vyrų rej*aius nebuvo linkę kai- Lietuva ir jos visuomenė, 
kovos būrys tuojau susieja- bėti. Tad ir lietuvių de- parodė Vilniaus Seimas, 

|rė, daugiausia iš odų fabri- tnoKiatų butelis, dalyvavęs kurį važiavo ir vyko kas 
buvo nnrėin k«m rūpėjo

Laisvių
Giros tik 5 adynas ant die- žmonių gyvenimą. trumpi- Prasidėjus visuotiniam 
nos ir tik 4 dienas per sa- na darbo valandas. streikui, susirinkimų, mitin-
vaitę. Sako, pėtnyčioj, su- —Maiki, aš gerai supran- gą ir žodžio laisvė buvo 
batoj ir nedėhoj visai ne- tu, kad mašinos palengvina įgyvendinta revoliucimu bū
du bs; kas savaitę bus trijų žmonėms darbą: aie paša-uu, nepasiklausus nei pri
menu šventė ir kožnas tu- kvk, kam tada žmonės bus tarimo, nei caro administra

kas. Sako, darbininkai Kia pažanga: ji lengvina Dienos
kų darbininkų. Kiele buvo sūame suvažiavime,
įmanoma ir leido lėšos, da- ^abai apviltas. Las ir kaip darytina ir kaip daina^
lis ginklų buvo Įgabenta iš Šitame savivaldybininkų spręstini atsiradę klausi- mo 
užsienio, bet Vilniaus kovos suvažiavime Įvyko konsti- mai. Vilniaus Seimą paruo- ngų 
būrys jų prasimanydavo turinių demokratų (kade- šė revoliuciniai įvykiai viso- kejj 
nuginkluodamas policinin- tų)
.<us ir pasilaikydamas sau jus
jų šaudomuosius ginklus, patenkintų caro suteiktomis vykdytoji penktųjų metų 
i as policiją taip Įbaugino, laisvėmis, ir sudarė “Spalio revoliucinė veikla.

liūnas. Komisijos narys Jo
nas činčys pasakė trumpa, 
bet gražią kalbą. So. Bos- 

. tuno šv. Petros bažnyčios 
1 choras, muziko Jeronimo 

ll. Kačinsko vadovaujamas,
norėjo, nam įupejo į&gnsti, padainavo kelias liaudies 

Brocktono jauni- 
būrys, p. Irenos Eivie- 
vadovaujamas, pašoko

partijos skilimas. Is je salyje ir Lietuvos socal- nininkams šokėjams pub- 
atskilo dalis liberalų, demokratų suplanuotoji ir lika garsįaį pjojo

SLA prezidentas adv. pa
vęs sau po armobilą. 
net i.aisu pasidarė! 

—Kodėl baisu?
—Nu, tai kaip tu

zys Kalinauskas pasakė tu
riningą kalbą lietuviškai ir 
angliškai.

Po programos šventės da
lyviai maloniai praleido va
karą čia pat palapinėj už
kandžiaudami, girkšnoda- 
mi ir dalindamės įspū-

kad Vilniuje prie kiekvieno 17 d. sąjungą,” sutrumpin- 
policijos posto buvo stato- tai vadinamą "oktiab ris
imi keli kareiviai, bet kai irtais’ (spaliečiais). Šis libe- 
šis policijos apsaugojimo ralinių demokratų skilimas 
oūdas pasidarė pavojingas, padrąsino režimą laikytis 
nakties metu policija buvo -savose pozicijose,

Man reikalingi, kai viską dirbs tonų leidimo. 1905 metų 
mašinos ; Žiūrėk, kas atsi-spalio 17 d. caro manifestas 
tiko su arkliais! Armobi- patvirtino tik tai, kas buvo 

mislini, iai ir trokai paėmė iš jų įgyvendinama ir tas laisves

(Bus daugiau)

BROCKTON, MASS.

gali iš to išeiti, darbą, ir arkliai išnyko. įteisino. Pasibaigus visuo- 
savaitę po tris Vienas ruskių popas Bosto- tiniam streikui, tuojau i 

(.ienas darbininkai haupins. ne anądien ieškojo arklio
—O koks tau, tėve, 

tumas? Juk tu
ko nedirbi. Nėra arklių, nėra uodegų ir mokratiniai la i k r a š č i a i

—Maiki, kodėl tu taip nėra kuo žmones pašven-’ (dienraščiai), savo turiniu 
atsakai? tint. Taigi pamislyk, vaike, h- išvaizda nedegesni

vaike, kas 
jeigu kas

Lietuvių Diena
Kasmetinė paroda tęsėsi

nes hbe-
ceną išėjo spausdintas žo- nuimta visai, gi miesto gy- ‘ alinė buržuazijos dalis, iš- 

skir-uodegos krapylai pasidaryt, dis. Vien tik Peterburge į .entojų apsauga nuo plėši-ėjusi “spaliečių titulu, da-RU0 rugsėjo 10 iki 17 d. Ta 
ir dabar nie- ale nerado nei vieno kuino, pradėjo eiti du socialde- mų ir Įvairių pasikėsinimų rėsi to režimo šalininkė. proga ‘ Lietuvių Diena”

perėjo Į kovos būrio ran- Tuo pačiu metu Maskvo- “Lietuvių Bakūžės” bu-_____________________
Kas. LSDP Vilniaus kovos je posėdžiavo skaitlingas v<> rugsėjo 11 d. Jos progra- Geriausias būdas parem- 
būrio drąsiausi ginklų me- valstiečių^ suvažiavimas, mą rengė Brocktono Lietu- ti laikraštį yra surasti jam 

naujų skaitytojų. Pakai-

Vienas iš Komiteto.

negražiai man 
I eisybė, kad aš
ale aš nenoriu, kad kiti tin- mumis, kai mašinos paims pos
giniautų. Tik tu pamislyk, iš mūs darbą? 'pasirodė rusiškieji socialis-
prie ko svietas prieis, jeigu —Čia tėvas nusišnekėjai tai revoliucionieriai. Jų lei-
žmonės dirbs tik 5 adynas nuo koto. Arklį galima ly- dyklos pradėjo gausiai leis-j 
per dieną! Juk jie pragers gint tik su mašina, bet ne ti socialistinius leidinius cimai 
ir prakaziriuos visus savo su.žmogumi. Iki šiol ark-įvairiais klausimais. Keli 
pinigus. Ir kas bus, jeigu lys buvo žmogaus Įrankis gerai leidžiami jumoristi- 
pasigėrę visi pradės armo- darbui dirbti; bet kai žmo- niai žurna'ai prapliupo pa
kiliais važinėtis? Miestuo- gus išrado geresnį darbo šaipa ir sarkazmu esamam 
se reikės nugriauti pusę vi- Įranki, mašiną, arklys jam režimui.
sų bildingų strytams pra- pasidarė nebereikalingas ir Nors niekas neregistravo 
platinti. Ne, Maiki, taip baigia jau išeiti iš apyvar- politinių partijų, bet jos pa- 
negali būti, kaip tas rabi-tog
nas pranašauja. gus nėra darbo mašina, bet

—Kodėl negali? Jeigu mašinos ponas, todėl maši- vo į pusiau viešumą išėję
pažanga eis tokiais pat šuo- na negali jo iš gyvenimo darbininkiškų organizacijų 
liais ir toliau, kaip ėjo iki pašalinti. Kuo daugiau jis veikėjai ir vairuotojai. Kū- 
šiol, tai labai galimas daik- turės gerų mašinų, tuo ge- rėsi profesinės sąjungos, 
tas, kad nei tiek nereikės > esnis ii- lengvesnis bus jo neregistiTiodamos savo Įsta-

uz
oviškus Vakarų Euro-jdžiotojai, nuginkluojant po- įkūręs Rusijos Valstiečių 8 draugijų atstovų, 
dienraščius. Neblogiau?licijos postus, buvo Liands- Sąjungą, kurios pavyzdžiu i Taryba, susidedanti

A 14 . * • _ _ 11* T intni’ATA a 54 1C TV) U 1C > \ *1 1.

nedirbu, ar neatsitiks tas pats ir su naujov
iŠ Linkime draugus ir pažįsta

oergis ir vienas VaHukevi- ir Lietuvoje Vilniaus Seimo šiais metais parodą lan- mus užsisakyt “Keleivį, 
čių (slapyvardžiu Mišką), metu demokratų skatinama kė mažiau žmonių dėl tuoKaina metams $4.

Ir no spalio 17 d. revoliu-susidarė Lietuvių Valstiečių •«ooooooooc«oMo«»oocoo6©ooo9»w3soBoooooc»soooooo9eG
nncilmvo • Sjunncrij Znn7.ui Imcvoc X a

JAU GALIMA UŽSISAKYTI
dar surimtėjo, nes darbinin- meniniai sluogsniai, kiek- 
kų masės tęsė streikus, ko- vienas savų interesų skati
ndamos už 8 vai. darbo namas, būrė savo jėgas vie- 

dieną. Spalio 26-27 ‘ d. non vieton ir ieškojo savo 
Kronštadte sukilo karo lai-interesams atspindžio — 
vų jūrininkai ir Įgulos ka- programos ir ideologijos.

Tuo tarpu gi pats žmo- čios atidarinėjo savo biu-'reiviai, žodžiu, visu frontu Reakciniai sluogsniai, vi
rus ir klubus, kur susitikda- ėjo masių organizavimasis, są laiką mitę iš absoliutiz- 

'susivokimas padėty ir pasi- mo saujos, pirmieji pasi
ruošimas tolimesnei kovai, skubino Įsikurdinti politinę 
Kairiosios* ir revoliucinės'savo partiją, kuri “Rusų 
partijos buvo nepatenkin- Liaudies Sąjungos” (Sojuz 
tos. kad pažadėti žmonių Ruskogo Naroda) vardu

Jie,

“Keleivio” Kalendorių 195H Metams
“Keleivis” leidžia dideli apie 100 puslapių ka

lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas 
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
tas.

Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
riuje skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, in
formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.

Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.

“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams 1
dirbti, kiek tas rabinas nu- gyvenimas. tų. Lietuvos Socialdemok-Įatstovybės rinkimai buvo gynė absoliutizmą ir esamą
mato. Štai, paklausyk, ką —Bet aš, Maiki. negaliu ratų Paitijos stipriausia1 apriboti turto cenzu, kad tvarką. Tad spalio-lapkri- 
atominės energijos konfe- išfigeriuot. ką žmonės veiks Vilniaus organizacija tuo-!nebuvo suteikta amnestija čio ^mėnesiais visai išryškė-

lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS”
s. Ką jie daiys biurą Ašmenos gatvėje, NKjti kiekvienoj vietoj atski-'sinė sudėtis ir tų klasių po- 8 636 E Broadway South Boston 27 Mass
ws taip anksti? 4, kur vykdavo pasimatyt rai >, kad vykdomoji vai- litiniai-visuomeniniai sieki-® ’

rencijoj Šveicarijoj pasakė namie, kai jie taip mažai ir jau sutvarkė savo viešąjį (politiniams (ją teko vykdy- jo Rusijos visuomenės kla- 
vienas Amerikos moksliniu- lengvai dirbs
kas.

—Nu, o k a gi*
parėję is šapo 
Ar ne pasileis jie ant kokių mai ir būdavo daromi pra-'džia buvo atsakinga carui, mai.
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milionų ir 
i kaip pusė

jų daugiau i 
yra tariamieji1 

' “karo nusikaltėliai.”
Bet katorgos darbai So- 

vietų ūky vaidina svarbų
Tai Bent Sukčius • nėj

• v
1S 3. Prieš 160 metų Rusija atvejais: 1772, 1793 ir 1795 

pavergė Lietuvą. Lietuvos metais. Nuo pastarojo, t. 
ir Lenkijos valstybių aštuo- y., nuo galutinio senosios

-----------------  nioliktojo amžiaus unija Lietuvos nepriklausomybės
Lietuva su Rusija gru- jau Algirdui net du kartus privedė prie valstybinės žuvimo, šiemet sueina 160

pavadinta “Pas mus įmo- vaidmenį. Klausimas kyla, miasi 600 metų. Ne pirmą teko žygiuoti iki pat Mask- anarchijos. Rusijos carai metų. Nors tai neįprastas
kas dirbs tuos darbus, jei kaitą rusų valdžia bei jų vos vaitų. Visą penkiolik- stengėsi tą padėtį išnaudo- jubilėjams švęsti metų skai-

kad čius, tačiau Sniečkus jau
praeitį. Anais ll- viešai užkabinti vengė, bet nebūtų padaryta jokių re- pernai • nesigėdijo kalbėti 

go pavergimo metais carinė tuo metu pajungė savo vai- formų, kad valstybė nesu- apie reiitalą tą, girdi, dide- 
Rusija stengėsi įrodyti, kad džion visas Lietuvai nepri- tvirtėtų. Taip pat stengėsi lio įvykio sukaktį plačiai 
senoji Lietuvos valstybė bu- klausančias sritis. Sustip- paremti į sostą tokius kan- paminėti. Dabarr girdėti, 
vusi rusiška. rėjusi jau nuo pat šešiolik- didatus, kurie būtų Rusijai leidžiama tą Lietuvos pa-

Vilniaus radijas rugsėjo Bolševikiniai rusai šiuo tojo amžiaus pirmųjų metų draugiški ir be jos nedrįstų vergimą garbinančių kny- 
19 et. užsieniams skirtoje atžvilgiu yra dar akiplėšiš- pradėjo Lietuvos puolimą, nė pajudėti. Taip tik caro gučių ir kt. Prieš Maskvą

-------- programoje paskelbė am- kesni, imasi dar didesnių norėdama pajungti savo Petro Didžiojo dėka išsilai- drebą Lietuvos komdnistai
Jau Lenktyniuoja nestijos įstatymą. iškraipymų. Jie visomis valdžion ne tik visas rusų kė soste nutrūktgalvis Au- vis kalba apie tą, pasak jų,

.J Jame be kita ko pasaky-progomis skelbiasi lietuvių žemes, bet ir Gudiją bei gustas II Saksas, tik carie-laimę, nors rusų kareivis ir 
Jau skelbiamos lenktynes atieiuziami ’ nuo tautos globėjais ir amžinai Ukrainą, kurios tuo metu nės Onos kariuomenės ir tada atbrido į Lietuvą per

kitais metais būsiančio par- atsaįęOinyijt< laryoniiai pi- Kalba apie tariamus rusų buvo Lietuvos valstybės ri- patrankų priedangoje Įkopė lietuviško kraujo klanus, 
lieciai, esantieji užsieny, tautos nuopelnus, paslaugas bose ir gyveno toki laisvą j sostą jo sūnus nevykėlis naikindamas kraštą,.o lietu- 
kurie 1941-1945 metų karo n paramą Lietuvai bei lie- gyvenimą, kad šiandien Augustas III, Kotryna 11 viui valstiečiui atnešdamas 
melais pasidavė į priešo ne-tuvių tautai istorijos būvy-Ukrainos istorikai anuos įsodino į sostą savo buvusį tik pasunkėjusią baudžiavą, 
laisvę, arba tarnavo vokie- je. Kokią “globą” ir kokį laikus laiko šviesiausiu sa- meilužį Stanislovą Augustą (šis straipsnis paimtas iš 

• -• vit- n/ ’• * čių armiJ°Je ar policijoje,” “gėrį” atnešė lietuviui nū- vo istorijos periodu, o kai Poniatovskį. Eltos Informacijos. Jį pa-
Laimejo Vilkaviškiečiai mcfll nr_ dienia nkimantas rusas, kūne trudai net visa valsty- Nuo Petro Didžiojo laikų vašė Dr. A. Stanys.)

7aip Rusijos carai ardo visą Lie

Rusu tautos ‘parama4

Palangos vykdomojo ko- lr žinote, kas tą progra-milionus iš ten paleistų? Jų mokslas kraipo ir klastoja tą j j amžių Maskva Lietuvą ti ir stropiai žiūrėjo, 
iteto pirmininko (atseit, mą paruošia? Gi “planuo- vieton varys kitus. Lietuvos praeitį. Anais ii- viešai užkabinti vengė, bet nebūtų padaryta joki

pavaduotojas Al- toja” Globova, elektros ce-
miteto 
majoro)
fonsas Bertašius tikrai ap- cho viršininkas Nikalojus 
sukrus vyras. Tai tikras Ustominas, laivų pakėlimo 
Vinco Kudirkos aprašytas cecho viršininkas Ivanas ir 
viršininkas sukčius. tt. Vis iš “tėvynės” atvykę

Jis išvežė sniegą, kurio rusai.
nebuvo, surašė “sniego iš- --------
vežimo aktą,” ji sustiprino 
ūkio skyriaus vedėjo Tire- 
vičiaus ir miesto remonto 
darbų vykdytojo Novinskio 
parašais ir už tai jis gavo 
2,854 rublius.

Savo kambary sėdėda
mas jis “nusausino” kažko
kį plotą prie Rąžės upės, 
pats pasirašė už 6 asmenis 
ir gavo 4,944 rublius.

Jis sumanė iš parke esan
čio prūdelio išvežti dumblą, 
kurio ten nebuv o ir jarn ne
reikėjo jo vežti. Jis tik sura
šė reikalingus aktus ir gavo

ti jos 

Tuo
suvažiavimo 

būdu stengiamasi
oarbininko dar 
prakaito išspausti.

Grįžęs 5 Metus Lietuvos 
Nematysi

iš .
daugiau

čių armijoje ar policijoje, “gen atnese
kurie “karo metu buvo uz- dienis okupantas rusas, kūne gudai net visą 

Rugsėjo 18 d. Vilniuje ėmę vadovaujančias vietas kiekvienas lietuvis gerai ži- bę laiko jų buvus.•1 • — 1 « • . • i- _ _ ~ 1 O K-l Y T 1 •pasibaigė 
sporto 
laimėjo
kolūkių jaunimo sportinin- zacijas pokariniu laikotar-tuviui kalbama ne tik apie ko net 82 metus (i500- prievartaudami karinėmis mas:
kai. Antroji vieta teko Va- piu, jeigu jie išpirko savo nūdienę “didžiosios rusų 1582), kol šis pirmasis pajėgomis. Tiesa, ir tada Dvčių didelių gatvių san-
rėnos, trečioji Ramygalos Kaltę vėlesne patriotine tautos globą bei paramą. Maskvos puolimas buvo at- • Lietuvą ar Lenkiją atsiųs- krybuvo vaistinė, kurios

veikla tėvynės labui aroa Jam nuolat kalama, kad ir muštas. m caro kariuomenė buvo Lng« buvo įdėtus didelis bu-
--------  pripažino savo kaltę.” senaisiais istorijos laikais Netrukus po to, pergyve- vadinama draugiška, kaip te;is ’’''garažas: Tikros

Paskelbė Amnestiją “Laikyti kaltę mažinau-rusų tauta buvusi lietuvių nusi vidaus sukrėtimų lai-ir šiandien. Lygiai kaip
čia aplinkybe tai, kad už- tautos bičiulė, ją visada rė- kotarpį, Maskva naują nuo- dabartiniam

“Tikros Gyvos Siurbėlės”
Viename Sovietų Sąjungos 

pietų mieste buvo toks atsitiki-

11,152 rublius.
Taip skelbia pati “Tie- ->aummui 

sa.” Ir nuostabu, kad “by
la guli spintoje užrakinta, o
prokuroras atostogauja.” Komunistai paskelbė am-

Bertašius pakeitęs tarny- ^estlją 
bą ir dabar einąs sanatori
jos direktoriaus pavaduoto- su P!

Kažkokios komunistinėm šven- 
P" ~ tės prog-a tomis gatvėmis turė

jo ūkio reikalams pareigas. karo metu. aei Kurie jų nusįkaitįmus prieš tarybų kyklose, taip reikalaujama metų pabuvusi Maskvos liktame amžiuje Rusijos ca- gavo ir ta vaistinė.
Pati “Tiesa” sako, kad *)UV° nubausti neilgiau kaip pripažino savo dėstyti universitete. Profe- okupacijoje, Lietuva tada rai tarėsi su Prūsija. Buvo Vedėjas paskubomis išėmė

tokie atsitikimai dabar la- 10 metų, paleidžiami 1 lais- kaltę. Nustatyti, kad šiais šorius, išdrįsęs kitaip pasi- patyrė skaudžiausių dienų, daromos pakartotinos su- buteii- i° vietoje pastatė 1-enino 
bai dažni. 0 nubaustiems ilgiau atvejaįs teismo paskirta sakyti, išvejamas. Juk kaip Lietuvos sostinė Vilnius to-tartys, kuriomis Prūsija pa- r Stalino paveikslus, l>et para-

-------- bausmė sumažinama pu- bausmė neturi viršyti pen-tik dėl posakio, jog Lietu-kių kaisiu plėšimų niekad sižadėdavo nekliudyti, bet sa Pannrso nilimti. Taigi, ei
klų metų ištremties.” vai Maskva niekad nėra bu-nebuvo patyręs nei vėliau dar padėti Rusijai prižiurę- ' * J A * “ianii Pro \ais-

draugiška, anais me- nepatyrė, kaip tada. Buvo ti, kad Lietuva su Lenkija I^enino ir Sta- 
para- 

iurbėlės.”
■ etiėjas ne

itos to-

Čia Tik Rusai siau.
Jei komunistai tikrai am- Komunistų akyse lange matė 

paveikslus

5KAU YM1L I i A’ KIA

pažadus ir visa .Maskvos kumgaiks- kraštas buvo taip pat api- Rusija pirmą kartą 
vis dėlto grižu- tijos ir iš viso Rusijos isto- plėštas, sodybos sudegintos, šo Į Lietuvos-Lenkijos
metai baimingo rija vaizduojama "šviesiau- gyventojai išliko tik išsi-dav. 7„ _7_7 ....__

” Sibiro katorgoj šiomis spalvomis. Rusų is- slapstę miškuose, o daugelis per vadinamą.“nebylųjį sei- 
garantuoti. tori jos veikėjai, carai ir ku- tūkstančių buvo pabėgę i mą” tariamai tarpininkau-

nigaikščiai keliami į padan- Vakarus ir grįžo tik priešą dama tarp karaliaus ir su
ges. Tuo tarpu pavyzdžiui iš krašto išvarius. kilusių piliečių. Tada buvo
Lietuvos kunigaikščiai bei žinoma, jei dabartinė seimo nustatyta, jog Lietu- 
didikai vaizduojami tik Lietuvos okupacija vadina- va kariuomenės negali tu-

.. ........ V ilnis” Nr. 184 išspaus- liaudies engėjais. Lietu- ma lietuvių tautos išlaisvi- rėti daugiau kaip 6,000, o
iaus krašto dino Juozo Černiausko, viams neleidžiama jų gerb- nimu, o krašto apiplėšimas Lenkija—daugiau kaip 18,-

kietuose viršeliuose .TV. “Laisvės” kolūkiečio (Dau-ti ar jų darbus geru žodžiu jr gyventoju terorizavimas 000 vyrų. Vėliau carai pra- 
dJi^SVTSV.i^'aTAvr) kelias i sociALiZMą. geiaičio kaimas, Kybartų paminėti. Visos šviesiausios _jų‘globojimu, tai septy-dėjo aiškinti, jog be jų suti-
istarimą. angliškus pasikalbėjimus. Parašė i^.nas Blumas Trumpas ,ajonas) laišką, kuriame istorinės Lietuvos tismeny- nįolįkto amžiaus plėšimą kimo šis nuostatas negalįs
nauj a valgių knyga. m. Mi- okvokrattnto soc i a L t z m o skaitome: oes skelbiamosi liaudies pri- bei krašto sunaikinimą So-būti pakeistas. Mat, jį pri-

cheb onienčs parašyta; 250 pa:, ių PRADAI. Populiari ir naudinga 
nyga šių dienų klausimams supras-
i. Kaina ............................. 50c kolūkyje uždirbam. Gau

Vertingas Knygas
NAKTYS KARALIšKIUOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio ro- 

Dovvdčno apysaka apie jaunuolių manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
pergvvenimus šienapiūtėje. 168 pu>- rities. Kietais viršeliais, 46- pusla- 
lapiai. kaina .......................................$2 piai, laina ........................................ $4
CEZARIS, Mirko Jesuličo romanas, VILNIUS TAR? AUDRŲ. Jeronimo 

p,rm«,i dalis. Cicčn0 knyga api<? VilnPuida
puslapiai, kaina 

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI

verte A. K. dalis.

ANG- lietuyių kovas už savo teises.

kartą 
/vykdytų, 
siems 5 
gyvenimo 
yra

Patys Nesupranta, Ka 
Skelbia

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

MAITIS NEPRAŽUS. Baiio Sruo
gos įdomus aprašymas, kaip Joni SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- nam 
Mažrimas 1X12 metais iš Viekšnių į rasė E. Vandervelde, vertė
Kauna nusikraustė ir NaĮioleonų re- nas. Kaina ........................... .
gėjo—ir kas iš io išėjo. Kaina $2.50 ip-rt-vos 
NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs. 

lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus
LIETUVIŲ KALBOS

brolau, ką spaudėjais ir išnaudotojais, vietai vadina lietuvių tautai imant seime buvo ir caro
v..__ oam. ’ Gau-nors Lietuvos istorijoje nie-draugiškas veiksmais. Kur atstovas, Dolgorukis. 1768

iam 60 arų (apie 24 ketvir- nėra buvę tokios tirani- nebus draugiški, kad Krem- metais jie dar toliau nužen-
ainin iarrin—Ked.) žemės, n].e^a^ nėra buvę ,to- Huje ir šiandien galima ras- gė. Pasinaudodami Roda-

atsiminimni. 136 pusi. Kaina $I.iK) 
MTLŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo

gos trilogiška istorijos kronika, 
17:: pusi., didelis formatas, gera
popiera. Kaina ...........................$2..>*i
KO.N-TIKI. Th( r Heyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyru kelio 
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po_ 
lmcziją. 413 pusi. Kaina— .$3.75 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana

vičienės prisiminimai iš jos jau
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi.
Kaina .............................................. $1.00
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 

J. Aisčio atsiminimai apie Binkj, 
Miškinį, Tuma, Savickį, Giras ir kt
249 pusi. Kaina ...........................$2-56
MIRUSIOS Si KLOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M. 
Miškinis. 290 pusi. Kaina.—$3.25
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės 

parašytos indų ir kitų tolimųjų

Varvk- tainių jardų—Ken.j žemes, f/-’ ----- . ’ hujv u ow.««.vn
Parašė v pasisodinam bulvių, daržo- !iauvdles P^SP3.11^ ti puošmenų, tada išplėštų mo konferencijos maišati-
Kaina$3.oo vįų. turįm 3 karves,'ganvklą ^alP J'1'3 buvę -Maskvoje bei iš Vilniaus didikų rūmų ir mi, jie privertė seimą pa- 
istorija ir šieno duoda kolūkis visoJe Rusijoje. Rusai skel- išvežtų i Maskvą. skelbti Rusiją Lietuvos-

Dr. P. Joniko pirmasis ir vienintę- “ t T- ± bia apie tariamą 1*USU liaU-
'is š.uo klausimu veikalas. Kai- rViaU'ių tUlim II VlStU. 
na

ISTORIJA. 
Daugirdaitė-Sruogienė.

X. Taip ‘Ta apie tanal?ą Iiau7 Jei šešioliktąjį ir septy- Lenkijos bajorinių laisvių
pat gaunam už darbadie-dies .param^ .IietuvlJ .tautai nioliktąjį amžių Maskva į globėja bei neliečiamumo 

.... . nius javais ir pinigais koks dar ?r tais lai*ais, kai nišų Lietuvą ėj0 su kardu ir ug- gžnantuotoja. Šitas vadi-
ręs aRusijos1diktatori* Kaina ..25c derlius būna kolūkyje. Fra- Ray^ls buvo žiaunoje bau- njmj, tai nuo Petro Didžio- namosios “garantijos aktas,
socializmo teorija. Trumpai eitais metais gavom po 2 dziavos piiespau oje, o jo jai)ęų su klasta užgulė pakartotas dar du kartus

dĮkg. grūdų ir po 70 kapeikų, ^st® .ve*^® Lietuvą ‘ kaip (iidžiausias vėliau, davė pagrindo Ru-
keisis. Kaina ...............................2oc n čipmpf nežinom kiok era n- UGI JU OajO a , g , pi 1, gJogutis. Petrą Didįjį bol-Sijai VISUT Ristis, 0 kai LlC-

spaudėjų veiksmus vadina ševikiniai rusai skelbia bu- tuva su Lenkija panoro tą. 
reiškia? tautos, rusų liaudies vug didžiausių nuopelnų globą nusikratyti, susitaru-

veiksmais. valdovą. Maskvos didžią-sios Rusija, Prūsija ir Aust-
labai geras darbi- Iš tikrųjų Maskva nuo kunigaikštiją jis pavadi-rija a
Jis per metus gali P3!" ketunoliktojo amžiaus, no Rusįjos imperija ir pra- Tai

Fromą Kairy. 13 metn 
ac/iaus, išsilaisvino iš 
raudiT.Ųiu kiniečiu nagu 
ir H::n; Kontje kartu su 
motina Inokia. kada jos 
galės patekti Į Ameriką. 
Fmma žavisi Amerikos 
fjimi’is. todėl ji svajoja, 
kada tur "s progos juos pa
maivų. Emmos motina 
yra sena rusu emigrantė, 
šokėja.

IUOZAS STALINAS, arba

•25c o šiemet nežinom, kiek gau-
TIKRA "TEISYBĖ APIE SOVIETŲ gim.”

RUSIJĄ, arba komunistų diktatu-
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz- Ką
mo istorija ir valdymo praktika. I-a priplokime kad f'emianc. bai daug medžiagos. 96 puslapiai rllieiSKime, K4C1 CemiaUS 
kaina ............................................ kas
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA nįnkaS 

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- . . 
rašė kun. M. Valadka. Svarbu tUl’Ctl

vra
buvo280 darbadienių. T pradėjo kilti, ouvo simušė iki Baltijos juros, 

Skaitant, kaip jis sako, po a^zinas okupuodamas ir Estiją bei

jas abi visai išdraskė, 
buvo padaryta trim i.

kiekvienam perskaityti. Kaina
tautų legendos. 220 pusi. SOCIALdEMOKRATIJA IR BOl^ 9 Vo^dTenoTVi^nAdZh^’^ft UŽėmęS krtŽiuOČių vietą, didele dali latvi ios Lie-
na .............................................. ŠEVIZMAS. Pagal K. Kautsk - Kg- dienai, JIS UZOirOS O6U krvžinočiais Lietuva ? 1 J
popiežiai m lietuva. Kunige naujausiomis žiniomis papildyta tuo kilogramų javu ir 196 rub- _ su . /, , . . . tuvos jam nepasiseKe pa-

™ (pernai diėnm gavo ™ vt ‘T*^
lemaitės raštai Garsiosios B,N0 SENOVĖJE. Dievų yra vi-kapeikų). Kadangi uz ei- 131 . j.. g •• .. tis i Lietuvos vidaus reika-

^sų rašytojos pirmoj karo metu Įlutę (kostiumą) reik mokė-liau pasiyauino Rusija, Ji lus Tojj pojitįka 
Amen oje parašyti vaiz. c iai su ra- buvo senųjų lietavi, dievai? fi daugiau kaip 1,000 ru b- ^rurnia?1i Jaa ^00 m^ų-Bu- pi-įvedė prie Ljetuvra-

puslapiai,
kaina .................. ............................... 5^'
šytojos paveikslu. 128 kie buvo senųjų

Kaina ............................................. $1.00
P. Aoelkio.ln},

vėliau 
-os pa-

I žemaičiu krikštas, p. Aoelkio už per metus uždirbtus J;0 P^e.KUSj JOb vergijon, vergjmOr Nuolatinis Lietu 
nepriklausomos lietuvosT parašytas istorinis romanas iš že- 196 rublius Černiauskas pa- 0 issi\aca5 usi( o abai vog ramvbės drumstimas,
..S’žį nuDirkti viena ranko-velka. car0 kariuom€nės isibrovi-
Kaina ............................. ..............$5.00 VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo V ę. , _ ---------
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi- toks tvanas būti ir k« apie ta: ._____ ____ T5

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. ...ako mokslas. Kaina .................25c
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2/ ATevnę r JFTlTVn«5
mmksuis viršeliais .................$i.oo ;^.ialdemokratų ražtai‘ ’^J}. uždirbtu javu. O jei jis dar jo amžiaus Lietuva iš rusų bajorų dvarus
lietuvių kalbos gra_matika. 5evikų okupacijos ir teroro Lietuvo- turi nedarbinga pusės neturėjo ramybės, baudžiavon dabai

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
Amerikos lietuviams. 114 puslapių. 
Kaina ............................................. $1.00

.25c

caro kariuomenės
2. Rusijos vaidmuo Lie- mas į Lietuvą, lietuvių vals- 

Vienas Černiauskas su- tuvos apiplėšime. Iš tikrų- tiečių gaudymas ir gabeni- 
valgys daugiau nei pusę jo jų jau nuo pat keturiolikto- mas Į caro, jo generolų ir 

žiauriausion
nedarbingą pusės neturėjo ramvbės. baudžiavon dabar bolševi

KODĖL Aš NETIKIU J 
Pilna argumentų, kurie

įdomūs. Kaina .............................. 20c premiją,

je. Kaina __ _
barabas. Paer Lagerkvist’o isto- šeimos narį, tai jam tų javų Kai 13-14 amžiuje Lietuva'kinių rusu 

niEV.». .ySfi’.”,*1 ’S^č!"Bik<*28aS neužteks.„ ‘ , surinko savo globon didelę vadinamas
visiems Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio Visas išganymas—tas že- dalį buvusios Kijevo valsty- ir lietuviškosios liaudies

ir jų pakalikų 
lietuviu tautos

Kaina .......................$2.25'

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadway

mės sklypelis, į kuri Čer- bės žemių, išvaduodama jas globojimu. Cariniai rusai 
niauskas įdeda visą savo iš totorių jungo, Maskvos nebuvo tokie ciniški ir ’oent 
sielą ir todėl dar gali šiaip didžioji kunigaikštija iškilo tylėjo, nesigyrė giob-i kaii

"T- 11^
LENGVAS lidifAS" 

IŠMOKT A N GUS K

Naujas, pagerintas anglų k$Ibns vadovėlis, sa 
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, 
lių, paukščių, žuvų. vabzdžiu, medžių ir gėlių 
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški posmai- » 
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie i 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, paa dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus k’ utuvėn ir tt.

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

Kama 75 Centai 
Užsisakant adresuoti:

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

So. Boston 27, Mass. taip gyvas išsilaikyti. kaip didžiausia varžovė, ir kad
I

daro bolševikai
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Moterų Skyrius

Šykštumo liga
Prieš porą mėnesių Pro vi- Tokių

dence, R. L, mirė sena vien- VVinifred 
gungė vardu Winifred De-’gana daug.

kaipšykštuolių 
jvine p 
Visi jie yra ne

Devine pasitaiko

leidyklai. Bet apie tai ne
gali būti kalbos, šykštuo
liai paprastai draugų netu
ri, laikraščių, knygų neskai
to, chorų, vaidinimų nelan
ko, nes tai vis be reikalo, 
/‘niekams” leidžiami pini
gai. Gyvendami šykštuo
liai neturi ryšio su gyveni
mu ir su žmonėmis. Visuo
menė nejaučia, kada šykš
tuolis kur įgyvena, visuome-

LUIGI P1RANDELLO:

ne taip pat nejaučia, kada
, .......................... . . . . m. . (šykštuolis miršta. Numirėvine. Tai buvo vieniša, uz- sveiki žmones. lesa, jų Svkįtuulis. k niekas 

sidanusi žmogvstė. Rado niekas neuždaroj ligonines. -* n;«t-..tf
ją vieną dieną negyvą se- nes jie nekelia triukšmo ir

name jos name, šiaurinėj niekam pikto nedaro, bet 
miesto daly, vadinamoj jie yra dvasiniai nesveiki? m.
Noith End. Niekas nesiste- Tai žmonės, kuriu dvasinė 
bėjo jos mirtimi, nes ji bu- lygsvara yra pašlijusi, su-

asaros neiš
liejo. Vieninteliai, kuriems 
šykštuolis atneša naudos 

tai mirdamas, o ne gy
vendamas), yra graborius, 
turto administratorius irvo jau 80 metų. Palaidojo jaukta. šykštuoliai daž- 

senutę be triukšmo, be liū- niausiai būna vieniši žmo- 
desio ir be ašarų, tik kai nės, kurie neturi artimų gi 
graborius pasisamdė advo- minių. Pasitaiko 
katą, kad iš kur nors kas čiais, kad šykštuolis turi sa-
nors jam apmokėtų laidotu- vo šeimą, bet ir tada jis ne- --------
vių išlaidas, paaiškėjo, kad turi su šeima artimų ryšių. Žolė ar pikžolė, čia Ame-

valstybės iždas.

DARYT SV 
“CRAB” ŽOLE

RALDONŲJŲ paleisti

Ponia Peter Huizer iš Wakott, Ind.. ir jos vyras olandas 
raudonųjų kinų paleisti, britų laivu atvyko į Hong Kone.

MIZARO VARNAS
Luigį IYnuidello yra pasaulinio garso ital’j rašytojas, už 

savo kūrinius laimėjęs Nobelio premiją <1934 metais). Jis gimė 
isG7 metais ir pirmąjį veikalą parašė, turėd imas 15 metų. 
Rašė ji dramas, romanus ir trumpus apsakymėlius. Ypatingai 
jis pagarsėjo savo dramomis. Visuose jo veikaluose matosi 
gilus tikrovės pažinimas ir asmenų ryškumas. Mirė jis lirtv 
•i.vais. sulaukęs U*J metų.

tia duodame susipažinimui vieną iš jo trumpų apsakymėlių.
—yted&kciju.

senoji Winifred paliko jaučiasi esąs šeimai priešas, rikoje 
$100,000 turto. Vien jos o ne giminė, jaučiasi vieni- grass,” 
namuose surado gyvais pi- šas. Gi žmogus vienišas bū- krašte, 
nigais $29.500, kurie buvo ti negali, jis turi ką nors nai iš E

vadinama “crab- 
yra ateivė šiame 
Ji atkeliavo jau se- 
uropos ir ypač išsi-

Varg.šai Tie Vyrai! nakti ingytis
_____  rūsyje ir

Perskaitęs “Keleivyje” O.

— palėpėje ar 
rytą be pusryčių 

skubėti i darbą. Ir grįžęs, 
kaip katinas Įsėlinęs, atsi-

straipsnį prašinėti ir prisaikdinėti,

Vieną šventadienį būrys aviganių, laipiodami sta
čiomis Mizzaro kalno uolomis, užtiko lizdą, kuriame 
didelis varnas tupėjo ant krūvos kiaušinių. Jie sugavo 
jį ir ėmė erzinti juokdamiesi:

“Sveikas tėti! Ką tu čia darai? Tik paižiūrėkit į jį! 
Tupi ant kiaušiniu! . . . Klausyk, tėti, juk tai tavo žmo
nos darbas, ar ne?”

Savaime aišku, varnas paaiškino, kodėl jis tupi, bet 
jo paaiškinimas varniškoj kalboj piemenims buvo nesu
prantamas. Visą dieną piemenys žaidė, erzindami* var
ną; paskui vienas iš jų pasiėmė varną namo į kaimą, 
bet kitą dieną, nežinodamas, ką su juo daryti, užrišo 
varnui ant kaklo mažą bronzinį varpelį ir paleido saky
damas: ,

‘‘Skrisk ir džiaukis!” !
* i

Niekas, tik vienas varnas galėjo žinoti, kaip ji pa-sukimšti į geliu vazas, se- mvlėti. ko nors geisti. Jei platino pietinėse Amerikos D. iš Chicagos -----r—t .. .-------, ....... . . x x ,
nas cigarų dėžutes ir senus jis nemyli žmonių, jis turi valstijose, bet ji užtinkama “Nenorėčiau Būti Vyru,” kad kitą kartą to nepadary- triukšmingas papuošalas, užkabintas ant jo kaklo,
apnešiotus vokus. Taip pat mylėti daiktus, šykštuoliai ir visame krašte. Tą žolę parėmiau rankomis galvą ir si. Na ir žiūrėk, kad už nu- .U11 ^s. „ aukštyn į dangų. Jeigu spięsti iš to, kaip 
surado banko knygutes, ku- taupo ne tik pinigus, bet gal netiktų vadinti piktžo- susimąsčiau. Ir kam gi sivaikščioti ar pasivažinėti, ^didžiai jis skraidžiojo, tai atrodė, kad varnui jis buvo 
rios rodė, kad bankuose de- kiekvieną daiktą. Jeigu Te, nes ji Amerikos pietinė- mane Dievulis leido būti sikaltimą nepristatytų kiek- savotiškai malonus; jis visai užmiršo savo lizdą ir patelę, 
pozituota yra dar $69,000. šykštuolis pakelėj rado gu- se valstijose mielai yra nau- vyru? Būti vyru ir tuo pa-(vieną dieną indus ir grindis “Din dindin din dindin . . .”

ziką. jis jį pasiims, jeigu dojama pašalui, o sėti jos čiu būti ne savo padėtyje, plauti. Žmonai einant pa- , . L . . ........................ j ,
?eną kaliošą—irgi parsineš nereikia: ji visur auga “sa-tikrai mažas malonumas, niekuomet neklausk, kur? Kaimiečiai, palinkę prie žemės, įssitiesdavo, Kuomet 

u i • a . . . • . namo. šykštumas šykštuo- vanoriškai” ir greit plinta. Man būnant moterimi ir aš Niekuomet nežiūrėk į žmo- išgirsdavo varpelį ir žvalgydavosi Į visas puses per bėga
ma jame j>\veno turtinga j. . priemonė nugalėti Piktžole ji virsta tik ten. sugebėčiau savo vyrą, O. D. nos pinigine, kur ir kiek iš- linę saulės nušviestą lygumą. Jie įsmeigdavo akis į tolį

kur jos niekas nenon nau- žodžiais tariant, neblogai leidžia tavo sunkiai uzdirb- n- klausdavo vienas kitą:
Jei tavo ištiki- “Kur jie skambina varpais?
Į namus parsi- 

jveda gerą draugą, kelioms

Niekas, kas 
pro jos namą.

praeidavo
negalvojo,

įus, apleistas, gi 
loja atrodė didelė̂ °neturtė" ^ra šykštuolių, kurie pa- doti ir ypač, kai ji užninka nuvaikyti, net su gailiomis tų pinigų. 
,- j. j. - ... .. , , " sidaro tokie iš baimės. Kai prie namų pieveles. Ten ašaromis akyse, palydint į ma žmona

J kuriuos žmones persekioja įsimetusi, ji auga, kaip ant Kapus. . . .

,9’>
Vėjelio nebuvo nė pėdsako; tai turėjo būti labai

ir namus pasišviesdavo žva-, . _
ke. Elektra buvo perbran- Į».me rytojau, netikrumas. nueitų, 
onc -r™„ ;; ,i„x Kas bus. jeigu susiręstu, dėl

iš namų, toli toji bažnyčia, kurios varpelių skambėjimas pasiek- 
geros kom- davo juos čia, lygumoje. Kuri bažnyčia tai galėjo būti?

Jie išgalvodavo visokius paaiškinimus, ir niekad

ir kai kitos žolės
vasaros karščių vos vos Al . ne=:e_,iaa ****** ' ** nes

o__ __ _ išlaiko, “krabžolė” motenrni )uU* Ipanijos ūpą. Ir štai kaip
apaksiu. jeigu pasensiu? Iš nebijo nieko ir gražiausiai Vvrai priverstinai turi protingai ir puikiai moterys _ . , • , u-
kur gausiu pinigų? Toji žaliuoja. Ten ją ir tenka tarnauti kariuomenėje, muš- sutvarko tokius vyrus, ku- nesapnavo, kad tai uvo varnas, uns s am mo var 

rytojaus verčia tau- naikinti. tis kaip žvėrys, lieti prakai- rie valdo pasaulį. Pek» augštai, augštai danguje. ,

laiku Naikinimas tos žolės nė-tą ir kraują ir būti užmušti Tiesa, Dievas, sutvėręs "Tai dvasios,’ galvojo Sikas, kuris dirbo vienui 
žmo- ra lengvas. Ji mėgsta aug- mūšių laukuose, o aš lai- Adomą, pei greitai pasisku- vienas savo žemėje. Jis kasinėjo aplink migdolų me- 

s nebegali nugalėti. Jis ti paliai žemę ir piaunant mingai laiką leisčiau na- bino iš jo nuosavo šonkau- džius griovius, i kuriuos turėjo pripilti trąšų. Jis per-
susitaupo ne tik juodai die- žolę ji išsigelbsti prisiglau- muose. Vyrai kunigai turi lio padaryti jam gyvenimo sižegnojo. nes jis šventai tikėjo Į dvasias. Kartais jis

kalas aplankyti šen ’ W na‘ ” juodai duonai, bet su- dusi prie pat žemės. No- klausytis moterų nuodėmių,'palydovę, bet ne tvarkyto- net girdėdavo jas šaukiant jį vardu, kai vėlų vakarą
nifred 1 b^lsdavoM ’ duri« įkrauna geroką turtą ir vis rint ją nuplauti, pirma o aš jam tik gražius žodžius ją—Ievą. Geriau būtų. kad grįždavo iš toliau didžiuoju keliu, netoli apleistų plytų
kunritim ' Senutė ? taunė nePabai£ia taupyti. reikia grėbliu gerai išakėti, kalbėčiau. O kam man kiš- jis kelis milionus metų būtų degyklų, kuriose, kaip kiekvienas žino, dvasios Įsitaiso

1'~J ji atsistotų. Tada ją ti savo nosį ten, kur vyrai pagyvenęs viengungiu tarp ąau narnus. jjs girdėdavo visai aiškiai, Kaip jos šauk
lį- lietuvių —!a nuplauti, arba ir statomi prie sunkiausių ir beždžionių ir ilgiau prisi- davo. “Sikai, Šikai!”,—ot, šitaip paprastai,—ir jam 

rankorni8 išrautu pavojingiaušų ir atsako- žiūrėjęs jų gyvenimo ir ,a,.kaj atsistodavo ant po kepure.
Naikinti ją reikia pnes rmngiausių darbų ir dar tu- daug ko is jų pasimokinęs;

sėklų subrendimą, nes ri valdyti pasaulį? tada ir mes vyrai būtume .Jis išgirdo to varpelio balsą iš pradžių toli. paskui
kitaip kitais metais ji vėl Vargšui nevaisingam vy- paveldėję bezdžioninkumo arčiau, paskui vėl toliau. Kelios mylios aplinkui nesi- 
pasirodys dar skaitlinges- rui daktaras kiša stiklinį ir geriau supratę kaip gerb- matė gVvo žmogaus—tik laukai, medžiai ir augalai, tai 
niu būriu ir nuo jos dar sun- vamzdeli su negro ar indė- ti ir mylėti žmoneles. O mo- vig daiįta;t kurie negalėjo, nei kalbėti, nei girdėti. Jų 

nejautrumas dar daugiau padidino jo nerimą. Vėliau

gas dalvkas. Tiesa, ji daž- ausKS?,u’
nai pasiskųsdavo. kad ~ J***™ "tekstu darbo, jeigu gyvybę 
šaldytuve pienas surūgsta,
bet vistik nenorėjo be rei-, . _
kalo leisti pinigus elektrai.
Durti skambutis, kuris buvo !7*VLL. .. ,
elektrinis, išjungus elektrų. Pas>dar° ’«?• ku"« 
taipgi neveikė, ir kaimynai, s 
kuriems kartais būdavo rei-

"T*i auy v ;i:cxc-

man 'valandoms 
butų sugadinsi

v *-i x , • x - , -x kad ji atsistotu,kur tik galėjo, atsisakyda- Tokių taupytojų sykstuo- o.ajjma 
ma ne tik gyvenimo malo- lių turime daug ir lietuvių 
numų, bet ir gyvenimo būti- tarpe. Kiekvienoj didesnėj 
numų. Ir štai vieną dieną lietuvių kolonijoj pamatysi 
persiskyrė su šiuo pasauliu, žmones, kurie nedavalgo, 
palikdama $100,000 turtą, nepasirėdo, žiemą gyvena 
Palikdama kam? Nagi, nie- šaldami, vasarą trokšdami, 
kam. Testamento nerado ir vis dėl to, kad sutaupytų ų-au"^y 
jokio, brolių ir seserų ji ne- skatiką. Tai vieniši, nelai- nant 
turėjo. Jau per dvi kartas mingi žmonės. Taupo jie.
Devinu š

o, nes ji turi vieną nepap-nežinant sėklos, davėjo nei j Artinasi ruduo, pakalbin- 
miausi įminės pasirodė du tūkstančius. Jie taupo, ne-^ •vpati'!’?:.kur ^7 varcl°’ Įvardis, ir rases, kinie pažįs,amIIS ir pr!ete. 
pusbroliai. Vienas p-asb, o galvodami anie testamentą Siia V !’,aelt^(gal f ,1S £ užsisakyti “Keleivį;
lis yra 90 metu senis, kitas ir mirti. Jug galėtų palikti^ lt K*‘~ *

dėl tą žolę naikinant patar- savo žmoną ir tam nemažą 
tina nepalikti jos gabaliukų sumą pinigų ir turėsi kas

ta
> apsiginti. Piau- 
žole reikia žiūrėti.

y<xu pvt uvi naiuts i.nnm j ežupv kad jos gabaiėliai nepalik-išsivvstvs• paliegęs invali-
vinu šeimoje daui; sunu neklausdami kam paliks , J -u,- • j • , ‘ ‘ , .......i i* • , * • 4 vtds it* i nesugrebti ir nesudegin- das. ar kitoks išsigimėlis,dukterų mirdavo vien- tuos sunkiai sukaltus skati- .f f. , . . c »

no sėkla, ir tu žmogau ne- terys ir be to moka bezdžio- 
suk sau gaivos, kas iš jos nauti ir vyrus tvarkyti.

L. Mockevičius.

berods jaunesnis ir turi du savo turtą artimiem drau- 
sūnus. Ar tarp šių keturiu gam, pagaliau, kultūrin-j 
įpėdinių bus padalintas vi-giem reikalam. kokiam . - Vit_;r. _• ,
sas turtas, a. tik jo dalis, chorui, ar kultunn.am kiu-ejg njekais žo,- vė, augs fco
tai nuspręs teismas. J ui, ar laikiasciui, knygų t • -- rviovalin “Irmhšrnlo’’ rt • • ■ « t,.

Jei iš pievelių kiaozoię O jei zmona nevaisinga, tu 
išrauti prieš jos sėklų prino- jai to niekuomet neprimink, 
kimą, ir jei tą padaryti me- Privesi prie isterijos, ar šir- 
tus kitus, tai tą piktžolę ga- dies smūgio. Ir čia nerei- 
lėsi visai išnaikinti. Jei no- kia jokių vamzdelių. Juk 
įima greičiau su ja apsi-ta; tikra civilizacija! O jei 

įdirbti, tai galima vartoti ir jau vyro “meilė” užgęso, 
chemikalų žolei išnaikinti, būtinai skyrybos ir aš vėl 
Geriausia priemonė yra pa- laiminga ir kito mylima, 
imti karbolio rūkšties (car- „ . , - '•
bolic acid) buteliuką ir ant (^abar dubk žmogau; 
kiekvienos žolės kotelio (lianas kaip juo as
prie šaknų užkrapyti /abrike, savaites^le,

vaistų. Tada žolė nudžius. Pa’ne"K žmonai pe ę

LAIMINGAS VĖL LAISVĖN PATEKĘS

Dilmust T. Kanady, kilęs iš Texaso. gyveno Shanghai 
mieste ir vertėsi medvilnės prekyba. Raudonieji kinai 
jį buvo suėmę ir kalino.

(žinoma, tik čekį, ir nie-

_____ kuomet neiškeistą). Žmo
nelė sukrapšto smulkiais

KELEIVI” ant “strytkario” ir būk pa
tenkintas. Paprašysi “kvo-

--------  ---- iteri" cigarečių pakeliui nu-
Mrs. Grace Gasinski gim- sipirkti—susirauks, nors pa- 

tadienio proga atnaujino ti dūmus lengvai ryja. Pa
keleivio” prenumeratą sa- prašysi dešimtuką alaus bo- 
vo mamytei Mrs. ANNAI kalui—išvadins latru ir ga- 
SHATAS, Chicago, III. Ta tava prie kryžiaus kalti. O 
pačia proga užsakė mamy- jei kada draugas pavaišins 
tei 1956 metų kalendorių ir . karčiąją ir pareisi vieną ko- 
paliko “senam generolui” ją kita koja paremdamas, 
$1.50. [nepriims į butą, turėsi per

—F. V.

ATNAUJINO
DOVANŲ

I’ARODOS K AK A LIEN Ė

Mary Jane Mangler iš 
Mercerville. N. J., išrinkta 
New Jersey valstybės pa
rodos karaliene.

jis nuėjo pasiimti savo priešpiečių, kuriuos atsinešė rytą 
iš namų ir paliko kabėti savo terbelėj ant alyvos medžio 
šakos kartu su savo švarku, gana tolokai. Priešpiečiai 
susidėjo iš pusės kepaliuko duonos ir svogūno. Bet tik 
pažiūrėkit! Svogūnas tebebuvo terbelėj, bet puskepa- 
liukas duonos buvo išnykęs. Tas pasikartojo tris kartus 
per kelias dienas.

Jis niekam nė žodžiu neprasitarė apie tai, žinoda
mas, kad kai dvasios pradeda žmogui krėsti pokštus, 
vargas jam, jei jis pasiskųs. Jos lauks savo progos ir 
kankins žmogų dar daugiau sekantį kartą.

“TTs nesijaučiu gerai,” pasakė Sikas vakare savo 
žmonai, kai grižo iš darbo; ji paklausė jo, kodėl jis taip 
keistai atrodo.

“Bet tu gali gerai valgyti,” pastebėjo ji jam netru
kus, kai pamatė jį godžiai užsipuolusi ant sriubos, ry
jant vieną šaukštą po kito. ,

“O taip, aš galiu valgyti,” suniurzgėjo Sikas, kuris 
nuo ryto nieko negavo valgyti ir buvo Įsiutęs, negalėda
mas niekam pasakyti savo rūpesčio.

Pagaliau kaimynystėj pasklido gandas, kad tai buvo 
padauža varnas, kuris skraidžiojo danguje ir skambino 

; varpelį. ,
“Kaip aš esu gyvas, aš iškilmingai prisiekiu,” pasa

kė Sikas, “kad jis man už tai užmokės!”
Taigi, sekančią dieną jis pasiėmė į savo terbelę, 

kartu su puskepaliu duonos ir svogūnu, keturias sausas 
pupas ir keletą virvučių. Kai jis pasiekė savo žemę, 
pirmiausiai nubalnojo asilą ir paleido jį ganytis ražieno
se atšlaitėj. Sikas, kaimiečių įpročiu, mėgdavo kalbėti 
su savo asilu, ir gyvulėlis iš pradžių pastatydavo vieną 
ausį, paskui kitą ir kartas nuo karto suprunkšdavo, tary
tum jam atsakydamas.

“Eik sau, Cikai, eik sau, pranyk,” pasakė tą dieną 
Sikas asilui. “Tik gerai žiūrėk, ir matysi, kiek mes turė
sime juoko!”

(Bus daugiau)



Nr. 40, Spalio 5, 1955 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis 8epciL.ua
vimo jubilėjų ir čia yra lai- 

t komas dideliu veikėju.... 
Štai korespondentas A. K.

_____  Į J. savo straipsnyje ‘‘Dievo,
Išvyks į Legionierių Tautos ii Aitimo Tainybo-

---------- Suvažiavimą Floridoj paskelbtam Tėvynes
Praeitą antradienį Bosto- -------- Žiburių 45 Nr. 19o3 me-;

no gyventojai pasirinko Šį penktadieni 3 vai. p. ^is: aPie TatĮaiausM
kandidatus miesto šeimi- p. į Amerikos legionierių šR^įP rašė: . . . kun. di. 
ninku vietoms. suvažiavimą Miami Beach, J- tadaiauskas . . . susui-

Į majoro vietą buvo ketu- Fla., išvyksta Aleksandras šęs su BALf o centiu n ga
li kandidatai. Jie gavo Čaplikas, Jonas Romanas, J° Paramos, teikė pa
baisų: Hyr.es 50,934, Pov.-Joe Adams ir Stanley Ver- šalpos vargstantiems tautie

Vietines Žinios
J| PALEIDO IŠ KALĖJIMO svainis Jonas Maženis. nusivylimą, džiaugsmą ir 

.Velionis buvo nevedęs, liūdesį. Taipgi—tautosgar- 
mirė sulaukęs 72 metų, bu- bę ir taip pat šokiais gerbia
vo kilęs nuo Panevėžio. savo tikybos dievaičius.

M

h
t«

Jau Turime Kandidatus ;:W J. Skinderis.

PAVERGTŲJŲ SEIMAS 
POSĖDŽIAUJA

u . *

ers 36,417, Curley 24,185 ir bicki. 
Dolan 18,528. Paskutinie
ji du atkrito, tuo būdu laj>- ‘ 
kričio 8 d. turėsime majoru 
pasirinkti Hynes ar Powers.l

čiams, pats aktyviai dalyva
vo šalpos komitete. . . .” 

Jer. Valaitis klausia ka-
_____ talikiškus “Tėvynės Žibu-

Adv. Steponas Briedis at- laus aiškiai pasakyti, kas

Sveikino Adv. Briedis

Devynius Miesto Tarybos siuntė sveikinimų iš Man- sukčiai buvo. 
narius rinksime iš šių kan-' chester, Conn. Ten jis iš ~~
didatų: W. J. Foley, E. J.Brooklvno buvo nuvykęs MūsM Himnas Nevv Yorke 
McCormack, G. F. McDon-'dalyvauti SLA 207 kuopos . “ T
ough, G. F. Piemonte, E. F.*40 metų sukakties minėji- Rugsėjo 20 d. Nev 101- 
McLaughlin, J. E. Kerr i- me. Jis rašo, kad “buvo orkestrų šventės koncei- 
gan, F. C. Hailer, J. C.‘linksmas ir gražus parengi- te> kuris buvo Battery Pai- 
White, F. X. Ahearn, J. F.'mas.”
Collins, J. S. Coffey, C. A.i —

w.

Šokikės pasipuošusios gy
vų gėlių vainikais, krūtis 
prisidengusios broškaitėmis, 
nuo juosmens ligi ryšelių

-------- žolynų sijonėliais ir šoka
Rugsėjo 22 d. Nevv Yor- basos. Kai nesupranti tų 

ke, Carnegie Endovvment šokių prasmės, kai kam to
lumuose, prasidėjo antroji kie šokiai akis gadina, bet 
Pavergtų Europos Tautų se- kai vakaro vedėjas paaiški- 
sija. Posėdyje priimta re- na kiekvieno šokio reikšmę 
zoliueija, kuria protestuoja- —būna labai įdomu, 
ma prieš rusų Pabaltės vals- Pusė po devynių nuvalė 
tybių—Lietuvos, Latvijos ir stalus, užtiesė gražiomis 
Eistijos—užgrobimą. Be ki- staltiesėmis, atėjo patar
to, pasiųsta padėkos teleg- nautojai su gėrimų sąrašais 
lama JAV prezidentui Ei- ir galėjai užsisakyt kokių 
senhovver, kuria dėkojama tik nori likerių. Nuo čia 
už pavergtųjų tautų įstaigų prasideda antra dalis prog- 
ir devynių pavergtų tautų ramos—“Havvajai Šaukia.” 
žmonių būklės supratimą. Bet, apie tai kitą syk. 

Generalinės tarybos pre- A. Jenkins.
zidiuman išrinktas pirmi- ———— .------- --------- --
ninku Dr. Vilis Masens Pakalk,nk.mc orauguj u- 
(Latvija), vicepirmininku P®žĮstam“s a“,sakyti Ke-
Dr. George M. Dimitrov *eivi- Metams kaina $4. 
(Bulgarija) ir gen. sekreto- . ~ '
rium Brutus Costa (Rumu- rūlCŠkOjimūl 
nija). Sesijos posėdžiai ,,aie-kau savo br„,io simo 
buvo tęsiami rugsėjo 28, ,simon) valkko. kilusio iŠ 
29, 30 dienomis. Į tuos po- Babriškės kaimo, Varėnos vals- 
sėdžius iŠ Europos atvyko ėiaus, Antano ir Marijos (Gu
du lietuviai, Dr. Petras Kar- dauskaitės) Valickų sūnaus. Jis 
velis, jis yra Lietuvos dele- atvyko Amerikon 1912 metais, 
gacijos naiys, ir Eduardas tarnavo kariuomenėj pirmame

ke, sugrotas ir Lietuvos 
himnas. Tas koncertas bu
vo keturioliktas ir paskuti
nis šiais metais. Šventę or- 

i ganizavo Downtown Man-

Norton, M. H. Sullivan, J.
J. Hurley, F. C. Langone,
J. E. White, J. P. ConnollyJ Vagis buvo įsilaužęs į . .
T. Lvons. *Leo Silkinis plaukų kirpvk- hattan Association, Ine. Šį

- ------------------------ jlą Cambridge, 783 Main koncertą padėjo suorgani-
Jgatvėj. Matyli, ieškojo pi- zuoti pavergtosios tautos ii 
Inigų, bet nieko nerado. At- JU tarpe Lietuva.Susisiekimas Pabrango

Nieko Nelaimėjo buvęs Hitlerio vyriausias laivyno vadas admirolas Ericii 
Raeder. 79 metu amžiaus, paleistas iš Berlyno kalėjimo. 
Jis kartu su kitais didžiaisiais vokiečiu karo nusikaltė
liais Nuernber.e 1946 metais buvo karo teismo nubaus
tas kalėti iki gyvos galvos. Bet dėl blogos sveikatos jj 
išleido, čia ji matome išėjusį iš kalėjimo su rožių puokš
te. kurią jam Įteikė jo žmona.

Nuo praeito šešudienioį“1 paliko tau^n^^ bet^®
susisiekimas miesto autobu-, - valstybės nepatiekė savo

MIAMI, FLA. NORTH MIAMI, FLA.
. u»

sais ir geležinkeliais pa
brango 2 centais. Ten, kur 
mokėjome 13 centų, dabar.
mokėsime 15 centų. Nebe- Kas Tie Sukčiai? 
bus token, todėl visur ki- Diplomuotas teisininkas 
tur mokėsime 20 centų. Mo- Jer Valaitis iš Hamiltono, 
kiniai mokės kaip mokėję
5 centus. Už automobilio 
laikymą MTA priemiesčių 
aikštėse mokėsime 65 cen
tus. (į tą sumą įeina ir bi- 
letas autobusu ar traukiniu 
į miestą ir atgal.)

HAMILTON, ONT.

Lietuvių Bendruomenės
\/.l.

komporitori'ų Tūrinių, tad Uv>ko » Sūnaus Ligoninės Pastotė Stotį 41 uuuaiuao ituna»v ntu lutuuviivj

orkestras sugrojo tik ju Atidarymą | čia jau pastatė naują ge- Turauskas, jis atstovaus kare ir buvo sužeistas, kuri lai-
himnus. ju tarpe ir Lietu- “Keleivio” ir “Naujienų” ležinkelio stotį ir spalio Centro Europos Krikščionių ką gyveno Washington, D. C.

bendradarbis, vietos visuo- mėnesį ji pradės veikti. Va- Demokratų Sąjungą. Posė- į* _^s ar kaf 1apie.J,,z*7 
menininkas Kazys Braze su žiuojantieji į Miami Beach dyje pirmą kartą dalyvavo “ūresu.
žmona Julija rugsėjo 28 d. galės čia išlipti, bus pigiau P[of. Juozas Kaminskas, jis “ ’(42)

vos.
STATEMENT OF THE 

Ownership, Management, Ete.Ont., mums rašo:
Šių metų rugsėjo 15 d.

“Tėviškės Žiburiuose” Nr.
37 (297) Hamiltonui skir- 
toje vietoje isspausdintas Suffolk County/for 
rimto dėmesio vertas Sk.

Required By Tite Act of Cmgress 
of A u gurt 24. 1912,

OF KELEIVIS 
(Lithuanian Weefcly)

išskrido i Chicagą. Ten lau- ir laiko sutaupys, 
kė jų sūnus daktaras Alek- L- J- Stasiulis
Sandras Braze, atvykęs par
sivežti savo tėvų į Rock-

atstovauja Socialistų Sąjun- 
gą- Jonas Laurynaitis it-iiko savo te

tos Konstancijos Laurynaitytės- 
Aleksandraviėienės, kuri yyvena kur

ford> ni- Čia daktaras pa-
__  /v T/Jlmillll išvin/lill tai aPie Pittsburghą, gal Homestead.PITTSBURGH, PA. 16 1 vumųjų nawtųų Pa., ar kur kitur toje apylinkėje. Ji

statė gražią naujovišką Ii- p Dargi* Sulaukė 50 Metu (Atkelta iš 2 pusi.)
pati ar kas ją žino prašome pasi
skelbti šiuo adresu: Mrs. S. Venc- 
lauskienė. Spinde Hill Road, Water- 
bury, Conn.

•\\’.ersliip. ntnnaaenient (and lf a <lall)

mini, kad šis buvęs apiber- ? foresjud pu’dit
in the

soTija 
2645 W. 18tb St.

Chicago 8, III.
(41)

Farma Nuomai

•-i’enuiai X- . ..r uh kvs savo gimines ir pažįs- ygaa nuo 1926 metų, bet medžiai. Bet dar neviskas,
tas pono G nusiskundimais Kenosna, Racinc, savo veikla žinomas ne tik Visas medis išvedžiotas
dėj šalpos darbo Švedijoje Chicagoje .r kitur ir sugris pjttsbul.ghe> 0 ir visoj Ame-elektros vielomis, iškaišy-
tuoj po antro pasalinio ka- 2 S™" SUSTaT į! Spal‘° ” d' rik°j- Us vlsokiaus‘M sPalvM <**»-

šiuo reikalu autorius Kazys Braze išvažiųoda-
---- sake

Lietuvių Bendruomenės 
Bostono apylinkės valdyba 
paskyrė aukų: Vasario 16 
gimnazijos namų išpirki
mui $75, Bostono šeštadie
ninei mokyklai $25 ir skau 
tu Žalgirio tuntui $15.

JOS, SU didžiausiu pasipiltu- Managing Editor—Jackus Sonda, nes alen3 uus Lietuvos ucii uc . A - -j - - •
nimu pasakoja apie stam- f’08 E- 7th St- So Boston’ Mass- Aidų" radijo pusvalandžio vių Susivienijimui, kurio stalai apsėdę žmonėmis, ga- 

Kaip Iškelti VU, Bostoną bjas maivereacjjas (suktv. atidarymas. vicepirmininko pareigose Įėjo būt apie 700 publikos,
-------- bes) mūsų poros žinomų iii “Lietuvos Aidu” Radijas jiSJ'' šiandien tebžrį ., ™’g° vakanen?; YalS;u?

žmnnin tnoian no TT P Ka- a"” L,eluvos A,tni *a<njas p 25 metug p0Vllas reik pasiimt pačiam ir atsi-
žmonių vUOj«U po ll A . und«T the narnės and addre^ses of x i tt i

ro Švedijoje, kurie vadova- į Kaip jau buvo rašyta, A. Dargis veda radijo pusva- nešt pne savo stalo. . Val-
vo tuo laiku šalpos iš BAL- »nV'ead,i.ir£.«Z , Skudžinskienės sumanytas landi, kuris girdimas iš gių prigaminta įvairiausių

esant, per vieną antrą va- po paskirstvmui. Esą. tas 'of'ou.or ,um"o"«pLt'*4-ir jos vadovaujamas radijo WPIT stoties sekmadieniais—jautienos, kiaulienos ar-;
landą iškelti visos Bostono jj atgra?ė nuo šelpimo’ per I pusvalandis pradės veikti nuo 12:30 iki 1 vai. p. p. ba paukštienos, daržovių ir
gyventojus. Tuo rūpinasi hininkllS KeWvL« PuUishing Co. spalio 15 d. 4:30 vai. p. p. Povilas Dargis nevengia skanumynų yra didelis pasi-

Tru?tees: iš galingos WMIE stoties, į rankas paimti plunksnos rinkimas—imk ką nori ir V... 1 1 1 . . .-1 . -*'o_ \

akerių farma. di<lelė
Povilą* Darais dirba ivai- ros lemputėmis ir, kai pri- baTn': (daržinė), naujas didelis ry-j i , r venamas namas, visi pastatai gen.

ltX) gera
^ip^rZšo:*TC.7Ponas G~ s^kė, kad jis būtinai riose organizacijose, bet be-temo tos lemputės nušvito,
neoprenai atvvkes iš švedi- t-dit°r—Jackus Sonda. 6og e. 7tb tun grižti iki spalio 15 d., ne daugiausia jis yra pasi- Kas ciai e sunkiai apsakomą įįnuomuoti ar, jei kas nori, duosiu M s^dŽUiu'pasipikti- 5!,SXS ^. nes t?diena bus -Lietuvos darbavęs. Amerikos Lietu- ™izdų._ Aplinkui po medžiu

Mr?. Marv Balakavajre 
Rr. 1

Custer, Mich.

Iki pavasario bus paruoš
tas planas, kaip karo metu, 
atomų bombų pavojui

civilinės apsaugos įstaiga. Kaip prisimename.

Atvyko Knygų Prisipirkti

TONIKAS VIDURIAM
čia yra namini 

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos ii-Nepamiiškite jo ir vienam ar kitam laikraš- valgyk kiek tik nori. Ma

vvnžc tibnnni” nrioš noru PauI A Brazaitis‘ klausvti. čiui parašyti. Kol “Naujie- nau sau vienas, tai jau čia bėrimo, gerklės užkimimo,
\ynes u p . P John L jannskis, 632 Broadway. ’j . . . nos” turėjo Pittsburgho ne vaistinė, gali nors prisi- plaučių uždegimo, vidurių nuo
metų yra taip pat lasęs so. Boston, Ma??.į Įvairiais to radijo reika- cVvt.;ii p n-n-mc ii rodo- valgyt ligvaliai. savimo, pūslės ligų, širdies su-

Vakarienės laikas būna Pylimo, šiurpuliavimo, peršali-

tik tas pats laikraštis “Tė- Dorchester. Mass. 1140 kc.

- apie šalpą Švedijoje ir Įsak- NaP°Ie<>n Jonuska. lais rašyti: P. O. Box 694, SRyniL r
i,miai pažymėjęs, kad po Manraret Micheison. n Squantum Miami Beach, o penktadie- , . 

“Keleivio prenumeratą n^antrojo pasaulinio karo ten Stanley Micheteon, n Souantum st.. niais ir sestadieniais nuo 9 \
prisipirko įvairių knygų net'šalpos darbui vadovavo ir John A Yank>uskaiki 12 vai. galima pasikal- metų

Mary Ginkienė 
fondale, Mass.,

iš Clif- 
oratesė

• »<

už $15. Sako, ateina ilgi gavo iš Balfo centro para- 
žiemos vakarai, ką veiksi mą Dr. kun. J. Tadaraus- F

So. Boston. Mass. 
rank X. Raman, 65 Tremont St.,

Xorwood. Ma*s.
be knygos. Kad tokių kny- kas, kuris dabartiniu metu Stepan Strazda?*s^*B<^ton7thMals’į 

.gos mėgėjų būtų daugiau! Hamiltone atšventė kunigą- Anthony wai«iko, «&-a Great m?.

bėti Congress Bldg. 1519, 
tel. 3-4882. į

Lietuvė Miamietė.

sukaktuvininkui n«o 7:30 iki 9:30, užkan- die^’ reumatizmo, bron- 
. chito, rožes, riemens degirtomo, dziauiant nuolatos groja , .

01 kęsti as, parinkti ai tįstai ,jm0 jr nuo daugelio kitų vidu- 
dainuoja, stygom skambina riu ,igu> šios arbatos svaras 
ir šoka vis Hawajų tauti- kainuoja $4.00.

šokius—“hula-hula.”

Draugas.

CLINTON, IND.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBfiS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai 

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

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

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

APDRAUDA Suisivienijime Lietuvių Amerikoje yra 
parankiausia, pigiausia ir tikriausia—sujungta su 
fraternalėmis naudomis. SLA apdrauda pagelbės 
jums ir jūsų šeimai nelaimėje.

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai aprašyti atskiruose leidi
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
rašysite SLA Sekretoriui:

DR. M. J. VINIKAS
307 Weat 30th Street, New York 1, N. Y.

Bcdford. Masts.
Thč nbovp act fer the Utbua-

| nian Sočia Idemocratic Fedcrrtion nf 

i America, a Corporation dulv orjctnized 
( and cxisting accordin*? to the lawa of 

th*> State of Nevv Jersey.

Tliat the known 1>ondbo!ders, 
cagees’. nnri otln-r security InhbTs oivn- 
ing nr imldinff T per cent or tnore «*f 
teini nmotini of bends. mortKiiKes. ot 
other i; :.r*: None.

4. That the i wo F«J Juįtraphs r»ext 
iln.ve. giving tire pųnieg <»f f be ovnerh. 
stiK’kholders. :»nd security holders. ii 
anv. cnntain not onlv the lįst of stock- 
h’dders and security holders as thev ap- 
pe::r npon the lMv»ks of t be cornpanv hn» 
also. i n cases tvhere the storhokler or 
security h«»,der appears up-.n the Įstok.* 
nf th«* cotnpany as trustee or in anv 

4 other fiducia»y r*dation, the nant* of the 
person »»r Corporation for \vhoin such 
‘riistee i s actingr. is tfiven; also that the

I
suid tuo pa ra Kra pi ks < -ootaln eta 
enibr 'cin-r affiant’s foll Vno\\l«‘<|^c and 
• <di<f a < to ciroumsta ne*** and eondt- 
t|ons ur.der tvhich steckholders and se- , 
enritv bolders wlw> d.t n«»t appeir npmį 
the Itooks of the cornpanv «s trustees. 
bold st<»« k and securilies in a capacity 
other than thttt of a hunu f»de owner:

Į and thls affi »n< h;.s no reason to heln*ve 
that anv other person. association. or 
cornoratlon has anv Interest direęt or 
Indlrect In the said stock, Įsūnis, or 
other securities than as so stated by 
hbn

5. That the averajęe nurober of co. • 
plės of ench Issne of thls ptildJcatton 
•old or distributed. tTmui<h the mali or 
otherwise. to paid sulhscribers dūrine 
the twelve monts prereditiK the date 
sbown above is 6<276.

(Siflrned) John L. Januskb,
Business Manager. į

Sworn to and subscribed be tore me e- 
this 3rd dav of October. 1955. ►
Greta Dahlsrren Rull, Notary Public. J 

į My commission ezpires Dec. 14,

Klubo Pokylis Nauja* Kapas

Lietuvių Piliečių Klubas Rugsėjo 23 d. čia vėl nau- 
eekmadienį, spalio" 9 d. 6 jas kapas supiltas. Tai Jo- 
val. vakaro savo patalpose no Aleliūno. Jis mirė Det- 
3655 NW 34 gatvėj, rengia roite» bet palaidoti atvežė 
pokylį legionieriams pa- i Clinton, kame jis gyveno 
gerbti. nuo atvykimo į Ameriką,

... . . ...... . tai yra nuo 1908 metų, ir
įsi maloniai kviečiami djrb0 anglių kasyklose, 

šiame pokyly dalyvauti, čia Apie 1923 metus velionis 
galėsite susipažinti su visų išsikėlė į Detroitą. Clinto- 
njų karų veteranais. ne tebegyvena jo sesuo ir

mus
Tais savo šokiais jie išreiš
kia jaunystės aistrą, meilę,

ALEXANDER’S CO. 
414 BROADWAY

South Boston 27, Ma

SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ *

Vėplą
Karikatūros, šaržai, anegdotai. feljetonai ir įvairus humorą? 

Metinė prenumerata tik $1.00 
Adresas: VftPLA. 1220 BISHOP ST., SUITE 3, 

MONTREAL, QUE., CANADA

s ■*

MES ATLIEKAM 
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—

-e-BIZNIO KORČIUKIŲ 
SPAUSDINTŲ VOKŲ

♦ TVISKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Mas*.

8epciL.ua


KELEIVIS, SO. BOSTON

INŽ. B. GALINIS
SAVUOSE NAMUOSE

MIRĖ P. AMBROZŪNAS Mirė B. Baltrušaitis

Nr. 40, Spalio 5, 1955

Vietines Žinios Pereitą ketvirtadienį, rug- Pereitą šeštadieni, spalio

VYRŲ CHORAS t
BAIGĖ ATOSTOGAS

Bronius ir Irena Galiniai sėjo 28 d., po sunkios ligos 1 d., Mt. Hope kapinėse bu- Praeitą sekmadienį, po 
išsikėlė į nuosavus namus mirė senas “Keleivio” skai- vo palaidotas senas South ilgos atostoginės pertrau- 

St.,
1

19 Mellen 
Mass.

ČIURL1ON1EČIŲ • MŪSŲ PADĖKA
GARBĖS RĖMĖJAS -----------

-------- Didžio liūdesio valandą,
Bendruomenės Bostono mirus mūsų brangiam vy-

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių d.e- 
ną, iš anksto susitarus telefcnu ar
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Island 

Adresas: State Sanatorium, 
Wallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Korcester—26 m., nuo
Boston ar Brockton—60 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

Dorehester, tytojas Povilas Ambrozū- Bostono gyventojas Bronius kos, susirinko pamokai Bos- 
nas. gyvenęs 51 Port Nor- Baltrušaitis, kitaip dar ži- tono Lietuvių Vyrų Choras.

-------- folk St., Neponset, Mass. nomas kaip “Molotovas.” Daugiau kaip 40 dainininkų
Povilas Ambrozūnas sir- .Amatu velionis buvo siu-dalyvavo pratimuose. Visi

5 mėnesius ir mirė Holy veJas- ,Mol?to,vo vardą jis vyrai, po vasaros poilsio,
- gavo dėl palinkimo į bolse- buvo geroje nuotaikoje, 

am‘ vizmą, bet šiaip buvo geros tad smagiai jautėsi ir cho- 
širdies žmogus. ro vadas komp. Gaidelis.

Rep. --------------------—------------------
------ Išnuomuojamas Butas

So. Bostcne, City Point, iš- 
numuojamas dviejų kambarių 

sekretorius-iždinin- butas. Yra virtuvės pečius, šil
tas vanduo, dušas ir visi reika-

Studentiškas Filmas
--------  go 5 mėr

Bostone studentai santa- Guost ligoninėje,

Linksmas Šurum Burum
siems, atėjusiems 
palydėti i amžino

Dorchesterio Klube vietą, atsiuntusiems 
Dorchesterio L. P. Klu- šv. Petro parapijos kuni- no Los Angele

\enonj ristinĮ spalvotą ir gaišini varijos kapinėse, 
poilsio fiimą {g lietuvių studentų Povilas Ambrozūnas 
gėlių, gyvenimo.

bu-
Susivieniję Šluos Sukčius

CIOFilmą pagami-vo >2 metų amžiaus, kilimo .į .* * . n k-
ii- - - o \ ninkas ir Elektros Darbi-įgeles Lietuvių is labu zes. Atvyko į Ame-n-, Tarptautinės Unyos lingi baldai arba be baldu. Ren-

pirmininkas B. Carr.ev, kai- ,la »1# »er mėncsi- Teirautis
- , , „ i__ , . t - 597 E. ith St., antras aukštas,ėdamas Amalgamated Li- ,,, , ~ . . So. Bostone. Tel. AN 8-2814.thographers of America (

13-je konvencijoje pareiš-

bas rengia linksmą šurum gams už maldas, laidotuvių Studentų Santaros skyrių/. įiką 1905 metais ir visą lai
bumui sekmadieni, spalio direktoriui Zaletskui už rū-režisav0‘p Jasiukonis.* Vi-ką gyveno Massachusetts 
9 d. 2 vai. p. p. nuosava-pestingą laidotuvių tvaikv-studentai kviečiami atsi-valstybėje, iš pradžių South 
me name, 1810 Dorehester mą, šeimininkėms pp. Strei- ]anĮ<yti. Bostone, vėliau Neponset.
Avė, nikienei, Ožkelienei, Kup- J_______________

Bus skanių valgių, muzi- rienei, Ready, Anthony, Ki- Pa. i ko giliame nuliūdime kė, kad CIO ir AFL susi-
ka ir linksmai praleisime burienei ir visoms, joms pa- Daug smarkiau bus bau- žmoną Petionėlę ir du sū- jungus visi sukčiai ir de-

EMP1RE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Geraid Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai* 

iki 8 vai. vakaro

Kas

laiką. Kviečiame ne tik na-dėjusioms, tariame* nuošir-džiama už sustojimą (par-tins. 
bet ir lietuvius iš to- dų ačiū. kinimą) miesto vidurio

mokratijos priešai bus šluo- Važiuoju 
( Ia>s

Nori Keliauti į
Kaliforniją
automobiliu į Kalifomi- 

Kas
1'IUS,
liau atvykti su mumis pasi
linksminti. Visus maloniai 
užprašo '

Rengimo Komitetas.

Velionies šeimai reiškia-jami iš darbininkų organi- Ka?sih£tbVsV

Massachusetts’e Pabrangs 
Automobiliu Draudimas

Ona Palby, duktė Fran- draudžiamose 
ces, žentas Juozas Stan- ■ 
kus, duktė Virginija, žen
tas Olson, podukra Ona 

ir jos vyras Sakatauskai, 
posūnis Frank ir jo žmo
na Betty Jansen ir anū
kai.

vietose. tne gilią užuojautą. zacijų.

niekad anksčiau taip automatiškai...
SBi

j tarsim. Išvykstu spalio 10 dieni;.
Kreiptis tel. H Y 3-5l83-W, arba as 
meniškai į Mr. A. Andrius*, 447 
Iluntington Avė., Hyde Park.

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 

b Telefonas: SO 8-1320

Kitų metų automobilių ---------------------------
draudimas Massachusetts Dar Viena Šeima
valstybėj pabrangs viduti- ---------
Kiškai 5 procentais. Bosto- Spalio 2 d. Juozas Bal
no automobilistai mokės čiūnas susituokė su Bronis- 
$73. Tie, kurie yra gavę lava VVišnevski. Pokylis bu- 
“taškų” už nusižengimus vo Salem, Mass., lenkų sa- 
susisiekimo taisyklėms, mo- lėj. Jame dalyvavo apie 
kės už vieną tašką $6. To- 360 svečių. Jaunieji išvy- 
kių esama apie 13,000. ko medaus mėnesi praleisti

i Kaliforniją.
Pctvynio Pasėkos Dalyvis A. A,

Amerikos Raudonasis 
Kryžius skelbia, kad dėl 
potvynio 6 valstybėse 
kentėjo 35.000 šeimų 
987 asmenys sužeisti,

ATSIMINKITE

nu- Atsiminkite, kad

žuvo. 1.229 namai visai su- Čiurlionio 
ardyti, 4,890 labai ir 15,- dies dainų 
529 mažiau sugadinti. tas.

lapkn-
7,- čio 12 d. 7:30 vai. vakaro 

169 Jordan Hali bus garsiojo
sambūrio liau- 
ir šokiu koncer-

*?t?tT7TTTT7y7yFT7T7T?7T??7T7?TTTT'rrf T'fTt^TTTTTT 
*- 
4- 
'•<- Y/1CZ4S GROŽIO SALIONAS

<4

-f-
4-t-4-

4-

4-X

FLZAS VEIDELIS, kuri ilgus metus turėjo grožio salio- 
ną Rygoje. Latvijoje, atidarė nuosavą grožio ir Plaukų 

garbin iavimo salioną

336 CENTRE STREET 
JAMAICA PLAIN, MASS.

Atdara vizom dienom iki vėlvvo vakaro. Skambinkit
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telefonu JA 4-7424
nuo Du-lle

h«-
4-

y stoties 
V.'esterlv

Centre
St.

Elliot bu s u IKI 
( 11)

4
4

4
4

VEDUSIEM AR PAVIENIU
Yra ruimas ant G gatvės. 

Kreiptis 96 G St. So. Bostone, 
arbe telefonuoti: SO 8-2705 iki 
2 vai. po pietų ar šeštadieniais.

BUTAS
So. Bostone.

N LOMAI
193 L St.. netoli 

pajūrio, išnuomuojamas antra
me aukšte 5 kmbarių butas 
su vonia, balta sinka, moderniš
kas Laitas pečius, šiltas vanduo 
ir pijazas. Teirautis ten pat 
trečiame aukšte arba skambin
ti AN 8-5195, vakarais nuo 6
vai. po pietų. (40)

•____________ _____________________ i
Parduodu Pijanolą ir 

Baldus
Parduodu geram stovy pijanolą ir 

\algomo kamoario baldus (dining 
room sėti. Kreiptis telefonu TA 
5-4*81 arba adresu: (40)

21 Raven St. (antras aukštas) 
Dorehester, Mass.

i Parduodamas Namas
Itviejų šeimų 4 ir 5 kambarių na

mas parduodamas, visi moderniški 
įtaisymai, geroje vietoje. Kreiptis 
vakarais tarp 5 ir 8 vai. 67 Stpry 
St., So. Bostone. (41|

Parduodu Malkas
Parduodu balkeliu-. lentas ir ma1- 

kas kūrenimui prieinama kaina. 
Kreiptis į Tarną Yakavonį, 194 
Athens St., So. Bostone. (40,

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio prograrra 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.
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LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgevvater, Mass.

Į V AIR ŪS GĖRIMAI—UŽK A N DžI AI—PI ZZ A

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą. 
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex, 

the “Singing Sweethearts.”

(as,. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl 
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgewater 855.

Naujini Ma'ehleS' Mnderns yra patys pažan- 
giausięji pečiai, kokie tik yra pasirodę mūsų 
parodose. Su aut m.rišku uždegimu ir karščio 
kontrole jie turi lankstumą ir švarumą, kokį tik 
Gazas gali duoti to-iėl jie modernizuoja jūsų 
virtuvę ir patį virimą.

IRGI VIRTI Vės ŠILDYMAS GAZL
Automatiškas Gazas verda ir šildo viename 

gražiame pečiuje. Didžioji pečiaus dalis verda 
gardžius valgius . . . o temperatūrą kontroliuo
janti šildymo didis d ia ideališką patogumą 
šaltame ore. Nereikia kūro tampyti, nes tai 
yra Gazas. Patogus, moderniškas, taupus ir pa
tikimas. AplanKykit mus greit!

U>ną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis j 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadivay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau 
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minku«.
PRICES AS IOW AS

«16155
wl»h old stove ollowor<e 

eoty budget terms

Choose from many 
famous brand narnės 
including:
Caloric
Florence
Glenwood
Roper
Universal

TeL A V 2-1026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road 
Arti UphX>’s Corner 

DORCHESTER. MASS.

iA » • *’ ♦ • 'au.
FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadw*y 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Flumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

sere*

A. J. NAMAKSY
REAL ĖST ATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

Office Tel. AN 8-0948
Res. 37 ORIOLE STREET 

West Roxbury, Masa.
Tel. FA 3-5515

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvin Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BROADM’AY 

8OUTH BOSTON, MASS.

NAUJAS ATIDARYMAS

Raynham Country Club
t f

Ant Rožėno Kalnelio

ĮVAIRUS GĖRIMAI IR VALGIAI
šokiai kiekvieną penktadienį ir šeštadienį vakarais

101 kelias Bridgewater-Raynham Line

Kviečia visus pasilinksminti savininkai

Po\ ilas Lapenas ir Krank Rožėnas
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REVOLIUCINIS!
Daugelio pečių turi -tel., - - naujus prie
taisus uz mažą papildoma kainą. Tik nu
statyk rodyki) 1 kaip termostatu pečiuje l 
... ir peeius laiko valio jūsų norimame 
karštyje automatiškai1 Nebereikia daboti 
puodu. Geriausias visokiems padažams 
‘lapyti, kepimui taukuose, kepimui, spau
dimo virimui, čirškinimui.

“TEM-TKOL.” “THERMO-SEF IK 
-GOVERNESS"

GERIAUSI PEČIAI SU AUTOMATIŠKA 
KARŠČIO KONTROLE•

Nepridega, neprikepa ir neišbėga. Nėra 
reikalo turėti atskira sandvičių tosteri, 
virimui taukuose ar čirškinimui prietaisus. 
Su naujuoju Top Burner Automatic Tem- 
perature Control, su Gazu cralite naudoti 
kiekviena puodą ir kiekviena skauradą 
visokiems reikalams be specialinių puodų.

Boston Gas Co.
.GAS HOUSf HE A F I

»ATFS A« f
• oown I

KREIPKITĖS 1 GAZO PRIETAISU PARDAVĖ JUS

NAMU SAVININKAMS

Pentiname namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašome kreiptis laišku į:

John Petrus 
206 Gold Street 
Randolph. Mass.

Arba po pietų užeikite; 409 
W. Broaduay, Room 4, 

So. Boston, Mass.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd 

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 
Seredomis—ofisas

vakaro.
uždarytas.

417 BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

k'SOOGC060CC>3CCGCOOCOeOOOOer

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadway 

So. Boston 27. Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2183

VAISTAS “AZIVA”
TA

1— Vaistas nuo nudegimo Ir 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 
—mostis.

3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo gaivos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. ELūna už 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iž 
kalno. Adresuokite (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

South Boston 27. Mi




