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Vietiniai Rinkimai Visame 
Krašte Įdomina Politikierius

Daugelyje Vietų Vyksta Savivaldybių Rinkimai; Stebė
tojai Bando Atspėti, Kur Kryps Kraštas Ateinan

čiais Metais; Rinkimai Mažai Teis judino Žmones

Ši antradieni visame kraš- C astillo Irgi Nori 
te vyksta įvairių pareigūnų 
rinkimai. Daugiausiai ren
kama savivaldybių vykdo
mieji organai, miestų tary
bos, miestų majorai, atsto- TJungtinėse Amerikos val

stybėse ir tarp kitko jis pa-

Koegzistencijos
Gvatemalos diktatorius 

C. Costillo Anmas lankosi
vai i vietos valstijų seime
lius, įvairūs teisėjai ir vais- , ,
tiju gubernatoriai. Lakė P i’ a k a 1 bą Jungtinių

Platesnės reikšmės šie JaullJ organizacijos seime, 
linkimai visam kraštui ne- ®a'° kalboj Castiilo pasi
turi, bet politiniai stebėto- sakė uz sugyvenimą su ko
jai mano. kad rinkimai pa- ™u,n‘st>i „valdomais kraštais, 
rodys krašto nuotaiką ir leis ėliau jis spaudos atsto-
špėti, kaip kraštas nusiteiks ' ai?& s?.k®’ kac ,s?v0 klas~ 
ateinačiu metų rinkimuose. te. 11 tokau persekios komu- 

nistus ir jokio sugyvenimo 
su jais nepripažins.

— ... . XT T Diktatorius nepaaiškino,Pavvzdziui. Nevv Jersey , ’. , , ,. , kodėl jam vra negera tas,valstijoj renkama dalis vais- , « »» •... x - • - . , kas vra gera visam patuos senatorių ir visi vais- <auĮfuj9
tijos atstovu rūmų nariai. '________ ______
Toje valstijoje rinkimai nu- „ _ _ .
lems, ar valstija bus tvar- * OI'CIO Serai HUS 
koma demokratų ar liks re- Ant Pardavimo
publikoniska, kaip ji buvo Fordo kompanija nutarė 
nuo 1937 metų, nors pernai gavo šėrus pardavinėti bir- 
metų rinkimuose žmonės žoje. Iki šioiiai visa didžiu- 
ten ii išrinko demokratą gu- jg Fordo kompanija buvo 
hernatorių.. . vienos šeimos nuosavybė,

Kai kiniuose miestuose, kompanijos serai buvo For- 
kaip Philadelphijoj, Bosto- do šeimos nariu rankose.

ŽIAURIOS GRAIKŲ STUDENTŲ RIAUŠĖS

♦ ♦- . -Z,

Graikijos sostinėj buvo minima Mussolini ultunialumo Graikijai 15 metu su
kaktis. Studentai tos dienos iškilmes panaudojo propagandai už Kipro salo- 
prijungimą prie Graikijos. Susiremim uose su policija 39 asmenys buvo sužeis
ti, tame skaičiuje 13 policininkų. Atvaizde ant parlamento laiptu studentai lai
ko suėmę vieną policininką.

Vokiškas Klausimas Ženevoj 
Nepajudėjo iš Vietos

Vakarų ir Rusijos Planai Yra Griežtai Priešingi; Jei Ru
sija Nepakeis Nusistatymo, Derybos Nieko Neduos; 

Viduriniųjų Rytų Klausimas Peršasi j Pirmą
Vietą; L. Koganovič Pranašauja Bolševiz

mo Įsigalėjimą Visame Pasaulyje

Prezidentas Tarsis Derybos Ženevoj tarp ke-
Knnnresn Vadais turių didži4Ju buvo Per- SU Kongreso r anais trauktos savaitgaliui. Molo-

i ~ to vas išvyko i Maskvą daly-
Prezidentas D. D. Eisen

hovver 
12 ir

vauti bolševikų perversmo 
. . minėjimo iškilmėse (lapkri-

13 dienas būti jau so- 0 Amerikos valsty-

stinėje, Baltajame Name sekretorius lankėsi Vie-

planuoja lapkričio

■ --
-----..........

metų
Kai kuriose valstijose rin

kiminė kova buvo karštoka.

ir ten tartis su kongreso va
dais. Abiejų partijų kon
greso vadai bus pakviesti 
pas prezidentą pasitarti dėl 
įvairių įstatymų leidimo ir 
kitų klausimų.

noje ir dalyvavo ten atsta
tytos operos atidaryme, o 
paskui buvo nuvykęs tartis 
su Jugoslavijos diktatorių 
Tito. ,

T . ...... , Pereitos savaitės derybosJeigu neįvyks jokių kom- ,

iKacijų, tai prezidentas iš f. . o ..klausimo su Rusija nėra jo
kios vilties susitarti. Rusija

plikac
VVashh’ngtono važiuos į sa

Kruvinos Kautynės Daug Spėliojimų Dėl Nobelio Premija vo farma tęst gydymąsi, oTT,.
Sinojaus Dykumoj Rusijos Politikos Pabėgėlių Globai po Naujų Metu grįš prie sa-^ieJ^^val^bę? jei

vo pareigu. Prezidento svei-<iJ?. •* ’ C, , x - bolševikai galėtų tą suvieLoto taisosi normaliai. 6 nPereitą savaitę tarp Izra- Rusijos bandymai įsipils- Jungtinių Tautų organi- kata
elio ir Egipto ėjo smarkūs ti arabams į ginklų statyto- zacijos 1951 metais įkurtas —— — ~
susikirtimai Sinojaus dyku-jus ir prietelius kelia labai ofisas pabėgėliams globoti Saulės Šiluma JūU
moję, prie Izraelio ir Egip- daug spėliojimų Vakarų ir šelpti pereitą savaitę su- Šildo Namus
to sienos. Keli tūkstančiai valstybėse. Amerikoje vy- sulaukė nepaprastos garbės. _____

>- Vnivpcnins; narlameiito na- . . . , . ._____ iRo*Įvairus oanuymai jau pa-51 ururn. j? 111

ne ir kitur, kur renkami 
miestų majorai, rinkiminė 
kova irgi buvo karšta, bet 
niekur rinkimai taip neiš
judino žmonių, kaip juos iš
judina prezidento rinkimai.

seimos narių 
Žinia apie Fordo kompa

nijos šėrų pasirodymą bir
žoje suįdomino daug bir
žos spekuliantų, kurie ma
no, kad Fordo šėrų kainos 
bus aukštos, o todėl bus

Kentucky ii Mississippi prOgOg kaį karn pasipelnvti. 
valstijose renkami guberna- Fordo šėrai pasirodys rin. 
J?1131; ?.et Kentucky rin- koje p0 \auju Metu. Fordo 
kimai įdomina kraštą. Toje jkurtos fondacijos, ‘ kurios 
castijoje eina varžytinės jaįko nemažai šėrų, iš šėrų 
tarp demokrato ir repubh- pardavinėjimo gaus nema- 

zai k?»pitalo prieauglio, nes 
kompanija toms fondaci- 
joms savo Šeras davė “šei
myniškomis kainomis.” Iš 
viso Fordo kompanija ma
no paleisti į žmones 6,952,- 

... 293 šėrus, kurių vertė bus 
komisija tarp 4 jr 5 šimtų milionų 

doleriu.

keno kandidatų.
Mississippi valstijoj iš

anksto žinoma kas laimės.

TYRINĖJA GENERAL 
MOTORS KORPORACIJĄ

senato viena
pradeda tyrinėti General
Motors korporaciją. Senato ________________
komisija nori .išaiškinti, RUSAS 
kaip ta korporacija -------išaugo
•ki dabartinio savo dydžio 

10 bilionų metinės apyvar
tos ir 1 bilionas metinio 
pelno) ir kaip jos augimas 
pakenkė konkurencijai. Se
nate liudys tos korporaci
jos aukštieji pareigūnai.

Ar Tyrinėjimas
Yra Politinis? da

ATOMINIŲ BOMBŲ

į nytą Vokietiją subolševi- 
kinti. Vakarai su tuo neno
rti sutikti ir siūlo 1956 m. 
rugsėjo men. daiyti laisvus 
rinkimus visoj Vokietijoj;

bi-
nesutiks leisti, kad

zyaų Karių ten užpuolė ir nausyues
užėmė vieną egiptiečių lai- noma. kad rusai siekia įgy- skirta komisija jam pnpa- fodė kad namus gaĮima šil-jo »'
komą poziciją. Kautynės vendinti savo seną, dar iš žino 1954 metų Nobelio ta^_ (]vtj’su sauiės šilima, be jo-N'okiečiai laisvai pasisakytų, 
ėjo ant sienos, dalis Egipto carų paveldėtą svajonę pn- kos premiją už glohą 5l!‘kio kito kuro. Inžinierius kokios vyriausybės jie nori. 
kariuomenės buvo įsistipri-eiti prie “šiltųjų vandenų” teiktą pabėgėliams iš įvai- George q g ‘ Lof dabai’ Amerikos valstybės sek-

stato namus Denver, Colo., retorius. bandė įrodyti Mo- 
T. oi ganizacija tui ėjo jyjjeste, kurie turės Įrodyti, lotovui. kad jis nesilaiko 

dai išvarė egiptiečius ir iš Vakarų valstybių rankose, susirūpinti pabėgėliais po kad sauĮės šilima šildomi “Ženevos dvasios” ir vyriau- 
savo teritorijos ir iš Egipto Yra spėliojimų, kad Mas- to, kai Amerika ir kitos vai- namaį kainuoja nedaugiau sybių galvų susitarimo, pa
krante esančių pozicijų. Vė- kva nori sukelti žydų-arabų stybės nustojo juos globoti. kaio ir kitu kūru šildomi daryto liepos mėnesį, bet

nusi savo teritorijoj, o dalis ir ypač prie Viduriniųjų Ry- rių diktatūrų kraštų, 
būk tai žydų teritorijoj. Žy- tų aliejaus, kuris dabar yra J.

kaip ir 
namai ir kad dabar Ameri- Molotovas ir “Ženevos dva,-liau egiptiečiai skelbė, kad karą, tikėdama, jog arabai J. T. įkurtas ofisas stengia-

jie žydus išvarė iš prarastų bus sumušti ir pralaimėto si suteikti pabėgėliams pas- į~j'e jau galima saulės š’li- šią” ir liepos mėnesio susi- 
bet žydai tą užgin- karo pasėkoje arabų kraš- togę ’r padėti jiems įsikurti ma šildyti 13,000,000 na- tarimą aiškina savaip ir tuo

----‘ klausimu nesusikalbėta.
Bandymai su saulės šili- John Foster Dulles Jugo 

tai yia gana \ado\auja olandas Di. G. J. nia apšildyt namus jau da- sJbvijoj susitarė su diktato-

pozicijų
čija. Žydai skelbia, kad jie tuose bolševikai prieis prie pastoviai įvairiuose kraštuo 
užmušę 50 egiptiečių ir 40 valdžios. Sirijoj komunistų se. J. T. pabėgėlių ofisui 
paėmę į nelaisvę. Egiptie- įtaka jau dabar
čiai giriasi net 200 žydų už-stipri, o jei Sirija prakištų Heuven Goedhart. rond daug'metų nuo Massa- riu Tito, kad Rusijos pa
mušę. ' karą, ten valdžia nea- Su Nobelio premija pabė- chhusetts iri Arizonos. Šil- vergtieji kraštai (satelitai)

Kanuolių susišaudymai bejojamai pasigautų holše-gėlių globos ofisas gauna ir dyti namus saujės gjiima ga_ turėtų atgauti teisę patys 
tarp žydų ir egiptiečių vyko'ikai. Panašiai galėtų atsi-piniginę dovaną $35,066. Hma, bet dar būvi neiš
ne tik Sinojaus dykumoj, tikti ir Egipte. T~1_ z. __ _ _ A____ !_• bvoČtnACO CUlCirl

Jei arabų
bet ir Gaza srityje. Žydai kraštuose susidarytų “liau- 
prie mūšių vietos neleido J. dies demokratijos (bolše-
T. organizacijos stebėtojų, vikų) vyriausybės, tai ara- -------
kad jų “gyvybei negrėstų hų kraštų aliejus plauktų į Anglų spaudoje, 
pavojus”. Rusiją ir pasotintų jos alie- Beaverbrook leidžiamame mus

-------------------------- jaus troškulį, o kvailoki \ a- “Sunday Express” keliamas mas dabar ir esąs jau
karai galėtų tenkintis rusų reikalavimas, kad Anglijos !pręSta$. 
šypsenomis. bažnyčios galva arkivysku-, ________________John Foster Dulles 

Lankės Pas Tito
“N. Y. Times” korespon

dentas Harry Sshvvartz 
buvo nuvykęs į Rusiją ir ten 
turėjo progos pasikalbėti su 
daugeliu rusų. (Korespon
dentas kalba laisvai rusiš
kai). Vienas rusų gydytojas 
jam sakė: “Pagrindinė klai- 

kurią jūs amerikiečiai 
J 7 . . padarėte, buvo ta. kad 1946

Senato žemės ūkio komi- metais jūs nepanaudojote 
del atominės bombos prieš Sta- 

Plo_ liną. Jei jūs dabar tikite 
Jau tiems niekšams (bolševikų 

vadams), jūs turėsite pro
gos to pasitikėjimo gailėtis.

sija veda tyrinėjimą 
krintančių žemės ūkio 
dūktų kainų. Komisija 
ilgesnį laiką apklausinėja 
farmerius ir įvairius žino- 
\us įvairiose krašto dalyse. Kada jie (bolševikai) turės 
Republikonų nacionalinis jėgą, jus sušaudyti, jie tą 
komitetas pereitos savaitės paf)arys ... Ar manote, kad 
gale paskelbė, kad tyrinėji- murns nenusibodo gyventi, 
mas vedamas “politiniais kaip gyVUĮįams?”
tikslais,” kad demokratai________________________ _
galėtų kitais metais dau- Mėgindamas pagalvok, kaip
giau farmerių balsų pagau-tu atprasi.
ti „ (Konfucijus)

SAKO, MARGARETEI 
‘IŠMAZGOJO

neiš- spręsti savo reikalus be ki- 
spręstas išlaidų klausimas, ty valstybių Rusijos kišimo- 
Toks namų šildymas turi si, bet dėl kitų klausimų jo- 

pat geras ir kio susitarimo ir ten nepri- 
neturi būt’ eita, ar gal neskelbiama, 

vpac brangesnis, kaip šildant na- Ženevos derybose oficią- 
' kitu kūru. Tas klausi- liai nekalbama apie Viduri- 

iš- niųjų Rytų įtemptą padėtį, 
kur gresia iškilti karas tarp

SMEGENIS’ butj netik tiek 
patogus, bet

žydų ir arabų. Bet tas klau
simas dabar yra pirmoje 

o u n vietoje visų diplomatų gal-
bUltonas GriZta vose. Sovietų bloko kišima-

--------  sis i žydų-arabų ginčą ir
Prancūzų vyriausybė su- nardavinėiimas crinklu ara-

Visuose Vakarų valstybė- pas Fisher trauktųsi iš savo senasis
----  se rusų veržimasis į Viduri- vietos. Esą jis prikalbėjo,
s e k r e t orius niuosius Ertus kelia didelio kad karalienės sesuo Mar-!
Dulles pereitą susirūp’nimo ypač dar ir garet netekėtų už lakūno
lankėsi Jugo-todėl, kad niekas nežino, Tocvnsend, o toks įkalbėji- Prancūzų vyriausybė su-pardavinėjimas ginklų

Valstybės 
John Foster 
sekmadieni 
slav 
mą
liu Tito. Spėjama
stybės sekretorius norėjo iš- Peronas Kaltina mą, jau laikas žmoniškai sef, grįžtų vėl į savo sostą, kad rusai, juo jie daugiau
siaiškinti su Tito. kiek Va- “Oligarchiją” žiūrėti į persiskyrusių žmo- Sultonas dabar yra Pary- šypsosi, juo daugiau šuny-
karai gali pasitikėti Jugo- ____ nių vedybas ir nelaikyti to žiuje, kur jis buvo atgaben- biu jie rengiasi daryti.
slavijos parama Rytų-Va- Buvęs Argentinos dikta- normalaus dalyko kokiu tai tas iš Madagaskaro ‘ tiem- Minint bolševikų pervers- 
karų varžytynėse, ypač da- torius Peronas išsikėlė iš prasižengnmu prieš moralę, ties”. Iš Paryžiaus sultonas mo sukaktuves Maskvoje iš-
bar, kada Maskva* atnauji- Paragvajaus į Nikaragvą. -------------------------- vyks į Rabatą, Moroko sos- kilmingame mitinge Didžia-
no “normalius santykius” Pakelėje, pasikalbėjime su POPIEŽIUS MALDAUJA tinę lapkričio 18 d. jame teatre kalbėjo Lazaris
su Jugoslavija. Tito ir da-spaudos atstovais, Peronas IŠLAIKYT TAIKĄ Praucūzai mano, kad su- Kaganovič ir tvirtino, kad
bar nori gauti ekonominės aiškino, kad jį nuvertė “oli- -------- sitaikius su senuoju sultonu dar šiame šimtmetyje visas
pagalbos. garchija,” keli turtuoliai, Kalbėdamas karo vetera- galima bus prieiti taikos pasaulis bus bolševikiškas.

Lapkričio 1 d. J. F. Dul- kurie nepasigailėjo pinigų nams lapkričio 6 d. popie- Moroko protektorate, ten nes bolševizmo idėjos kė
lės lankėsi Ispanijoj ir ture- sukurstyti maištą prieš jo žius sakė. kad jis ir vėl sudaryti iš visų grupių nau- liauja “be vizų ir be pirštų 
jo pasitarimą su Ispanijos valdymą. Peronas išvardijo maldauja tautų valdovus ją vyriausybe ir su ja susi- nuospaudu” ir užkariauja 
diktatorių Franko. kelis* “oligarchus,” kaip O. “dėti visas pastangas, kad tarti dėl tolimesnių Prancū- vis dar daugiau žmonių.

J. F. Dulles kelionės į Bemberg, P. Lamuraglia ir būtų išvengta naujo kraujo zijos ir Moroko santykių. Kaganovič sako. kad tų idė- 
Madridą ir pas Tito buvo Dr. Gainza Paz. kurie dau- praliejimo, naujų gedulu ir Sutarimas dėl sultono pri- ju nei eksportuoti nereikia, 
daromos išsiaiškinimo tiks-ginusiai prisidėjo prie jo naujų bereikalingų skerdy- sidės prie Moroko nurami- jos pačios wužkrečia žmonių

-’ijoj. Jis turėjo pasitari- kokių priemonių imtis, kad mas yra ne kas kitas, kaip tiko, kad senasis, 1953 me- bams pažadino Ameriką ir 
su Jugoslavijos diktato- rusus sulaikius. “smegenų mazgojimas.” Pa- tais pašalintas nuo sosto kitus Vakarų kraštus iš Že-
Tito. Spėjama, kad vai- —----------------------- gal kai kurių anglų many- Moroko sultonas Ben Yous- nevos snaudulio ir' parodė.

lu.
giausiai
nuvertimo

jo naujų 
ūūų.” nimo. I.ent taip laukiama, galvas.
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Lietuviškas bendradarbiavimas
P ieš pora savaičių šioje vietoje rašėme apie lietu

vių tautininkų pastatytas sąlygas jų bendrauarbiavimui. 
VLIK’e. Užsiminėme apie jų reikaiavimą neliesti pra
eities ir visiems susitarus apsirgti amnezijos (ne amnes
tijos, kaip per korektūros klaidą buvo pasakyta) liga.

Tautininkai stato ir daugiau reikalavimų. Pavyz
džiui, jie nori, kad

"Bendroje veikk'.e dalyv: ti ap.~: pr. nču.-ieji visuomem- 
niai-politiniai susigrupavimai tari atsisakyti nao p:\tenzijos 
kvestijonuoti kit u tos veiklos tikslą pripažįstančiu bei remian
čiu priimtinumą. Skirtingi ke’iai nraeitvie ar skirtingi sam
protavimai dėl ateities gali būti -varstomi bei ginčijami tik 
šalia bendrosios veiklos, bet ne pačioje, apribotoje tik šie
kimu atstatyti normalų Lietuves valstybės veikimų.“

Išvertus tą veltą posmą i paprastą kalbą, reiškia, 
kad norintieji bendrą darbą dirbti turi atsisakyti teisės 
žiūrėti, su kuo jie i bendrą darbą dedasi. Jei žinomas 
arkliavagis ar politinis šarlatanas pasakys, jog jis irgi 
siekia “atstatyti normalų Lietuvos valstybės veikimą,-’ 
tai jam prašom į dantis nežiūrėti ir jo tinkamumą "ne- 
kvestijonuoti.”

Nei tautininkai patys, nei kitos politinės organiza
cijos tokio reikalavimo "nežiūrėti į dantis” negalėtų 
priimti, o jei tautininkai tokį reikalavimą stato, tai tik 
turėdami tikslo išmugeliuoti i bendrąjį darbą savo pa
galbines organizacijas, kaip voldemarininkus (naciona
listus) ir "rezistencinę santarvę,” o gal ir dar ką nors.

Bendras darbas yra galimas tik taip organizacijų, 
kurios sutaria dėl bendro darbo tikslų ir dėl to darbo 
būdų. Jei. pavyzdžiui, viena politinė grupė bendrame 
darbe sugalvos kurti šalia bendro iždo
do-’) savo privatų iždą (kokį nors

KELETYT?. ^0 B0?T0N
SUGRĮŽO moroko SULTONAS

Sėdi sultonas Sidi Mohammed ben \ oussef. kuri pran
cūzai buvo privertę apleisti savo so.-la. Dabar jis 
sugrįžo į Prancūziją ir neabejotina, kad vėl atsisės 
i.savo senąją kėdę. Su juo vra 2 sūnūs ir 3 duktervs 
iso jis luri keturias dukteris).

ir bandė visą tą milži- 
kraštą padaryti savo 

kolonija. Tam karui bei
nant iškilo antrasis pasauli
nis karas. _________________

Pagal “ašies” planus Hit- ’ 
leris turėjo Šturmuoti Euro- “Panašumas Galvojime’

niją Kas Savaite

Iš Tolimųjų Ha w a jų
jiemsDėde Šamas 

atmokėjo

Pereitą sykį mes kalbėjo
me, kaip japonai iš pasalų 

("Tautos Fon- užpuolė Havajus, sudaužė 
"Nepriklausomybės Amerikos pietvakariniam 

Fondą”), tai toki organizacija pati save pastato už sone apsaugos 
bendro darbo ribų, nes ji tą bendrą darbą ardo. Taip
pat gali kilti abejonių ir dėl kai kurių kandidatų į ben
drą darbą politinių tikslų. Lietuviai, tiek senieji išeiviai
tiek ir naujieji politiniai emigrantai, siekia atstatyti likai karo-? Kokie buvo ja 
nepriklausomą, demokratišką Lietuvą. Tai kaip dirbti pOnų tikslai ir siekiai? 
bendrą darbą su žmonėmis, kurie praeityje Lietuvos Kad tinkamai atsakyti 
demokratiją niekino, o demokratus persekiojo? Arba tuos klausimus reik siisipa- 
kaip žiūrėti į žmones, kurie peršasi į bendrą darbą, žinti su Japonijos ekonomi-j 
bet visiškai neslepia, kad jų tikslas yra autoritarinė, nėmis, politinėmis ir kas- 
diktatoriaus ir jo pakalikų valdoma Lietuva? Arba dieninio gyvenimo sąlygo-

nais.
Išmaitinti

jiems reikėjo

mu su Hitleriu, o Stalino
................ . palikonvs eina “tėvo vado

pą, Mussolini pasiėmė ne- Keturi didieji Ženevoje į. mokytojo” pėdomis Izra- 
pakeliamą naštą sudoroti ieško -Ženevos dvasios”, elio ir arabų santykiuose. 
Viduržemių jūros pakras- bet jos nesuranda. Bet kol X i ,
čius, o Japonija pasimojo kas jokio susitarimo keturi Kiek Tas Kainuoos? 
užkariauti Tolimuosius Ry- ministeriai nepriėjo. Euro-
tus
josi
shingtone kruvinoj puotoj. kįtįems metams, kada di-nusknd^. 1 Madridą tartis 

Japonai labai serai žino- dieji vėl planuoja susitiktisu Ispanijos vyriausybe ko
jo, kad jie negalės savo ko- ir ieškoti "Ženevos dva- kia^ la* klausimais, apie 
jos įkelti į Los Angeles ar- sios.” Paliks ateičiai ir nu- kuriuos nepranešama. Vals- 
ba San Francisco, pirm ne- siginklavimo klausimas, ku-D’^ sekretorius virs pus- 
gu jie nesudaužys Pearl ris rišasi ir su Europos sau- anlros valandos kalbėjosi
Harbor. Jie taipgi žinojo, gumu ir dar labiau su pasi-*1’ su diktatorių Franko., 
kad, oficialiai paskelbus tikėjimu, kurio tarp keturių Po pasitarimų buvo pa- 
Amerikai karą, jie negalės didžiųjų nėra. skelbta, kad "širdingas ben-
prieiti nė artyn prie Pearl Bet negi pasakysi derybų dradarbiavimas tarp Ispa- 
Harbor. Todėl jie iš pasalų eigoje, kad derybos nepasi- “jJ08 lf. Amerikos bus tę- 

: puolė Havvajus ir taip čia sekė. Toks prisipažinimassiamas ir tobau- Bet kiek 
žudė nekaltus žmones. būtų lygus pasakymui, kad tas kainuos> to dar neskel- 

Savaime skverbiasi min- Ženevos dvasia buvo tik bia;
tis, kodėl Pearl Harbor sar-muilo burbulas. Toks pri- ^d šn dingas bendra- 
gyba nebudėjo, kodėl nesi- sipažinimas būtų antausis darbiav imas, . Ispanijos at
ginta? Lengva pasakyti, ir tiems patiems didiesiems sitikime, įemiasi skambiu

savo tautai bet netaip jau lengva pada- vyriausybių galvoms, kurie doleriu, nėra jokios abejo-
r.uolatos ieš- ryti. Visų pirma reik atmin- liepos mėnesį Ženevoje šyp- n®s» ° Amerikai tas bendi a-

'Kariauti tolimuosius rų- ministeriai nepriėjo. Euro- .

is. Viši trys banditai tikė- pos saugumas ir Vokietijos alstybės seki etonus lap
si kada nors susitikti Wa- SUvienijimas aiškiai paliks kričio 1 (1- 16 ženevos buv.°•_ a._ _ 1___•_ • __ ± J . . .. zvr, i UoJvido

koti naujų rinkų, gi jas su- ti, kad tarp Amerikos ir Ja- sojosi iki ausų ir tarėsi pa- darbiavimas įeiskia papil-
radus, laisvos prekybos są- ponijos santykiai nors ir keitę atmosferą .... ^.°.m?s karo bazes tam at-
lygose iabai brangiai atsiė- įtempti, bet visgi buvo nor- Ypač didelis optimistas sitikimui, j€1 bazės Prancū-
jo įsigyti ii’ parsigabenti gy- malus. Amerikos ambasa- Ženevoje pasirodė valsty-zl-i°J ar Moroke pasirodytų

buvo bės sekretorius John Foster neužtenkamos ar nesaugios. 
Dulles. Jis sakosi pastebė- Ispanija jau kuns laikas 

jie priėjo išvados ir pasi-tai Washingtone ir dargi jęs “panašumą galvojime” Pras0. reikalauja, kad 
rinko labai kreivą kelią: tarėsi su prezidentu Roose-tarp rusų ir jo paties dėl Amerika duotų jai daugiau 
Pulti kaimynines tautas, veltu ir neva vedė deiybas. Europos saugumo. dolerių jos ūkiui stiprinti,

'’e, apaugos tvirtovę venimui reikalingiausi reik- dorius Joseph Grevv buvo
Pearl Harbor ir išžudė Būdami apsukriis> Tokijoj 0 japonų diploma.
tukstancius nekaltų žmonių. ’ - - J J 1 * 1
Kam jie taip darė? Kodėl
oficialiai nepaskelbė Ame- ūkiui

. . .o Amerika galvoja ar nebū-
Rodos, jei yia panašu- verta ten išplėsti karo

* užtikrinti sau gerą gyveni- kliudytų jiems veržtis i sve- ™t; jr'^aiuma?1 veiki bazes,;..T°.ks -vla ,į° fkelb)a’ 
">*• .. .. „ (Khriją),^^^ Pag™-

Jis priėjo tokios išvados Amerika laikytųsi neutra- „citarti9 uas‘
labai seniai, dar 1895 m., liai, kad su japonais darytų Ta kiau<.irna jobn Fos- •GeneraIlsirno Fl'a.nk°’k“- 
kai užpuolė Kiniją, užgro-didelį biznį—jiems duotų t p „ ‘ jr kam rlsį .P.e.r karą lauke, kada

kai.. vokiecių bombenai daužys 
Nevv Yorko dangoraižius,— -------- —  — -- cj   ’  czj----- --- *7 /An ii’ i «i n lzti i - ««

l!-mai'jmetų po to japonai virškino
'.Kinijos lobį ir ruošėsi nau- .... u« uuw---------- jau jaačiasi rinkimu nuotai

ki jiems puolimams.   -------- ----------  ~ J

grobti, plėšti jų turtą, pa- Tose dervbose japonai rei- 
vergti žmones ir tuo būdu kalavo, kad Amerika ne-

Tą klausimą John Fos
ter Dulles neatsakė. Ir kam 
čia aiškinti. Svarbu, kad—tolins zmnnps. rer dešimts kriaušiai yeiezies. - , ,•

išteklių 
neturi iki va i iv 1111 ii n/i ji ii i uvzcvci z it* v* x m.. tai mu » v i «niuo r  ~ r’ r __r i_r— ___ i _ r

Aplankius Franko vieną
gm- mas įvyko. Užpuolimas P7-^žHuhuori" taikiomi^°^ savaitę, valstybes sekreto- 
(ta-ko staiga. Giedrusis dangus taiklomk P3-3'rus pereitą savaitgali skyrė

organizacijas gali ^aį\^maf^te japonu- me kare nemaŽai ŽUV° , * ?P?m° V^ėjo kristi ne Amerikos valstvbės sek-ūgi 
Xi zah™ kaip l^,lietuvi^- To karO pasėk°- -etUv’ ** kdai’ bet paSip^ retorius turi nepaprastą ta-
.ukt! galva., kaip l“a^_lje> japonai jkėlė koją Man- le plienas ir ugnis, žmones Jenta kei<i ?avQ ir klaUMmą

džurijon, sąlyginiai pasigro- PaP^k<? kraujuose. Kiekvie- . „al;.oiima > a] laiko ir kl j,au 
___________ . Kvvantungo teritonją, nam is pasalų užkluptam aplinkog pareikaIavimą. Jis S Agnios uT Too

jos buvo: krikščionys demokratai, liaudininkai, sočiai-tis, tobulintis ir būti apsuk- pleLa|. PiltuPManė O betgi*mūsų °kariai ^kiek Pra(lėjo nuo "vadavimoir milijonu dolerių kariškos
demokratai šalia iu bandė Uriknvnri ___________________ -___  ?axo konuoIen Pietl* Man- u netgi musų Rai iai kiek dabar (šiuo tarpu) baigė naaalh‘ ir „x daugiau kain
lemoKiatai ana jų bandė iškovoti sau gyvavimo džurijos srelžkeli. Čia laimė- galėdami gynėsi. “panašumu ealvoiime” <u K ®? a daugiau. kaip

teise tautininkai (ypas išaugę diktatūros metais vai- mais tokią rinkimų komedi- ta Iabai daug. didelis lobis Iš syk kone valandą iai- pa^™U ^^ml dėl °° mih°nų d°Ienp eko.nO‘
dzios bizūno ir lito pagalba), ūkininkų partija ir gal ją, kur žmonės neturi gali- b. iabai aardnc kąsnis, kūriko buvo panika, bet antra  _____ minės pagalbos. Bet jam

reikia daugiau.
Jugoslavijos atsi tikime

vėl, kaip dėtis į bendrą darbą su tokia rezistencine mis. Japonija savo geogia-jh^ Formozą ir pavergė tos ligvaliai naftos ir kuodau- -• 
santarve, kuri garsiai skelbiasi, kad ji nesanti politinė finėse i y bose negali salos žmones. Per dešimts ginusiai geležies.
partija ir tik dedanti savo buvimo pagrindan Lietuvos ventb neturi
valstybės “tęstinumo-- ir S. Lozoraičio pripažinimą? žmones, netun iki va"į Kinijos lobi ir ruošėsi nau- 1941
Toks padaras yra nesusitupėjusių ar visas partijas pėrė- 1131 Zaiia'9 inuUsuijai jiems puolimams. nedeidiemo

jusiu žmonių susibūrimas, kuriam politinės oi
jos vardas netinka. O \ LIK'as yra juk nasimoję? 
politinį darbą ir todėl tik politine 
jungti.

Lietuvoje buvo kelios politinės organizacijos, ku- venti šiandien ir kaip užtik-JJ.Y’ 
rios pilniausiai išreikšdavo Lietuvos visuomenės pažiū- rinti sau sotesni rvtoju. Tas '^žt*

ir siekimus. Tos tradicinės pagrindinės organizaci- reikalas juos privertė lavin-j

J ‘ -1 - laikyti ir todėl negali pakel-. ? ’ ... „ganizaci- . , * , 1 190o m. del Korėjos? .. , x. ti bendra savo tautos gyve-.. ...įęs dirbti • , - , • *co susikirto su i tisais,•.. , nimo lygi. Šitie ekonomi- . . . . ’

ras

iausiai geležies o\<uuu, nau ^ew yorko dangoraižius,

Pagalinus graudžio 7 d ?lnonės 11 ‘“'laU laukt.ų ^bar “širdingai” naudoja
G11 ♦’ • R ’ kos ir gerbūvio, ypač kad Ame,4koą dolerius941 m., tai buvo ramus rinUim„ Ammnos dolerius.

dar kokios smulkesnės politinės grupės. Pridėjus prie mvbės pasirinkti iš kelių ‘vi,škino per sekamus pen- puolimo valandą jau pradė
tų pagrindinių grupių tautinių mažumų politinius susi- laisvai išstatytų kandidatų kįs metus h- nerimo savo jo japonų lėktuvai kristi į ^„,4^ 1 . „
grupavimus ir Rusijos agentūrą—komunistu partija, tu- vieną, kurį jie nori, bet turi kailvje. dūr3 ir ant žemės. Užpuoli- api® ‘‘širdingumą. galima
rėsime pilną Lietuvos politini gyvenimo vaizdą. Deja. batuoti už valdžios pasta-, jį10 m be didenu na- kai pamatę, kad bus ries- Izraelio vyidausybės. prie- kalbėti dar atsargiau, negu
politinio šmugelio tikslu krikščionys demokratai pasi
dalijo į kelias grupes ir dar šiandiena šmėkliojasi su ar vIenInteIj kandidatų 
savo "filijomis”. nors seniai būtu laikas jiems atsisakv-
ti nuo tokio aiškiai permatomo akių muilinimo ir veikti 
vienoje politinėje gi’upėje.

Dėi Lietuvoje buvusios per 13 metų diktatūros ir 
paskui dėl karo sąlygų ten vokiškoj okupacijoj buvo visai geras dalykas 
pridygę visokių |>oiitinių organizacijų, kurios ant grei-kas jo neįtikino, kad tokie1 
tųjų griebėsi bet kokio ’ ‘ '
matome.
nvks
noimalus dalykas. Tų lietuviškų politinių organizaci- Molotovo ir panašių žmo-,Yokietiją. Bet naudos iš džiaugsmu tik po to, kai ta su aiabais, ypač su Egip- pareigą stato aukščiau uz 
jų bendradarbiavimas kovoje dėl Lietuvos nepriklauso- “iu niekas ir neįtikins, nes japonų dalyvavimo tame rugpiūčio 6 d., 1945 m., Dė- tu.__ _ meile ir netekės už aviaci-
mybės atgavimo ir yra reikalingas. 1 ’ > 1. a..

Tautininkų minimą “valstybės tęstinumo pripažini- 
paliesime kita proga.

uz valdžios
vienintelį kandidatą,1

są
rašą.

Bet Molotovas visvien 
laikėsi savo nuomonės, kad 
vienpartiniai rinkimai, su 
vienu kandidatų sąrašu yra 

ir nie-

pa_ kai pamatę, Kad bus nes-
stanau užgrobė ir pavergė pasitraukė tik jau nevi- šakyje vėl stoja Ben Gu- santykiuose su Ispanija. Ti- 
Korėįa Per kitu* penkis6“ Japonu nuostoliai: žuvo non;, vadovavęs naujai Iz-to. rusų bolševikų seniau 
metu< iau be perstojimo ar paimta nelaisvėn arti raelio valstybei per pir- apšauktas “šnij

100 karių ir vienas leitenan- muosius jos kūrimosi ir ko- siais vardais, dsotinosi Pacifiko vandeny
se, kur randasi daug salų, tas> 
nors menkai bet visgi ap-

įų
numušta 

nuskandyti 5

šnipu ir pana- 
jos kunmosi ir Ro- siais varnais, dabar flirtuo- 

29 lėktuvai ir vų metus. Savo pirmame ja su Chruščiovu ir niekas 
submarinai. pasisakyme Ben Gurion siū- nčva tikras, ką ir už kiek

Po Pearl Harbor Hawa- lė susitikti su arabų valsty- Jis parduos ar išduos.
1914 metais suliepsnojo Jžmonės labiausiai troško bių vadais ir tartis su jais . _ w

reikalavo iš Amerikos tik dėl taikos. Bet kartu su Karalaite Netekęs

gyventų.

karas. 11
siūlymu Izraelio ka- Anglijos karalienės se- 

luomenė vis dažniau ir vis suo Margaret, jau 25 metu 
didesnėmis jėgomis susiker- mergaitė, paskelbė, kad ji

ma

A p z v a 1

g a

tik dėka suktiems vienparti- kare Aliantai turėjo labai Šamas nuskrido Japoni- \ iduriniuose Rytuose se- jog karininko Peter Town

pareiga, kuri 
paaukoti meilę?

... . . -—0-7 -„-ikonų bažnyčia,
sijos žmonėms teisę laisvai niją Kinijoj. pelenais ir tuose pelenuo- santykiai tai p naujosios zy_ kaio ir Romos bažnyčia,
statyti kandidatus ir bai-. p0 pirmojo karo Japoni- sę fap° paladota imperiato-dų valstybės ii aiabų išsi- kreivai žiūri į išskyras, o 
suoti, už ką jie nori, Molo- ja buvo Tautų Sąjungoj, riaus Hirohito svajonės spręs taikiai ir nusistovės, p Townsend yn-a persisky-

Vienpartiniai rinkimai 
Ženevos derybose

Zenevoje užsienių
ministeriai kalba apie __ . ------ ------ ------------ ..... .. v--
gumą” ir Vokietijos “su. išstatyti. Molotovas sakė, savo partijos žmones, jie’Mandžuriją, o kai Tautų juose Dėdė Šamas jiems arabams. Rusijos diktato-SOPtui jei karaiaįtė būtų 
vienijimą.-’ Bekalbant apie kad nekeikia tokių rinkimų yra tikri, kad rinkimai jų Sąjunga bandė ištirti pade- atmokėjo su kaupu. Bet pir- mano sukurti gaisrą. ištekėjusi už prasčioko, tai
Vokietijos suvienijimą iški- ujekmti. nes dėka tokiems nenuvers. Įtį Mandžurijoj, Japonija miau negu užtarnautas buriniuose Rytuose, o kui jj bQtų turėjusi atsisakyti
lo klausimas “laisvų rinki-Hnkunarns Rusija turi pa- Ginčas Ženevoje gali tęs^Tautų Sąjungą apleido. 19-kerštas vykdyta, buvo duo- kiaujas liejasi, ten rusiškos nuo visokių teisių į sostą, 
mų.-’ Tačiau didžiųjų galvų 6b,vIaus^ valdžią pasauly-tis ilgai. Molotovas pasiliks 36 metais Japonija jau ta- ta per tris sykius pasarga—hienos tikisi ilgi pasinau-,kurs jaj jr (ajp neteks, o 

toks atsisakymas būtų, turbuvo sutarta liepos mėnesį, Je 
kad Vokietijos suvienijimas Didieji Vakarų 
turi įvykti per laisvus rin- riai net išsižiojo,

prie savo pažiūros, o Vaka-'rėsi su hitlerine Vokietija ir “Pasiduokit arba būsit su-j-v aisisanymas urnų,
ministe- ru žmonės turi pasilikti prie fašistine Italija dėl pasaulio naikinti. ’ Atominė bomba ^ talinas padegė didįjį pa- byb priešingas pareigai£ 1 _ 1 - V . 1 TT* 1 • • 4 zvr* nnvzs numirti^ - ... «*

kai išgir- savo pažiūi-ų. Klausimas 
kmus. do tokį Molotovo pasigyri-tik yra, kaip susikalbėti su

Bet kas yra “laisvi rinki- mą. Vakarų žmonės sta- rusais, kurie tiems patiems 
mai?” Molotovas aiškino, čiai nesupranta, kaip gali-žodžiams priduoda visai ki-įTokijo ir Romą. Tuoj Japo- 
kad Rusijoj yra laisvi rin- ma vadinti laisvais rinki- tokią reikšmę?

pasidalijimo ir jau 1937 nukrito, Hiroshimos miestas šaulio gaisrą savo 
metais Įsikūrė gai-sioji sunaikintas, bet japonai dar 
“ašis”, kuri jungė Berlyną,

nija pradėjo karą prieš Ki- antra atominė bomba nukri-į

susitari- Atlikus 
į mergaitei

laikėsi, dar nepasidavė. Tik to Nagasaki mieste, tuomet lyrtkraujo jaunikio, 
po to, kai už dviejų dienų Japonijos imperija ištižo, senmergauti karališkoj pui-

pareigą jaunai 
lieka laukti mė- 

arba

A. Jenkins kybėj vienišai. J. D.



>r. 45, Lapkričio 9, 1955 KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Trečias

BAS NIEKO NEVEIKIA

TO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas CAft SKAITO, RAM)

TAS DUONOS NEPRAŠU

Mississippi pakrantėse
E. ST. LGoiS, iLL. Turime du rūsius

naktys. Spalio pabaigoje 
manau sugrisiu i Worces- 
teri.

I Aš ir sūnus siunčiame ke
leiviečiams geriausių linkė- Gauna laiškų

Worcesteno naujienos
STASYS ir MARGARET A MICHELSONAI

V.
Vei-

Sviklienė, L. Orentas,Į ' *
, . , . . Glodas ir J. Rauktys.istaruoiu laiku vietos ,. . . . J . kia o skyriai,lietuviai gauna daugiau J

laiškų iš Lietuvos. Skaičiau Bendruomenės vakarienė
vieną platų laišką iš Šven-J Bendruomenės susiarti- 
čionių apylinkės. Jame ra- njmo vakarienė šiemet bus

______ _ š°ma: broli, atitar- lapkričio 23 d. Maironio
nayęg kariuomenėj grįžau į parke

LSS 116 kuopa spalio 2 savo kraštą, tačiau nieko 
J. susirinkime kuopos vai- neturiu, be rubaškos ir mi- ^era pradžia 
dyba ir rugpiučio 7 dienos linės.” Į Į veteranų išlaikomą

buvo puošta gražiais Vilniaus išvykos i Binkevičienės ūkį Tai buvusio pavyzdingo Drum Corp įstojo pirmoji
Stasio Grigo-

Bei-ži-ravičiaus darbas. Čia vyks- j mus. dien rašo, ‘‘turim vieną par- galiūnaitė. Sektinas pavyz-
susi- J,e kartu su daktaru A. Kapočių ir jo žmona apvažiavo visą Be to buvo paminėta Di- šiuką ir karvutę.” ays. Orkestras gražiai gar-

Amenką ir sicnus dienomis kupini jspudziu grįžo i Bostoną, d.žiojo Vilniaus Seimo 50 Prisimena, kad jiems la- ųįna lietuviu vardą ameri- 
SU-Keleivio--.kai.yu.jais. sukaMs ir ,a ploga bai ,,.!kallngi streptomicino Sų

„ Mūsų parapija turi du iū- 
sius. Vienas nuo antro tik 

Po vasaros karščių ir čio- 40 pėdų atstume. Viename 
nykštis jaunimas bei seni- yra Dievo maldos namai, 
mas pradėjo krutėti. Rug- Čia mes savo sielas stipri- 
sėjo 16 d. Vyrų Klubas pa- name. Dabar ant to rūsio 
rapijos salėj surengė šokius, statome naują bažnyčią, 
buvo ir laimėjimų trauki- Antrame rūsyje yra para
mas. Pradžioje viskas buvo pijos salė. Ji nėra didelė, 
gerai, visi buvo geros nuo- turi ir sceną, yra pa
taikos, bet pabaiga buvo puošta gražiais
pei daug ‘‘linksma”, 
senas ateivis Frank
nis nauja ateivi .Juozą Sa- ta mūsų parengimai,
ladžiu ‘ “bekrikštydamas” rinkimai, čia mes genam, . ..........
taip prakirto jam antaki, šokam ir dainuojam ir ant _ la^_Jie.Le ^ pa~sl a in>______________
*?£ .™ZUJSS gydy"^T?i°n<r -f^Tv^’^neturime^ brolis Albertas Andrijaitis. besis. negalėdavome atsi

Vyrų klūks buvo ‘‘linksma’
jimų.

Agota J. Mctiejaitiene

DETROIT, MICH.

iš socialdemokratu \eiklos

perdaug “laisvės
nes viršuje yra pradžios , * T“ 
mokykla ir vienuolių gyve- 0 1 
namosios

Rugsėjo 23 d. Panelės lės tr 
Švenčiausios Nekalto Prasi- ^ucjra 
dėjimo parapija prie baž
nyčios surengė jomarką Spalio 
(bazarą).

t o ją. Abu buvo girti.
Čia ir kunigai kitaip 
mokina

Velionis į šį kraštą atvy- grožėti 
prieš 4 metus. Prieš Memphi

jais.

prisimintas to Seimo narys vaistai.
ir Lietuvos nepriklausomy- Taigi, genis ūkininkus

_ , bės paskelbimo narvs prof. kacapai padarė elgetomis.Tenn., aerodro- y. r rn,u i, &j’-- * i- z-t x a j •• • ii- - -uozas Kaminskas. Susirin-Tai bent rojus!sios patalpos. Vienuo- metus vede Gretų Andnjai-me manės lauke mano su-kimas nuta!ė -, as,eikinti J
iūkšmo nemėgsta. Pern?‘ namą, mK Vincentas Pasisveikinę b. iuntė .amJ-d;jVana S6() k. overų pokylis

buvo
6 d.

ir čia

Jame buvo visokiu 
monių pinigams 
Mūsų dvasos 
čiodami ragino savo parapi-

Spalio 6 d. 5 vai p. p. žmogus, skaitė “Naujienas, vome į C oi 
praėjo smarkus viesulas su buvo kilęs nuo Tauragės. me mano s 
lietumi ir padarė nemažu Ilsėkis, Andriau, ramiai jo stotyje.

kuriame 
įsikūrę 

p. p. žmogus
sūnūs tuma raai- padėjusiems rugpiučio 

dienos išvyką rengti.
ms išvilioti nuostolių išvei-sdamas dauį Colensville kalnelyje, o jo Kelio buvo apie 90 mylių. tas fusirinkimas bds 
vldoi vaiki tnedžiu, nutraukdamas elek-Jaunai žmonai ir giminėms Laukai, kiek akis užmato, kliijo ,;7 (Hen.,

.1 "Ttros laidus, nudraskydamas reiškiu širdingą užuojautą, baltavo, nes čia auginamatros laidus, nudraskydamas 
stogus, nuversdamas kami-

ir gembleriavimas ir girta-nu;L “ x .
vintas ėjo Dievo garbei. Nukentejo ir daktaro A. 
Juk statome naują bažny
čią, kuri kaštuos arti 200 bt°gas 
tūkstančių dolerių. Taigi 

reikalingi.
Žuvo Stasiulis

jonis “nesnausti.” Mat, čia

Čeiškaus namu kaminai ir

Dievo Paukštelis

A. V.

CORINTH, MISS.

medvilnė.
Retai tesimatė geresni Kam perdaug, 

pastatai. Vis bakūžės, ku- c kam 
riose gyvena darbo žmonės.

nieko

pinigai 
Mūsų

Kas nori išsirašyti “Kelei
vį” ar jo prenumeratą pra
tęsti, gali kreiptis į H. Mi- 
IiausKą (48 Menton St , tel. 
PL 2-2212)

GARDNER, MASS.

7 rengė pokylį. Aš įkišęs gal- Lietuvių Bendrovės 
K i- vą pažiūrėti, ką jos ten vei- susirinkimas

lap-kia. pamačiau pilnų salę Bendrovės
gražiai pasipuosusiu ponių,.. . • ,
■r pamaniau, kad pasauly |io 2- d
nebera vyru. Tu poniu ten ... , , . . ‘ ,, , ‘
buvo apie 400, bet nė vieno .Kluį<;. ! -naUJ?J1!

A, v- • • - i • išrinkta: pirm. Jonas J. Šalvy ro. Skubiai ir as daviau , L . ., j , .. gotas, vice-pirm. Geaimi-
ku .asxų. _ nag panev^2ys, rast. Vero-

Jos turėjo gražių progra-nik R R > kasjn A,_
mą: buvo muzikos, dainų,, . . , .L ' beitas Adomaitis, prot. ras-
Ka tin. Vanda Sherksnis, di-

kada Rado pusgyvį rektoriai: Vincas Višniaus-
Spalio 30 d. lytą Main ir įas’ Antanas . Daukantas, 

Myitle gatvių kampe rado Kekei iš, Bionius
pusiau gyvą Izidorių Gūžį, ^oPan^’ run? 18

m t

Čia darbininkai skurdžiai Automobilių pramones
gyvena, nes jų uždarbiai cent,e 1?etioite \;;m dn- 

Rašau iš magnolijos vals- maži? 0 viskas brangu> iš-ba Ret P° Į0 valandų per
tijos Mississippi. Prade- gkyius valgomuosius daly-8a) a!^’ °. ^ltl 'a!.kL'L° aPie 
siu dar Lietuvoj išmoktais v„c fabrikus ir laukia,

Įsp ūdžių žiupsnelis

skyrus valgomuosius daly 
Lietuvoj išmoktais kus

Deksnys ir jo padėjėjas Jo- Rugsėjo 5 d. Andrius Sta-poeto žodžiais: Važinėjau Mississippi,
nas Gasiūnas yra geri vy-siulis, gyvenęs 1812 Wa- Kad as mokėčiau kai p Tenneessee, Arkansas ir Miestas pasikeitė 
rai. Jie savo parapijoniu ne- shington Park, su šeima ir tie ponai plunksną vedžioti, ^Įabarna valstijose Visurbaudžia už girtavimų.'.Aš Albinu Sakalausku važiavo Vai didį, didį dainelių Atr<5o,^ad X
atsimenu, kaip kiti kunigai pasivažinėti. Matyti, per- spiečių as paleist; galėčiau, žurnalistams nėra ko važi- 
Lietuvoj prakeikdavo tuos, greitai važiuodamas senuo- Taip ir aš, jei mokėčiau nėtig j tolirnus kraštus ir 
kurie geria. Ypač tėvas An- ju Lincoln keliu, Stasiulis geraĮ. rašyt*, tai daug daug ten varg0 ieškoti, nes ’ 
džulis Mariampolėj sakyda-nebesuvaldė mašinos ir galėčiau parašyti. daug gali pamatyti ir mūsų
mas pamokslus jų negailė- trenkė į telefono stulpą. Mano

klebonas Antanas fabrikus il
gaus darbo.

Kas vra tia gyvenęs prieš‘OA - ‘ x ji gyvenusi - ar 20 metu, tas dabar ‘ -v • r>, . . vej. Nuvežtas i ligoninę Gu=..atvykęs nebepažintų mies-ž į mirė 6 Y sės,
46 Madison gat- ir Aleksas Nakutis.

Po susirinkimo buvo vai

siais pietinėse valstijose.

to. Jam tektų pasiimti že-T T) *mėlapį ir jo pagalba ieško- Endzelio sukaktis 
ti norimos vietos. Seni na- Q

Gavo ir gązdindavo, kad tie, Stasiuliui buvo sulaužyta metais yra tikrai audringas,
kurie gyvi būdami geria tą krūtinė, trenkta galva. Nu- Baisios audros bangos at- Atsimenu
“tručizną,” po mirties pek- vežtas į ligoninę, jis po 2 skyrė mane nuo mano my- tinė jome ba ..................
loję gers verdančia smalą, dienų mirė. Jo žmonai su- limo gyvenimo draugo ir laukus, ir pievas, kur žyde- sisiekimo keliai veaami per
Tada girtuokliavimas buvo laužyta koja, jos motina paliko mane ūkanotoj pa- jo milijonai gelių ir jų miestą

liūdesio

Bendrovė buvo sukurta 
1928 metais, buvo nupirk- 

skaity-tas tikras dumblynas, betenas “Keleivio’

skersai ir išilgai.
M. L. B.

na vasaromis 
Pasirodys televizijoje šimtai žmonių.

Bostone “The Saxony Bendrovės dalininkų yradidelė nuodėmė. Andrijaitienė sutrenkta, su- dangėj vieną,
_ „ , .... . žalota. Ir jos be sąmonės slėgtą.Ir as tada gailėjausi sa- , - . . ■«, -

dūšelės, kad jai kaušuv o

pri- kvapsnį vėjai nešiojo toli 
i visas puses. O čia, šioje Lounge” naktiniame klube apie 150, daugiausia 

nuvežtos i ligoninę, ir \ os šviesa vėl pasirodė aukso šalyje, nuskurę, basi Piisimink ruoš. kurie \i>ką (pj-įe Park aikštės) genau- mų galvos. Tenka pastebė- 
baigia sveikti. Vai- padangėj, atėjo kita audra' vaikščioja ne po žydinčius prarado ir nieko nebeturį. Au- gia (iajnjnnjnkė yra Evelyn ti, kad dauguma valdybosdabar baigia

pils į gerklę verdančią sma-h. gakaiauskas visai ne- m parbloškė mano ir mano laukus 
lą. PeklisKoj knygoj net nukentėjo. sesers Marijos Ališauskie- raistus
mačiau, kaip ta operacija ptUgSėj0 11d. velionies Rės mylimą broli Andriejų Orą;

ir pievas, bet 
ir džiungles.

PO kok varge esantiems.

Skaudu motinai, kai kūdikis

Evelyn
Dudonytė-Aiken. Ji dar * 8 yra iš jaunesniosios 

<is metu būdama Worcesterv Ristina, kad jaunų j
kaitos, 

jaunųjų ko

atliekama: Vieni
laiko dūšia, o kiti

velniai kūnas buvo palaidotas Co- Gurevičių, kuris 
lensville šv. Kryžiaus liūte- Hartford, Conn., ir paliko 

pila. ronų kapinėse. Mat, Co-taip pat liūdinčią žmoną
Taip buvo ten, o čia pa- lensville gyvena velionies Oną. Ir vėl naujas liūdesis

tys kunigai paragina gerti, dėdė ir jis, atvykęs į šį ir nauji širdies skausmai...
T as turi reikšti, kad dabar kraštą, ten kurį laiką gy- Nebegalėdama viso to pa
gerti svaigiuosius gėrimus veno. kelti sumaniau vykti į pie-
nebėra nuodėmė. Matyti, Laidotuvės buvo labai tus pas savo mylimą sūnų
Dievas pakeitė savo įstaty- gražios, į kapus palydėjo incentą, manydama pa
muš, o gal pekloje velniai apie 70 žmonių. Laidotuvių bėgti nuo visų skausmų, 
pritrūko smalos, nes šian- dalyviai vaišių buvo Het apsivyliau. Pasirodo 
dien ją naudoja visokiems pakviesti į velionies namus, kad mano liūdnos mintys 
reikalams—pila ant kelių, Laidotuvėmis rūpinosi ve- skrenda greičiau negu plie- 
stogų ir tt. lionies dėdė ir jo žmonos ninis oro paukštis, kuris

mane nunešė Į pietus.
Esu pietuose, bet negaliu 

pamiršti tos vietos, kurtoje 
išgyvenau per 40 metų, ku
rioje sukūriau šeimyninį 
gyvenimą, išauginau vienin
telį sūnų tikrai lietuviškos' 
dvasios. Kaip man malonu, 
kad ir dabar galiu su juo 
lietuviškai pasikalbėti.

Praeitais metais aš čia 
važiavau traukiniu ir

su kaušu

PATARTINA VISIEMS JSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

kurtą 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 naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių J<nyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway -s- So. Boston 27, Mass.

?ia gražus: saulėtos prašo duonos, kurios ji neturi, dainuodavo, ypač Vyčių pa-daugiau įstotų, nes senųjų
gyveno dienos, žvaigždėtos, -šiltos Padėk jai. aukok Balfui.

yra vienintelė ansamblio 
narė. neprakidusi nei vie
no koncerto, kuriu buvo 
per 000. Jos kanklininkes 
skambins lapkričio 12 d. 
Bostone.

ONA MIKl LSKIENĖ
Ji yra Čiurlionio an<amb-' Ąįiū “Keleiviui”
.io kanklių vadevė. šiais: 
metais mininti 20 melui 
kankliavimo sukakti. Ji “Keleivio” Štabui UŽ

rengimuose. , eilės retėja.
Kalbama, kad po Naujų- Rajeckas operuotas 

jų Metų ji dalyvaus Robert T ,
Q. Lewis televizijos progra- LadecKas Say°

'trnoj pakelti sunkią operaciją.
Linkėtina greičiau pasveik
ti.

Mano nuoširdūs

. , , ALŲ. RAl'LINAITIENĖzau autobusu kitu keliu.
Šiemet skridau lėktuvu. Ji vadovauja Čiurlionio ai> 
Taigi kelionė buvo vis kito- samblio tautiniu šokių šo
mis vietomis. i kėjams.

Skrendant diena buvo la-'d- š«ks 
bai saulėta. Iš viršaus aiš
kiai buvo matyti visa gam
ta išsipuošusi rudens įvai
riaspalviais rūbais. Protar
piais mūsų paukštis iškilda- 

jvo virš debesų ir mes, pa- 
^įmatę saulės apšviestus de-

ačiū Raižienė laimėjo 
gi-a-

mano 60 Morta Raižienė airių pa-
sukakties ^P^08 mug'ėje laimėjo vie

ną iš trijų didžiųjų dovanų.
Priešvestuvinis pokylis

K. Vengrutei, kuri išteka 
už Lashua, buvo suruoštas 

Lietuvių šeštadieninėj mo- priešvestuvinis pokylis. Ta 
kykloj šiemet dėsto: J. Baš- proga ji gavo gražių dova- 
kys, kun. J. Steponaitis, B. nų. Vytis

7 -f -T+ -Ft ++V-FI-FVVV* * W V VV t į
WORCESTERIO LIETUVIAI! -i-

Remkite Modernišką Lietuviška Vaistine
IDEAL PHARMACY

29 Kelly Square, Worcester. Mase.
Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpiklo 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, saldainiu, 
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKA 

Ideal Pharmacy vaistini savininkas

žius linkėjimus 
metų amžiaus 
proga.

J. Krasinskas

Mokykla dirba

kurie lapkričio 12 
Košt one.
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pėjams užsitrauksite ant sa-] 
vęs Bažnyčios bausmę va
dinama ekskomunika arbat

' . atskyrimu iš tikinčiųjų vi-
Ką kiti veikia jos negalėjo būti ir nebuvo suomenės ir už tai negausi-

« l-,1 evoliucijos židiniai. Gerai, te per išpažinti išrišimo už 
. jei kurioj jų pasitaikė jau- nusidėjimą.”

vaKarese veiKe Lietuvos oo- "eSn v, kamendorius’ kuris “Taigi nė klausyte ne- 
cialdemokratų Partija kuri nePa ik? . \1>ai.. n^aveiktas klausykite apgaulingų įkal
bu bu7oXtal89į me-*1 nuo-bėjimų šitų plėšriųjų vilkų,
tais. Be žydų tarpe veiku- Ulk“aip ir būti atetnancų pas jus av.es
SIUS -Bando organ.zac.jos ujo Juk ,hasiJkija bu“v0 <.&skait kite ju knygu. 
ui buvo vienintele -! ?’aj išauklėta paklusnumo dva-čių, nė išmėtytų atsišauki- 

J s šioj. Popiežius Leonas Try- mų, naikinkite jų raštpalai-
Teisybė, 1902 metais sa- “ “skerdy^ų WUS’ bij°damies!’ kad jŪS

vo programą priėmė ir De- .J * 
mokratų Partija. Apie ją J.
U a-mi-,Sk?S j1? metų “Dar- klausyti ir niekada nesi- kėlė tas aukštas dvasiškuos 
oo rvi. _ rašo. priešinti jo vyriausybei. atstovas. Ir jis nebuvo,

-Kaip bevertintų luome- p,.asidžjuf 1905 metu re. vaizdžiai tariant, šarka riš
tinę varpininkų -demokratų voliucijai, <„cialiaam# į kė. tų būtyje: niekas išjos 
buKlę idėjiniai jų palikuo-lus ,itinius ir ekonomi. prieš tą aplinkraštį nepakė- 
nys, demokratai ir 190o me-niu$ ,.eikalavimus kuni ija lė balso. Vadinasi, pritarė, 
tais tebuvo inteligentų gru- kaį aW žarfj 6 Jj; tik kiti buvo geresni “dip-
pe, dar ne visai įsryskmusi į į )rieš tik maža dalis lomatai”, vengė aiškiau pa
savo partijos programą, vis išsi„andusi adžjo ieškoti lakyti, kol nebuvo aišku, 
dar vengusi “gatves ir ne- liandimi kieno bus viršus.

O kai reikalai paaiškėjo, 
caro valdžia pradėjo

Vilniaus Seimo išvakarėse

Praeitą kaną
beta, ką Vilniaus Seimo iš
vakarėse veikė Lietuvos So

ciuosius
partija.

sluogsnius

pagyrė patys neieitumet i klaidą ir
Aleksandro teisingu- nelaimingą kelią.’ 

mą ir liepė katalikams štai šitokią “revoliuciją’

ryšių su liaudimi.
Kai tu metu vasara levo

nes, į visuomenę įaugusios Hucini. judėjimas buvo pa- kai 
visus

bandžiusi kurti kiek plates- 
ę ja 
Tik

persižegnok—Maik, 
atsiklaupk!

—Tai kas bus?
—Neklausk, kas 

daryk kaip sakau.
—O kodėl negalima 

klausti?
—Todėl.

bus,

BULIŲ KARALIUS

ink

šis Hereford veislės gyvulėlis 
parodoj pripažintas čempionu, 
minga savininkė panelė \\hite 
partdos gražuolė. .Paveiksle 
White dovanas.

San Francisco galvijų 
Pačioj dešinėj jo lai- 
o vidury Diane Ray, 

matomi vyrai įteikia

Laiškas iš Anglijos
Prieš kuri laiką Maikis, “mužikus,” 

savo
kuriu barzdos 

buvoorganizacijos. HK pačiu n visus "Lietuvos už- viršM imti, tada, 1906 metų kalbėdamasi su savo tėvu, buvo apkirptos, jie 
paskutiniu momentu, per k ius, Seinu vyskupijos pradžioje ir žemaičių vys- paminėjo, kad Rusijos ko- gerai apvilkti ir apauti, žo- 
Didiji Vilniaus Seimą. vaĮdvtoja» prelatas’J Anta- kūpąs Paimlioms kreipėsi j muništu valdžia kolūkinin-džiu, vaizdavo -laimingą 
demokratai susilaukė pagal- 10 d/gki(,o savo “aveles” ir jas mokino,
bos 1S savojo akademinio saVQ aarsuij apUnkrašti kad caro valdžia ne nuo
jaunimo: Valsttec.ųį Sąjun- kuniįams bažnyčio. žmonių valios bet nuo D.e-nasl -voseno.ma. ti ir jiemi akis dumli „

rėsi pal ^b^lbtL JiS ir bUV° Pa' jo°s reik^kla^ytETaip pal O šiomis dienomis man dabartiniai Rusijos "caiai ”

ale tik pasakyti, kad kažin ko-Uetu ir tik "“U Dėl ilgumo čia negalima Vilniaus V'yskU’^ph-'spabT 11 d1 numery! Hų voniomisirkita “aukšta

kia E. Jl-nė iš Vaterourio Q ka krikščionys JSit?n* šitą žinodamas stebies kad Rusijos ūkininkai savo technika,' kurios kap.tal.s-
pa-pnsiume marijonams $50 demokl?a.ai, Tu0 metu jų skaitydamas minėtame "Tė-kiaules prausia Kiekvieną .ims pasaulis netun.

kolūkinin-
utėlėms naikin- gy venimą.

Moka pasauliui pasirody-
ir tai pat 

atsimenu, 
prirašyta labai

žinosi. Aš \ isko ne- ga, stačiusi 
ba pavardžių yra punį ūkininkus

daug. Galiu tįes Seimo

ir sako, kad jos maldos prie
kad ir be klau- arkivyskupo Matulevičiaus dar

įs-

Aišku. išsipildė. Kita davatka
UittsburKo prisiuntė marijo
nams $10 Matulevičiau

vaike. Įšventinimo bylai. Dar

organizuotos partijos
"nebuvo. Jų programą 1904 do apiinkraščio dvasia

metais surašė Petrapilio ku- j0 skelbėjo tikslus:
„ nigų akademijos profeso- ‘

, . P. Bučvs, A Dambrau- ,kita , / ’ ,,__ prask

simų viskas aišku 
kaip ant delno.

—Kas aišku?
—Mūsų Jurgis, 

stebuklus daro, tai vot 
aišku!

—Nesapnuok, tėve.
,apturėsiu maionę

—Ne, Maiki, čia ne sap- laukiu.” Dar kita prisiunčia 
nas. Galiu pasibažyt. kad 320 arkivyskupo bylai ir sa- 
ne. lik pasiskaityk marija-ko- -prašau pasimelsti už u*
\itų Laivą , o pamatysi, mano motinos
kas dabar darosi. Jau sim-šitokių gromatų su pinigais, , • , T m t

tai davatkų pasveiko, ir tai Maiki> pilnas “Laivas”. Tai- kyt1’ nebuv0" Jl* kadlu>

trMn’-nmU bet ir nan -vynes Sarge” prel. M. Kru-dieną; Kitos Rusijos kiaulės Vakarų -durnelius” ko- 
: pavičiaus su pasididžiavimu turinčios vonias lda’“Al°jĮ'munistams ypač lengva 

parašytus žodžius, kad Vii- mui (s\vimming :>aths) n muiKįnti. §tai vienas tokių
. i . • - z niaus Seime “rezoliucija vden^ kartą per savaitę jos ra^0 angliškame laikrašty: 

Šitie melo mokytojai (su- nn.Jnit!1 ,„-onK0iciQi ” esančios prausiamos karstu
“Komunistinėj Rusijoj gy- 

namų blokai pa-
revoliucionieriaiMaculevičius visokios tvarkos nai- 1 . , . .. venamųjuuz ką Apie šitokią Rusijos 5f;

džiojo Vilniaus Seimo me-

pai 1- kiaulių priežiūią įasc ne- Ąngijjoje tokios statybos 
s 1 u- bet koks Jurgis iš kanapių, ^trunka ne mažiau kaip 

metus."

buvo priimta vienbalsiai,” esančios piausiamos 
kad “krikščionys demokra- vandeniu su muilu.

statomi per o menesius, o

,, Pasauliečių tarpe jų 
s\ei atą. iįnjnkų anuomet, galima s;

bet pats Nugent. ZjVJIIVC

vis per mūsų tautiečio Jur
gio užtarimą, 
šo gromatas 
gazietą, kuri vadinasi “Kris 
taus Karaliaus Laivas,” il

tą ko
ką sta-

natamanti Ciesorių bet ir*;,li už‘mės Ūkio delegacijai, nese- tybą, Rai jie pirmąjį kartą
paLuj ų - 1 imta pozicija kairiąsias par-nįaį grįžusiai iš Rusijos. užplūdo Lietuvą. Kauno

v-. -riv-t; vi lijas ir nu.?inklavo ir sugė- Ta delegacija buvo taip Slabados priemiesty jie sta-
uomenėie tvarka. Tuotarou dino ” Pat nustebinta tuo, kad Ru- tė tokius namus. Jie laikėsi

tauru Anglas; aišS kai PreL M Krupavičiui taip6ijos kiaulės nepaprastai tol, kol buvo sušalę, o atė- 
p tebūna nepriderėjo girtis, nes jis veislingos. Sir James Tur-jus pavasariui ir pašalui įs-

visus tuos.sudarė kunigai, todėl, kal-
k . bant apie krikščionių demo- m

, kratų veiklą, tenka galvoje
.... ar !" turėti kunigu veiklą. ,Matulevičiaus rei- , , . ba:

si matai. Ras darosi.
-Jos dabar ra- —Matau, tėve, kad
i marijavitų gaį aaro geia bizni iš 

vyskupo
xaic. tačiau jo “stebuklų , .

siunčia pinigų, kad mūsų xjsaj nematau. Tėvas nenu- 1 no 
Jurgis būtų 
šventuoju. Ai

"Visokia dūšia dar ir pats atsimena tuos ner. Britų Ūkininku Unijos ėjus, namai pradėjo aižėti.Šiandien ta ju veikla kai , „ - , • ,J t. . . pasidavusi aukštesnėmgražiomis spal-. ?. - . V , resnvbems, nes nėra vyres-r>nr»!i7intoc ’ • • - i- , vomis nupiešiama. Štai Kadpnpazintas rooei nei vieno ligonio, ku-■ , T-
nhnr - •• v - -- j & za ’ • H* prel. M. RrtipaVlClUS jau .1 , . _abai ai*ku. n Jis butų išgydęs. O jeigu C - “Tėvvnė^ Sar-° kunos * a’ -Y

Nelabai, teve. As nesu- kuiįs pasimeldęs jam ir bū- „ , ,, - , V , . pastatytos. Todėl kas
prantu, apie koki Jurgi tė-tu pasveikę, tai vUgi tas?.6’ .kaIbedamaS,aple. krTlks‘šinas, vvresnybei, priešina-,n.u?umiaw !.r. nių rupinasi,vas čia kalbi, ir man neaiš- c,omskąją demokratiją L.e- $i Į,^yin’uiP <Visur ka"?«s‘as V? ta’dami- . . ■ v. ............z
ku. kokius “stebuklus" ji- dzi tos maldos .Tuk nevisi sa^°’ kad n knks- man0 pabraukta J. V.). O £-°le U --- PaS b ’ ? * treti penėdami ir tt. Kiau- jos atvykusios iš “perteku-

liėa c,onys drmo.kratai J9?3 kurie priešinasi, pales ga- Krupavoaus savmkių pa-lei nebetenka niekuo rūptn- įios atr0(£ kai
g metų revoliuciniame darbe ' gyrimas yra daug blogesnis tis, jį ir gali tiek paršiukų iš ižll.auktos žiu,..

............................ . . ij aktingai dalyvavo, uz to . . 1 * . uz to artojo vaiko, kuris, atvesti. Bet prezidentas ne-i.p. . : 'V ■■ kalbėti-Marijavitai, vaike, tai sveiks be jokios maldos o met0%keltus idealus auko.' ‘ Paminėtieji melagiai mo- tėvui paskutinę vagą - - - F - - - - k^ tai ką čia kalbėti
tokie Kunigai, ką asablyvai jeigu liga nepagydoma tai jogi if kentėj0 ir kad katali kiutojai kalbina jus nemo-rant? palaikė plūgą ir namo toks darb0 panaudojimas “ f "'reikllingos “vošeboi- 

Manjai: či-maldomu. jo> nepa»ahnsi. kįškoji Lietuva už tą darbą ketl; 2Lne mamytei čiauškė- kiaulių priežiūrai Anglijo-nės 4 S-

sai daro. Pagaliau, kas 
tie “marijavitai"?

kad jis pasvi 
J1- dėl tos maldos. -Juk 

yra ligoniai miršta. Jeigu 
nepavojinga, žmogus

vy- laiku? ir žino ano meto tik- prezidentas, pasakė, kad Mes matėme 1940 metais,
nyfcės, kai tiktai nuo Dievo, ‘ i)a^ et.L . . komunistų kiaulės 'eda kokios skarmaluotos atvyko

Dievo ^es^ar turėsime progos tiek aaug paršiukų dėl to, j Lietuvą visokios “katiu- 
pakalbe 1. kaip kunigija kad jomis iabai daug žmo- šog •• čia atsiustu ru?u ei. 

vyresnybei, priešina- nupnklavo sugėdino nių rūpinasi, vieni šukuo-gūnų žrron<>?; k. kafpl jos 
Įstatymui. (Visur °v9T -u" dan?’ an,tla . ' f, am1’ Lietuvoj pasipuošė. Jei jau

pabraukta J. V.).

njai
savo

panai
kagoj jie leidžia 
zietą.

—Dabar matau, kad tė 
vas kalbi apie marijonus.

—Jes, Maiki, aš 
apie juos.

kas yra tas Jurgi

. tai ką čia Kalbėti apie
s nemo- * ' 1 -v- 1- pamiršta pastebėti, kad kolūkiečiu rūbus. Jiems tik-
- rant, palaike plūgą ir namo toks da,bo ------- ----------

. , . T. .^'parbėgęs
juos daugiau vertino ir™*.-1 kar\uol?enę’ j°: ‘'Varnyte, iras ariau.” je būtu neekonomiškas. . _ ...
brangino negu kitas paiti- tokl.ą jų šneką pasiklauski- Bet Us vaikas gyrėsi nesą- Mes iš senu laiku žino- A' Zamzlckasr ttP L'n nro-ito Or Vl’a Vl^TTlP • • 1 -n< rrjas.

-Nu. taip. tai pa
sakyk. Maiki, kodėl mari
jonai renka aukas arkivys
kupo Matulevičiaus Įšventi- 

kalbu nimo bylai?
—Renka todėl, tėve, kad

ga- jeigu 
Vi negu kitas paiti-:ok’a šneką pasiklaupki- Bet ta? vajkas gyrės"! nesą-J Mes 

g " 1 Įte, ko norite, ar yra visame moninaai o orei M Kru t •
as prel. M. Kru-i a . yje toKia , '"9 ’ pavičius turėjo aiškų tikslą. cialistai apgaudinėti. Jie vi- Geriausias būdas parem-Kliu mnk’P^- w 1 0 . •

—Bet kas yra tas Jurgis, nori pasipinigauti. Bet ši- 
tėve? taip išnaudoti lengvatikius

—Tai yra mūsų arkivys- vra labai negražus biznis, 
kūpąs Jurgis Matulevičius, —Ku. jeigu taip, tai us-

Ne vienas
pavičius yra greitas pasisa
vinti svetimus gerus darbus. 
Nesistebėtume, jei netrūku? ne 
atsiras “istorikų”, kurie

i kui 
čiu

me, kad rusai yra geri spe-
žmonės nemoka mokes- 
ir kur nėra kariuome- 

... . Juk pats Išganytojas 
•įj Viešpats Jėzus, ramybės 

• Karalius, toki mokslą išnie- 
Ati-

duokite kas Ciesoriaus —
Ciesoriui, kas Dievo — Die-•VUI.

“šitie neva žmonių užta
rytojai kalbina darbininkus 
paliauti darbus dvaruose 
arba pas ūkininkus, kad Ko

J. Vanagas

mums skelbs, kad 1905 me-,, . . , ,
■ .. . . AT ..... r jtu revoliucija vra kunigui "ln<?. Prlsak>dąma

vaike. Nejaugi tu apie jį už- kiužiu.. Malk kad as l.e- Raj jau jiand>
•__ v- •__  __• rxion ton 7on-nofic iv L'luimfi * 7 *m.rsaiY Teisybė, jis jau mi- pįau tau žegnotis ir klaupti komuniįai teigia> kad tai 

ręs, bet pradėjo daryt ste- to biznio.
mes norim,------------buklus, todėl

kad šventas tėvas Įrašytų jo
vardą i visų šventųjų litą- ______
biją. • Prašau siusti ‘‘Keleivį”. __

—Bet katalikų bažnyčia, aš dabar nebegaliu jo nusipirk- ^^JUyĮ. 
tėve, jau turi vieną šventą ti. Mat. esu ligoninėj, kuri 
Jurgi. Jo
švenčiama
kuomet piemenys pradeda 
r akijus ganyti.

—Jes, Maiki. aš

LAIŠKAS KEI).\K( LIAI

nes

jie ją sukėlė.
Trumpai žvilkterėkime. 

kiek iš tikrųjų kunigai dė
josi i 1905 metų revoliucini

darbdaviai būtų priversti 
Niekas neginčys, kad bu- padidint jiems mokesti. Me

diena Lietuvoje ,aiko ’r senfclius už gaunamai vo ir atskirų kunigų, kurie! klausykite kurstytojų. Jūs 
j x x teisingai ir sąžinin-2o balandžio senatv®s pensiją. Ir nesigailiu.įdaugiau ar mažiau tame są- 

' nes čia laisvas gyvenimas: rū-Įjūdy dalyvavo, bet vis dėl- 
kome. dainuojame.

...............me. turime televiziją.
„ . 11 JI Z1” piana. šachmatus,

rau. Tai gyvulių patronas. nori ‘klausosi 
Ale mūsų Jurgis turi būt ki-kas neverčia

muv|.
mišių, bet nie- 

poteriauti.
stailos šventasis, ba Valgis kaip svečiuose ir guo- 

jis buvo arkivyskupas ir lis gana švarus. Jei nori ir 
dabar iau nebegyvas, buda-^'**11^ ilsėkis
mas gydo ligonius. geriau negi.

—O ką jis išgydė? pag,r^a’
—Nu, paskaityk “Laivą,’ Salisburv, Md

■okics

JUOKAI
Pataikė atsakyti

suomet mokėjo parodyti, ko ti laikraštį yra surasti jam 
visai nebuvo. Kai jų carai naujų skaitytojų. Paka*- 

' važiuodavo per Rusiją, tai binkime draugus ir pažista- 
“činauninkai” suvarydavo mus užsisakyt “Keleivį.” 
prie geležinkelių stočių Kaina metams $4.

—Koks yra didžiausias auto- «oQC303C^5C'3orJ3»oo50«oo30c,0'3©ooe<5030c<5<&V3CC»ooc«5Gor 
mobilių amžiaus laimėjimas?—,
buvo paklaustas kolegiją pra-' ‘ jąįj GALIMA UŽSISAKYTI
dėjęs lankyti studentas.

—Visiškai išnyko arklių 
gystės,” atsakė studentas.

ji laukia?

kortuoja- to tai buvo išimtys, o ben- 
radiją.!;jra dvasiškijos masė jam 

Kas buvo priešinga.
Klebonijose anuomet vy

ravo lenkiška dvasia. Kle
bonai mokėjo gražiai sugy- 

dvaru ir vietos ru- 
Ten buvo 

ramu, šilta, dideli politi-’ 
niai klausimai ten galvų ne-

lovoj. Tai turbūt ' 
t> lševiku rojuje. gU pareigūnas.

t

i«“'į )
..J

I i

—Aš negaliu pakęsti savo 
vyro biauraus būdo. Jis mane 
taip nervina, kad aš net svo- 

jauna. rio nustojau.—skundėsi 
kU1 • žmona savo tetai.gai dirbti tą darbą,

esate apsiėmę. Jums. ne va- —Kodėl tu jo nepameti? — 
lia pavydėti turtingiems, o klausia teta. 
dar labiau pasikėsinti ant —Aš rengiuos tą padaryti, 
svetimo gero.” bet laukiu, kol jis nuvarys ma

ldant tie klaidingi mo-ne iki 120 svarų — užtikrinan- 
kytojai neužkrėstų jūsų sa-^ai atsakė dukterėčia.
vo paklydimais, neklausyki- --------
te jų nuomonių ir išjuokite <,al nesupranti 
juos į vyriausybės rankas. Jei jūs esate ramūs tuo me- 

“Pritardami šitiems melo tu. kada kiti nustoja galvų.

Keleivio" Kalendorių 1956 Metams
“Keleivis” leidžia dideli anie 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, eilėraščiu ir plačią kalendorinę dali.

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

“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams 
lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”

636 E. Broadway —:— South Boston 27, Mass.
kvaršino Žodžiu, klebeni-niok\tojams ir tiesos iškrei-gal jūs nesuprantate padėties.
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Iš Pavergtos Lietuvos
Lietuviai vergų stovyklose ta 10 metų, laikoma 1 O-to j

Iš rusu nelaisvės grjžtan- st0,^k)°j Potmoj' J“s.tėvas; 
tieji vokiečiai suteikė labai pulkininkas gavęs taip pat
daug žinių apie lietuvius, 10 'alko??a' _aia;
patekusius į komunistų ka- ga"doj, bet spalio menesi 

turėjo būti paleistas į Lie-! 
tuvą. Milaševičienės sesuo

d t> -e- -r - • -- Gražina tebelaikoma Vor- Buvęs Rytines Vokietijos kutoje vienas iš buvusių 
lei 'alų nnniste- kaun0 policijos viršininkų, 

Deitingeno asmens se- i!atulis paleistas ir
nūs von J luitus papa- ,js ižti j Lietuvą. Ta- 

sakojo apie sutiktuosius l.e-?iau V žmona palikta dal. 
tuvius Vorkutos stovyklose. toliau darbo vergų st0Vyk- 
Vienas jų, architektas šlak- kje Mol.dovijoje. Vorkuto- 
nevieius, ir kitas, majoras, je taip pat bausms baigia

marijampoliškė Česė Pyra- 
gaitė, o Viktoras Atikaus- 

, . , >uxinmą petras Budginas, du
buv o nušautas aich. Makne- juozaį glickiai, Juozas Ku- 
viciaus pusbrolis, inzime- ljkauskas> Blonius Saikaus. 
liūs. Aichit. Alanneviciui, kas tuld Vorkutoje gyventi

1
torgą— priverčiamųjų 
bų stovyklas.

užsienio 
rio” 
kretorius

dar-

net buvę apkaltinti, kad 
reiškėsi kaip 1953 m. sukili
mo “vadai”. Per c,,VJ

UŽSIENIŲ MINISTERIAI

Ra.iėj Mus’ie Sharett < Izraelio) ir Antoine Pinay 
(Prancūzijos). S-tarei 1 buvo atvykęs j Ženevą pasima
tyti su Prar.uūzijos ir Anglijo-. ministeriais ir prašyti 
jų paramos, nes kraeiio santykiai su Egyptu vis 
aštrėja.

Molotovo išpažintis
(Pabaiga)

rodo, jog Molotovo paža
dai, sutartys, duotas žodis 
bei priesaikos yra tolygūs 
nuliui. Greičiausia, jo atgai- 

sius darbus, kad tik išveng- jos žodžiais, žodžiais apie
Antra, komunistinė visuo- komunistinės įstaigos baisiai pavojingą klaidą, 

menė turėtų būti beklasinė zlaunos globos- Viešpatie, „epatikės ir tie, kūne pn- 
verte jį atgailauti —

Bet Malenkovui, Bulgani- 
nui, Chruščiovui ir kompa
nijai prireikė net ir tokio 

liudininko

visuomene. Molotovas baži- aPsau?ok nuo kortinio 
jasi, kad tokia visuomenė,aPluPimmo senatvėje! 
tikrai jau esanti, bet pa- Prit amžinai liūdni 
bandykime patys pažiūrėti, beviltiškais veidais, sovii 
ar jis kartais ne meluoja. tišk4 Piečių priklauso kol- suktai melagingo 
Deja, atrodo, kad ir šį kar- chozninkai, suubaginti ūki- parodymo, daugiau negu 
tą, kaip ir visada, jis bus'ninkai- Jų vargas ir darbas nepatikimo, rekordinio 
neteisybę nušnekėjęs. nepalyginami, nes kiekvie- priesaikų laužytojo, nes

rp., ... .,. , .. . nas Amerikos didmiesčių antraip išeitų, jog per tuos
. Alk ..PaziU1:^ bovlet1',lūšnynų gyventojas yra mi-visus metus komunistai tik 

nių piliečių didžiumą suda- njonįerįus prieš juos. Net griovė, bet nieko rimto ne- 
10 visiškai beteisių žmonių naililiosft Sibiro nlėšiniuo- nn<ri,tč tik knvnin su r 
klasė, tai esamų, buvusių,

kaip apkaltintam aktyviai kaip ‘laisvai įkurdinti.’

naujuose Sibiro plėšiniuo- pastatė, tik kovojo su min- 
se, kur naujakuriams paža- ties ir žodžio laisve, bet ne
dėta visokeriopa valstybės įstengė primesti gyventojų 
pagalba, padėtis yra nema- masėms Lenino-Stalino re- 

. . žiau verksminga. Amerikie- ligijos, tik kruvinai ir at-
esama, gan tiksliu apskai- ūkjnįnkų padarytos nuo- kakliai kovojo dėl valdžios 
ciavimu, apie dv idešimt mi- traukos tenais yra aiškus to išlaikymo savo rankose, bet 
lijonų žmonių. Jeigu prie to skur(}0 Įrodymas. Tose nuo- ne dėl žmonų gerbūvio, tik 
skaičiaus pridėsime buvu- traukose jūs matote pačios žudė ir kankino žmones, 
sius kalimus bei tremtinius, blogiausios rūšies lūšnelę, bet nieko jiems nedavė, ne
imi ie niekad minos laisvės gu keiįaįs viščiukais, parše- duoda ir neduos. Taip, tai 

- mažų-jin jr karvute, kuriems mo-tikrai liūdnai pasibaisėti- 
: mazĮau"ia’ „ penkiasdešimt tei-įs vandenį naš- nas komunistinės “kūrybos”

žmonių, paties čiais... Bet, anot Moloto- balansas ...
: vo, tokia padėtis normali, Molotovo minimas komu- 
1 tai jau gatavas ir tikras ko- nįstinis socializmas nieko 

munizmas ... Taip yra, taip bendro neturi su tikruoju 
verčiamom darbo stovvkla vvklu mlinkoie “isikurti ” Ka reiškia sovietinis ka- ir bus, kol bolševikine ne- socializmu, teisingiau, ko-
ir kt. žinoma taip pat? kad Iki 1953 m. Vorkutoje te- >9™* be‘ “f .*»> "^ia"^ kof kol° m"nizm5 fS“ T*’

tineje santvarkoje, tai nėra žemes paviršiaus, kol kol- Ciau.-io velnio sukurta tikro- 
nei kalbėti, nes chozninkai nebus išvaduoti

kiekvienas

ar būsimų kalinių bei trem
tinių klasė. Vien dabar ka
lėjimuose bei kacetuose

niekad pilnos
Biru- į tėvynę paprastai tokiems, neatgauna, tai bus,prisidėjus prie sukilimo, bu- Gl.įžęs j Vokietiją yra šilu-Jažien& 

t o pilnėta dai metų ka-Aifredas Vaičiulis ir - į ’
Įėjimo. 29 kasykloj
apie 400 jaunų li
daugiausia buvusiu karinin-”uvu ryšio palaikymą su partiza-kad jie esą “pavojingi.” Si- Molotovo žmoną įskaitant,
ku ar nuteistu už partiza-iafik^a °Vorkuto^ nais bUVUSi nuteista mirties tie’ "pavojingieji,” atlikę nes ir ji buvo patekusi

laikomas taip iŠ Vv bausme’ tik Pask!au toji bausmės laiką, privalo kur komunistinę džėlą.
*a‘P fci įzusiųjų iš bov. bą bausmė buvusi pakeista pri-nors prievartinių darbo sto-ilKAO hntnviclznmic _ . .7 , , , 1 * 1 * ’b, _ _

Įėjimas bei trėmimas sovie- tvarka

JlTams reikal° nei kalbėti, nes chozninkai nebus išvaduoti jo socializmo karikatūra,
..iim. nusiiuncen , kiekvienas neapmuikintas iš komunistinės baudžiavos, (pašiepiamas paveikslas),

* komunistinės propagandos kaip senovės vergai prira- todėl Molotovo išprievar-
melu, šitai puikiai žino. Ten kinti prie galerų retežiais, tauta išpažintis primena

T. . rr -• _ . ... .• x tv aštuoniolikos metu jaunuo-kol jie nebus laisvi žmonės, Kamenevo - Zinovjevo by-Mockevičius, atgaben-Lietuvos. Tačiau ne \ks e mi kitose vietose. Iki to . t k plauku, jiems galį laisvai pasirinkti ii įoj mįrties bausme nuteisto 
m., Stepas Kali-leidz.a grjzt.. Uz pogr,n-la.ko Vorkutoje atlik^jej, P • darb ir da,.bo vi Bet, kuris to^
girininkas Kaš- dz->. lado^oo redagavę bausmes hetuvta,, negalin- pro kad bMų reikia pir. pa.

Is grįžusių voKiecių ar kauskas, jonas Morkūnas, nuteistas ^5 metams mo y tieji .ųzti atgal į tėvynę, {)aganda, padariusi jų nuo-miau sugriauti bolševikinio goko įv isteriškai sušuko: 
lietuvių pavyko surinkti Tarp “laisvai įkurdintųjų” tojas kauniškis Karalevi- įsikuiti daugiai^ buvo ^uką, galėtų įtikinti užsie- rojaus santvarką, išvalyti —Tegyvuoja Lenino-Sta- 
duornenų apie šiuos mūsų žinomos pavardės nuo Jur- cms J^bai dilba v ienoj is siunčiami į Karagandą, nįečius^og čia įig0 am- komunistinį šliukšlyną. nno revoliucija!...
tautiečius: karininkas Milą-barko mokytojos Elenos a*. °.'e^a įr’^ime^ Sibh"kaU vJkutoiė diriban-žiaus’ per šimtą metų’ se_ Labiausi31 atsilikusiame Panašiai ir su Molotovu:
sevicius buvo nušautas per Gustytes, vilnietes Doios J - J. . b - $ - Mėliai... Kaliniai, tai žmo-pasaulio krašte, Rusijoj, su Jis meluoja, nors tas me-
vežimus. Jo žmona, nubaus-tos. Intos rajone siaučia P0-* .. 1S . 1 p nės atiduoti šalčio, bado ir menka pramone ir techni-las gali kaštuoti jam jo pa-1948 m. iš Vilniaus įsvvko niai priedai. x... , - ... , .t , . , . s“** J““1 J” r“. \ _ utelių dantims bei čekistų ka, pnes marksizmo moks- ties galva...i Maskvą, norėdamas įssnu- Didžiules anglies kasyk- i i j • u*. ,. . =, , . 5 . g 7 . pataikoms... la, kad tik per griežtai kon- Andrius Valuckas

pinti leidimą važiuoti į los Intoje yra mazdaug uz ° centruota kanitalizma kali- ____________________
JAV, bet buvo pakeliui su-200 kilometru nuo Vorku- Bet eikime toliau. Pnec P. ..7."
imtas, apkaltintas šnipinė-l0s. Intos rajone siaučia po to skaičiaus reikia pridėti Metraštis
jimu ir nubaustas. Biržietis bariniai šalčiai. Pvz. vokie-visus tuos, kurie dar bus . . _____
Petras Kulbis taip pat po čiams išvykstant iš vienos kaliniais, o nuo tokio likt- ^a!rJ°ė^S Amerikos Lietuvių Inži-
atliktojo bausmes laiko stovyklos š. m. spalio 7 d., mo komunizme niekas nėi a j i- • vomun;zma ;r nieriu ir Architektų Sąjun- 

įkurdintas . Jo ten šalčiai siekė jau 13 apsaugotas. Ir, kas sv ait-i‘murkdei!, iėnrana. ga yra nutarusi išleisti met- 
ir tėvai palikę Bir- laipsnių

navimą, yra
pat vienas lietuvis jėzuitas jun lietuviškomis 
n- vienas kunigas. Grižusis džmis randame dar 

kadteigia, kad paskutiniais me
tais i Vorkutą atvežama da
lis jaunimo, kurie jau kiek 
skirtingiau galvoja nuo 
anksčiau atitremtųjų. Šiaip 
net ir Vorkutos kasyklų Įna
miai gerai žino, ką skelbia 
pvz. Am. Balsas ir kiti 
sienio radijai.

kybart iskčs
? tės Žemaitytės, Danutės apie

pa vai 
šiuos :

Pypkė, R. Gogėla, J. Dūda, 
\. Jakštys, P. Jurkaitis, K. 
Kupka ir kt.

Kaip 

gyvena

zas
už- tas 1947

nauskas,

“laisvi”
22 m. amžiaus

5K.An Y Kilt

kuliuos

iš Vorkutos į Lietuvą jau buvo 
grįžęs kilimo nuo Gražiš- ti 
kių Juozas Arbačiauskas. kurie jau buvo atlikę 

Vorkutoje B- Žemaitytė Vorkuton net mę. Politiniai suimtieji bu- 
Juo- atsigabeno savo motiną iŠ vo “savanoriškai kurdina-

tik

Vertingas Knygas
NAKTYS KARVT.ISKIUOSE. Liu- 

r>nvy<leno apysaka at
pe-rsryvenimus šienapiJtčjt
lapiai. kaina ........................................ ?-
CEZARIS. Mirko Jcsulič'o romana.-, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
188 poslapiai, kaina ....................... §2
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG

LIŠKAI. Geria.:.'ias vadoveii - pra
dedantiems angliškai mokytis; duoda 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimas.
Kaina ...................................................
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- 

chelsonienės parašyta; 250 Įvairių 
receptą. 132 pus!. Kaina . ...$1.2->
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-
Įdomus aprašymas, kaip Jon; <, SOČI Al.IZM A S

vienos kaliniais, o nuo tokio
komunizme niekas nėra , . .. . . . ____  . „ t,. dalizmo i komunizmą irsiekė jau lo apsaugotas. Ii, kas feVal/,)ateko ; marksistu i«Drana-S3 y,a nutarusi 

Vilnius tarp audrų. Jeronimo žmona ir tėvai palike 15n- 'ab;<r.iu žemiau nulio. In-blausia, pagal Molotovo iš-1 - >. ‘ : 1 , • rašti kuri miredatnioti na-
Cicė,n, knysra apie Vilniaus krašto Vorkuta 5>Q Jnvvk \ ‘ f, " nažinti tokia santvarka Ru SaUt^ amžinų Sunkumų bd ’aM, KUI Į SU1 eUagUOtl pą-

Įietuviu kovas ui <avo teises. Kai- zuose. \ oi Rūtos 2 J sto. \ k- tos stovyklose yra nemaža pažinti, tokia sant\ ai Ka Kune(jatekliu bedugne Bet įie vesta S1U asmenU komisijai:
na, kietuose viršeliuose ........... $5.50 ioje dirba žinomojo Kauno lietuvių, ypač jaunimo, at-sijoje, ir jos pavergtuose nrisinažinti suklvde K. Krulikas, J. Kizlauskas,
TAVO kelias i socializmą, fotografo sūnus Henrikas gabentu 1952 - 1953 m. kraštuose laikoma visiškai sujyyuę Valaitis ir I Zabielskis
ociaii/.mo aiškinimas. Kaina 25c. Laui mav icius, kuns Kai o Daugelis čia nubaustas uz J101 mali ii būtina, amžinai nevvkęs bandymas Komisija praneša jau ga-

denokratinio soc i a L i z m o metais at v ykęs Į Vieną, joje tai iamą ar tikrą paramą įpilietinta. atseit, ta kalėji- velnion ne iie* bol vusi metraščiui daug vertin-
r°PkiSsULmsn’up^a-lstud^aVO °Pereči^ režisūl'ą, partizanams arba d alyva vi-mų ir KZ sistema, viso pa- .„„.į.., p’ ’ - 

..................... »6c bet bolševiku

ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abe’kio ro- 
y tunuoliu manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
IC8 : u-- t ities. Kietais viršeliais, 407 pusla- 

............. >2 piai, kaina ...........................................$4 “luiSVUl

pradai.
knyga š.ų dienų
ti. Kaina

IR RELIGIJA. Pa- buvo
Mažrimas 1812 metais iš Viekšnių į rašė E. Vandervelde, vertė Vardū-
Kauną nusikraustė ir Napoleoną ie nas. Kaina ........................................10c
gėjo- ir kas iš to išėjo. Kairia ->_.5O _ jc-roj?, ją
NEMUNO PAKRANTĖSE, {domūs, Daįirdaitė-Sruogienė'. 

lensrvai skaitomi I)r. A. Garmaus
atsiminimai. I3d pusi. Kaina $1.00 LIETUVIŲ KALBOS 
MILŽINO PAUNKSMe. Balio Sruo- I)r. P. Joniko pirmasis

kronika.; !i> šiuo klausimu veikalas.

go

ne, jie 
nachalizmu me- £°s medžiagos ir dar lau-ševikiškušaulio civilizuotų žmonių_ ten paskiau mą jų eilėse, 

suimtas ir nuteistas Vilii Kitt 
metams. Jis turi akorde- vienoie iš '

sakosi sutikęs gėdai ir pasibaisėjimui, pa- !uoJa’. . .vlskaa tv.arkoj- d™," bių 
vienoje iš jų lietuvį, kuris Sliks tol. kol sovietinė vals- ™ sotus ,r at]jeka.

Parašė v. on4 tarp kitų suimtųjų dalyvavęs partizanų eilėse tybe gyvuos. Ar bereikia ' » ’ * ’ Moloto mu lėšų neturi, tai prašo-
Kaina$3.oo >Ta susidaręs labai gerą ir vieną naktį iš miško nu-dar slykstesmo pnsipazim-turėjo ’ kyti tai kuo mi visi. kas domisi tuo met-

yardą- ,Kaunišk? gydytojos vykęs į artimą sodybą gau-mo?! pats netiki, nes jis’nėra naščių, siųsti prenumeratą
. 7 jam davė pa- Sekanti klase >ra ligonių kvailag } nematytu $2 ar $3. Be to komisija

sveikatos ir valgyti, bet bevalgydamas bei senelių klasė, žmonės, ^kr0Vgg jjg’ DUikjaj žino Praso visus inžinierius, ar- 
arba ka,P 1954 m. kcv0 mėnesi buvo tain giliai užmigęs, jog są- kurie neteko sveikatos karo propagandos chitektus ir techniką studi-

darbo fronte, kurie pa- socializmo juojančius pranešti savo ad
resus. jei jie nori, kad jų

ti teismas ir pripažinti ji Kitt nanasakoies. io<r ua-ti. Jie patenka į valdiškus Presai būtų paskelbti.

25

Kai- Laumakienės sūnus Vvtau- tigos trilogiška istorijos kronika. lis šiuo
173 pusi., didelis formatas, gera Į na ....................................................... tas Vra netekęs

'LiaZ,t?zo Sbl'iHnta.; buv^pasS 195^ kcV0 OUVO taip giliai UZIUlgęS, JOg Są

rys Rusijos diktatorių. Kaina . .25c pripažintas nedarbingu, bet mone teatgavęs tik Mask-ai* 
SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpa! Šiemet
suomenfc‘a^nPtava?k°a V' kcdėl'T d7i teisinas n pripažinti jį Kiti papasaKOjęS, JOg pa.

KON-TIKI. Thor Ileyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų Kelio 

nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po-! 
Lneziją. 413 pusi. Kaina.—$3.75, 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana

vičienės prisiminimai is jos jau
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi.
Kaina .................................................
APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poetoj

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį.

jo bvla turės išspręs-voie Tasai lietuvis Villiui seno ir neišgali toliau dirb-. ... t> rosi
teismas ir pripažinti jį Kitt papasakojęs, jog pa-ti. Jie patenka į valdiškus adr

2^ paleistinu ar ne. Vorkutoje siaraisiais metais Sovietai elgetynus, į lavoninių prie- mulkinti h#»t nežiū
TIKRĄ teisybė apie sovietv į dirbo ir Dr. A. Garmaus pradėję vartoti kažkokius angi, kur jie pagreitintai ir <-iams muminu, ei, mziu
ra faktų šviesoje. Trumpa boiševiz- sūnūs, studijavęs mediciną, migdomuosius vaistus, ku-tikrai numarinami, nes tos

M.škmį. rūmą, savu kį, g.ras ir m.o istoriją ir,valdymo praktika. Į-1-šiemet baigė bausmę, bet riucs per savo agentus ar įstaigos nesvietiškai blogai ‘ i u-- ’ i -
,, , hai dau» medžiagos. 96 puslapiai & s ^cr 5 « i & ® tuo tik dar labiau padare
m. Gogolio! kaina ..................................j>o« ar gavo leidimą vvkti at-šia p igrasinę gyventojams aprūpinamos ir r

keisis. Kaina pasaka užsienie-
ulkinti, bet, nežiū- Komisijos adresas: K. 

rint to, jis tą melą patvirti- Krulikas, J60 Hendrix St.,
Brooklvn 7, N. Y.

tuo tik dar labiaubolsevi- . .i • • u- l ja mažiau patikimą, nes vi-
I partizanų kimų valdininkų apvagia-K <?’

Todėl žmones sten- 1
visokiais būdais išsi-

dir-

bai daug medžiagos. 96 puslapiai
Gogolio Į kaina ....................................................50« ar gavo lėmimą vvkh ai-šiaip igrasinę

3 23 AR Romos popiežius yra gal i Lietuva, nežinoma. 5 stengiasi idėti
KRISTAUS VIETININKAS? Pa ®. *, . -

Vinco Krėvės' rašė kun. M. Valadka. Svarbu StO\ V K1OJ Gll 03 o4-o& mctU maistą. Taip
kitų tolimųjų kiekviei^ąm perskaityti. Kaina $1.20 vilniškis Siuvėjas Maceika, vykstą

! ^vqzMAS°KR^iAKIRK*uteVJo žmpną palikusi Vilniuje, Intos stovyklose tebedirba sukti iš jų, jie verčiau
popiežiai ir Lietuvą. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo o brolis išgabentas i Sibirą, eilė lietuvių, už partizaninę ba iki paskutinio atsidusę-

oį™ Xės'CAR 5 kasyki,, 22 brigadoj dir-veiki, nubaustų ir atgaben- jimo, kol iš nuovargio ir
žemaitės rastai. Garsiosios bino SENOVĖJE. Dievų yra vi-ba 30 m. Juozas Griskevi- tų į jas 1953 m. pabaigoje ligos sukrinta darbe. Net
' mūsų rašytojos pirmojo karo metu,čius, 32-33 m. ūkininkaitis ar 1954 m. pradžioje. Tarp senutės moterys kolchozuo-

Amenkoje parasyu vaiz ciiai su ra- buvo semjjų lietuvių dievąJuozas Vilkaitis^ 34-35 m. stovykloj laikomų suimtųjų se išveža šimtus
........... žalčiu ’krikštas?'p.'Aoe.kio Krauzė. Sim. Lukošeyi- minimi šie mūsų ‘tautiečiai: mėšlo, dirba

LIETUVOS! parašytas istorinis romanas iš 2e- CIUS, VCt. StUU. AlCliniS IV kt. buvęs UtCHOS nU0V3(l0S vif-
liukų...Su.. .k,$:L5J Bar pereitais metais buvo šininkas Povilas Ramoška, tos miškuose tarp Košvalo

atgabenta į Vorkutą

249 pusi. Kaina...........
MIRUSIOS SIELOS, 

svarbiausias veikalas, išvertė 
Kaina. 5Miškinis. 290 pusi.

RYTŲ PASAKOS, 
parašytos indų' ir

tautų legendos. 220 pusi. Kai-1 
na .....................................................$2.50

šytojos paveikslu. 12S puslapiai, 
kaina ................................................... 50c

nepriklausomos
PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa- maitijos krikšto 

veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais. Kaina 
Kaina .......................................... .. $5.00

VISUOTINAS TVANAS.

juos ir pa- mos. 
lengviau sudoroti, giasi

Amerikoj 
i”vkiu virtinė se milionu

yra apie 7 su pu- 
našliu ftnoterų).

vežimų 
kitus sunkiau-

buvo šininkas Povilas Ramoška, tos miškuose tarp 

mūsų 55 m. raseiniškis Jonas Sa- ir Pečioros, pačiuose šiau-
toks tvanas 

•ako mokslas.
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi

no anglų kalba sodrūs vaizdeliai,
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2. 
minkštais viršeliais ................... $1.0<)

LIETUVIŲ 
Parašė

Amerikos
Kaina
KODĖL Aš NETIKIU I 

Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Įdomūs. Kaina ................................ 20c premiją

Ar galėjo
būti ir ką apie ta; tautiečiu.
Kaina ....................25c «,Vorkutos

LAISVOS LIETUVOS. Lietu- con . .
socialdemokratu raštai dėl bol- 3U J SUimtUJU

nuteistii Vilniuje, viekas, 1953 m. atgabentas riausiuose rajonuose. Di- 
5 stovykloj iš 2,- kokių 25 m. raseiniškis džiuliuos miškuose imtiniai 

yra apie 1,- Aleksandras Vaitelis. 1953 turi kirsti mišką ar dirbti

Knypa laimėjusi Nobelio 
Kaina .............................$2.25

po 200. Ir moterų stovyklo- dentas Kazys Banys, atkel- tis P. Boss sakosi žinąs ten 
se esti po 100-150 lietuvių, tas Į Tntą ukmergiškis Jo-buvus apie 100 lietuvių. 
Šiemet Vorkutoje atidary- nas Brokio 0 kiti. Kai kurie lietuviai ten ga\ę
tos dvi naujos kasyklos. Didžiulės priverčiamojo laiškus iš savo artimųjų, ;š-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadway So. Boston 27, Mass. Neleiilžiamn eri'ti atpnl d v. lstovyklos yra įrenf-tremtų i kibirą

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava

dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak

tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų paaiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Masa.

t



Poslapis ŠeStas

Moterų Skyrius

S. L A. rinkimai ir moterys
Kas du metus Susivieni- Vargu rasime Amerikoje 

jimas Lietuvių Amerikoje moteri, skaitančių spaudą i. 
renka savo “vyriausybę,” sekančią lietuviškąjį gyve 
vadinamą Pildomąją Tary-'nimą, kuri nebūtų girdėjus* 
ba. Rinkimai vra labai de- Noros Gugienės vardo, nei
mokratiški ir tęsiasi net 4 
mėnesius.

Metų gale, lapkričio ir 
gruodžio mėnesiais, eina

Nora Gugienė yra darbšti 
visuomenininke, gyvai daly
vaujanti lietuviškame gyve
nime nuo pat mažumės.

svarbesnis lie-nominacimai balsavimai Kur tik koki 
Įvairiu kandidatų į Pildo- tuviškas darbas dirbamas, 
mosioš Tarybos ” urėdus, o ten talkon ateina ir Nora 
sausio ir vasario mėnesiais Gugienė. Dirbdama visokio- 
vyksta galutini rinkimai, se srityse, ji visuomet atlik- 
Rinkimų rezultatus paskui davo pasimtą darbą ne tik 
dar patvirtina SLA Seimas, sąžiningai ir gerai, bet ir 

su pasišventimu, atiduoda 
darbui ne tik darbštumą ir' 
sugebėjimą, bet ir širdį.

Nora Prycevičiutė - Gu
gienė. nors gimusi Ameri
koje. iš pat mažens Įsijungė 
i lietuvišką gyvenimą. Dar 
Waterbury lankydama mo
kyklą. ji pradėjo daryti 
žingsnius lietuviu meno sce
noje ir pasižymėjo savo bal
su bei gražiomis deklama
cijomis.

Mažiukė būdama. Nora
dažnai dalyvaudavo SLA
seimo programose su gra-

T, ..... . žiomis deklamacijomis. Pa-Demokratiskesr.ius nn-___ - ... i, . ...... <a.ugus>i Noia pasitiaie umin-
kimus sunku ir ĮSivaizouoti.j
SLA konstitucijos rašytojai I? - nare ir nėr 25 me- 

ėjo SLA iždininko sek-♦ “i tus
nat tai ,Jle_'re(oriau? pareigas. Taigi.norėjo, kad visi 

tų progos gerai .susipažintilį^rį  ̂ Gutrienė
C11 ir OUSkUl.1 ..... . . . -1 ‘pažįsta is pagrindų, ir nėra 

i tą darbą 
atliks gerai, sąžiningai ir su

su kandidatais ir 
kad turėtu laiko :s gerai, , . _ , ,... , i -1 . , 'abeiones. kadpasirinktų kandidatų dar
pasirinkti savo organizaci
jos šeimininkus.

Kandidatams tokie ilgi 
rinkimai duoda progos save 
pagarsinti ir supažindinti 
rinkėjus su savo asmeniu. 
SLA nariai per tokią ilgą 
rinkimų kampaniją šiek 
tiek išsijudina, ir keli tūks
tančiai jų prisirengia pa
duoti savo balsus.

Daugumas SLA narių, ro
dos, yra moterys, bet SLA 
valdžioje šiuo tarpu yra vos 
viena moteris. Kodėl mes, 
moterys, negalime daugiau 
išrinkti savo seserų, kurios 
neblogiau sugebės atlikti 
daibą, kaip vyrai. O juk 
gabių ir sąžiningų moteių 
savo tarpe mes turime!

Per šiuos rinkimus mes 
turime gerą progą išrinkti 
į Pildomąją Tarybą dar vie
ną moterį, nes savo kandi
datūra paskelbė Mrs. Nora

BOSTON

savo namuose Oyster Bav, L. U N. Y-, nu- 
sportininką, palaikiusi jį plėšiku. Taip ji tą

šiomis dienomis Ann VVcoducrd 
šovė savo vyrą. milionieriy. garsu 
atsitikimą aiškina.

Kairėj Ann taip atrodė, kai ji apleido savo namus Pittsburgh, Pa., ir tapo 
modistė. Vidurinė nuotrauka daryta 19 42 metais, kai ji jau buvo radijo aktorė 
ir - kitais metais išėjo už \\oodward. Dešinės nuotrauka imta pernai, kai ji 

buvo Įėjusi j "aukštąją draugiją.“jau

Daugiau širdies ir moralės
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PAKELIUI I DANGŲ
Daktaro veidas surimtėjo. Perbraukęs par mano su

tinusi kelią, ištarė: .
—Labai blogai, tuojau reikia gulti Į ligoninę
Joks stebuklas: per kelią persiraitęs geras rimbas, 

nelyginant kiibasą piknike, neleidžia kojos nei ištiesti, 
nei sulenkti. .

Pas ligoninės duris palikęs mašiną, Įkrypavau i sto
tį. Gal ir nepaskutinė stotis, bet vis dėlto sustojimas prieš 
amžinąjį gyvenimą. Skausmas buvo aitrus, gausus pra
kaitas varvėjo kūnu.

informacijoje, kaip ir kiekvienoje panašioje Įstai
goje, išklausinėjo visus griekus, iki pačios dūšios išnar
pliojo. Matau, žmonės patyrę: vos Įėjai, gali Į amžinąjį 
rojų pasprukti, o kas gi ten gaudys už nemokėtas ligo
ninės sąskaitas? Čia reikia daboti!

Atvažiavau finansiniai tvirtas: trys draudimo drau
gijos savo stipriais pečiais mane remia, o Įkandin jų ir 
“Mėlynasis Kryžius” su savo garantijomis stovi.

Kaip jau sakiau, ligoninė— tai paskutinis sustoji
mas prieš dangaus karalystę. įėjęs drąsiai šūktelėjau:

• “Dievaž, priklausau ir Lietuvių Susivienijimui! Sena ir 
— galinga organizacija, nebijokte, manęs neapleis!”

natūra- Apsirikau. Susivienijimas pasirūpins gėlėmis ant 
nesuka kapO< o neligoninės sąskaitomis. Va, tu, ir devintinės’

laiko, tai yra visai 
lu ir niekas dėl to

Prie p. 
straipsnio, 
te”, kuris
tas ?»!oterų Skyriuje, nore- nesvarbu, svarbu turtas ir T** "buvusia meile " <uardo ^s’ ° J0 ligonėms sąskaitos nemokamos 
čiau ir aš savo nuomonę pa- išlaikymas. Teismas jos no- Orabo lentos duotą iš- Gavau kambarį kaip dailininko studiją: langų ga-
reikšti. rus patenkina ir prašomą *.j. nažada ir savo per kuriuos šviesa nestatomai

Jos anrašomas New Yor- ieškinį priteisia. Tad ar čia /'mrv.be” paza<lą savo 
ko teisėjas Morris Ploseowe yra kerštas gyvenimo drau- ,a1^' 
yra vier.as iš nedaugelio, gui, ar jo begėdiškas išnau-^rJ^? 
kuris, matyti, netik gerai dėjimas?
pažįsta ir supranta įstaty- Imsiu porą pavyzdžių iš

kaip lava veržia-
vedama, dėl si. Jaukus ir patogus.

smo duonos kąsnio Vos man Į kambarį įėjus, apipuolė gražuolės: visos 
ar geidulių, išsiskiria. kaip angelėliai —viena lovą dulkina, kita batus mauna.

Neturiu nieko prieš rim- trečioji jau ir kelnes žemyn tempia; nepasijutau. kaip 
mus, bet taip pat gerai ži-naujai atvykusių lietuvių tas skyrybas, kur pora iš minkštame guolyje atsidūriau. Sakau sau: neblogai, jei 
no moterų klastas, kėslus gyvenimo. tikrųjų negali . sugyventi, toks meilumas paskutiniame sustojime, tai ką jau apie
ir “begėdišką vyrų išnaudo- Vyras Lietuvoje buvo tada vyras ,turi jšlsiikyti Dangų kalbėti? Tačiau prisiminiau čvsčių, kurio nuo 
jimą”. Galimas daiktas, baigęs augštą mokslą ir tu- ir vaikus, jeigu jų pat mažumės baiminausi.
kad jis skyrybos ir išlaiky-'-ėjo gerą ir atsakingą vie- čTa- Bet reikėtų labai ir Neilgai trukus, įsitikinau, į patį čyščių pakliuvęs: 
mo bylas spręsdamas, nore- tą. Kaipo toks, buvo ir vy-Ją^ai abejoti, ar vyras tuii prĮe jovos pnsiartno dangiško gražumo angelas, bet dėl 
tų pritaikinti netiek istaty- resnio amžiaus. Pasipersa ^;ai 27,!.. ..... T7 aukštos temperatūros jos sparnų įžiūrėti negalėjau.

noru.
Vien SLA veiklos Norai 

neužteko. Ji nuo seno gyvai 
dalyvauja pažangioje lietu
vių spaudoje ir kurį *aiką 
buvo Moterų Skyriaus vedė
ja “Naujienose.” Daugelis 
moterų dar ir šiandien atsi
mena jos straipsnius. Susi
kūrus BALF'ui. kad pagel
bėtų lietuviams pabėgė
liams Vokietijoje. Nora Gu
gienė tuojau įsijungė į BA- 
LF'ą ir ilgus metus buvo jo 
sekretorė. Darbas BALF’e 
pareikalavo iš jos daug lai
ko, ir ji nustojo vesti Mot. 
Skvriu “Naujienose,” bet 
plunksnos N. Gugienė ir 
šiandien nepadėjo. Dažnai 
svarbesniais klausimais mū
sų spaudoje randame N. 
Gugienės pasisakymų, ku
riuos visad malonu skaityti.

Turėdamos sava tarpe 
gabią, darbščią ir patyru-

mo galią, kiek remtis pado- antra tiek jaunesnė mergi- vaikų atsiskyrusią žmo Mergaitė, kaip ir kiekvienas angelas, gražiai šyp-
gyvenimišku teisin- na. sakysim, santykis 50:25. uą, u1 o neuzgy\en majonjus žvilgsnius iki širdies užkampiu leidžia.
širdies balsu ir mo-Susiartina, o kuris vvras ta- Gzgyventas turtas, Kaip. .______ _________________ «...

ir

rumu,
gurnu. vyras

Matvti minima iaunu nemėgsta ir ansive- taisyklė, pasidalinamas pu-!Gr0Ž0 apsvaigintas, nė nepamačiau jos didelės adatos.
iale. Matyti, minima. te*>e j < * ■ g = , ps Adata kaip adata, gal ir minėti nevertėtu, bet gale jos
ias yra aferai susipažinęs su da. Mergina eina uz vyro t i • - . 5 . v
J, V I i - • , -- -v-, Vori ♦,,,•« Kipkvipna bprikurianti t- įtartinas butelys prikabintas kabo. Pripuolusi prie manoskyrybų bylomis, ir gal jis su išskaičiavimu, kad turės RieKviena oesihunanu ai / . ■ ‘1 , , , . , .

’ 6 J gerą h. ištaigingą gyveni-jau susikūrusi pora, kokios rankos kaip mat kvortą kraujo nusunkė. “Ką čia ir
mą. bus visų gerbiama, ne- sąlygos ir aplinkybės bebū- pykti, —sakau sau,—“vis geriau, negu dėlei leisti tavo 
reikės dirbti ir galės gyven-tų, kokia laimė ar nelaimė krauju misti! Tegu jau tą nedorą kraują ir nuleidžia.” 

kaip Dievo ausyje. ištiktų, kaip vyras, taip ir Bet angelų nekaltumu tikėti nustojau.
moterims (gal juos redaga- Nelemtas k< 
vo viengungiai?). palikus visą tučtą

Imsiu iš gyvenimo kelis gerą gyvenimą. Atvyksta į §iau

jas spręstų Kitaip, jeigu jo 
rankos nebūtų surakintos 
šių dienų įstatymais, kui ie 
yra labai ir labai palankūs ti. Kambario durvs

aras, bėgimas, žmona, turi viens kitam pa- ; neužsidarė: plaukė šviesūs ir tamsūs angelai,viena už kitą
;uHą, garbę ir rodyti daugiau meilės, dau- gražesnė, tačiau visos, kaip geros vapsvos, su savimi ada-

širdies ir pagarbos r tas nešiojosi ir mano (matyti saldaus) kraujo troško.
pavyzdžius, kurie parodo Ameriką. Vyras pagal savo nenukrypti nuo moralaus Susirūpinau: ko gero, visą kraują nusunkusios, į pragarą
tiesą visoj nuogybėj. specialybę negauna darbo, gyvenimo kelio. Turi saitai nustum?. Akys vėl veikiai nušvito: duryse pasirodė an-

Štai, girdžiu per radiją ir dirba kaip “dženitorius”. apgalvotai spręsti visus! gelas gu adata, be(. §. karta jau piIną *puikaug geltono
Chicagoje tokį pranešimą: Naktimis pasenęs vyras va- šjncus ir svarbesnius kiau-h žinQ, gaJ Jr kvepiančio skysčio. Prisipažinsiu, už-
AI otel is Dsnififro lo n in simus. Tuomet uzsibHgs* , .. , , >-• • •• ?, ... 1 a™ego.. a 1 on-nami, o jo jauna., , . nrptpn7ĮĮOs i uost nepavyko; tik bakstelėjo į šlaunį, ir skystis no odacyti televiziją. Per dienas sveika žmonele sėdi rankas®^1/0025 11 pieienzijos .
ir naktis neatsitaukia nuo sudėjus be darbo. Neilgai išlaikymą. —L. M.
jos. Kiekvieną naktį neatsi- trukus susipažįsta su jaune- Chicago, III.
traukia nuo televizijos sniu ir pasiturinčiu vyru.--------------------------
iki antros valandos ryto. Ži- Skyiybos. Be jokio širdies
noma. žiūrint televizijos, skausmo palieka savo seną .... ..... -
girdisi kalbos ir muzika, vyrą, nors jo globoje ank- Kaikuriems mokslinin- išsiteiravo apie visus, neišleido nei merginų, kurias pik- 
Kadangi iki vėlyvos nakties sčiau turėjo ištaigingą gy- kams pradėjus tvirtinti, nike niurkiau, o ligos vistiek nepasakė. Vienas iš dak- 
televizija kelia triukšmą, venimą ir visko pertekusi kad cigarečių rūkymas ska- tarų savo smaila adata bakstelėjęs, ant mano skūros ra-

IŠGĄSČIGI PRAĖJUS

išnyko. Po jos sekė antra ir trečia. Tai vis kompensa
cijos už nuleistąjį kraują.

Veikiai ir dartarų į kambarį prigūžėjo. Jie žingei
dūs. kain gimnazistės, klausinėja, kaip kunigas prieš ve
dybas. Pradėjo nuo Adomo ir Ievos, neaplenkė giminių,

GUGIENĖ. ilgamečio SLA šią visuomenininkę, SLA 
iždininko žmona, į tą patį Į moterys turėtų r.eabcjoda- 
ui ėda. kuri per ilgus metus mos atiduoti už ją savo 
gerai tvarkė jos vyras ad- balsus.
vokalas Kazvs Gueris. 1 SLA Narė

pail- buvo. Išlaikymo neprašė, tina vzėžį ir širdies negala-įšalu pasirašė. Kitas, kiton rankon bakstelėjęs, pirmąjį 
, rūkoriai buvo prade-, pamėgdžiodamas, taip pat pasirašė.

KARALIENĖ ir AKTORĖ

Angli jus karaliene Eti/.ah^ta (kairėje) spaudžia italu 
filmu aktorės Ginos Lollobrigida ranką. Filmas, ku
riame vaidina ta aktorė, buvo rodomas karališkai

šeimai.

vyras negali užmigti
sėti ir nemigęs eina į dar- nes nebuvo iš ko priteisti, vimus
bą. Vyras prašė žmonos ge- Vyras, iš darbo atleistas, ję mesti rūkę. j Už lango dangus ašarojo. Spalvingos šviesos ilgais
ruoju naktimis nežiūrėti te-dabar gyvena iš menkutės Yra patirta, kad, sakysim, į liežuviais šlapiame asfalte nusitiesė. Gatvių judėjimas 
levizijos ir duoti jam ramy-pensijos. , 1952 metais per pirmąjį;apmirė ' J
be. žmona nepaklausė. Vy- Antras pavyzdys. Pora pusmetį mūsų krašto rūko-i a(,-jau N
ras, ieškodamas ramybes, atvyksta , Amenk,. Jsiku-„a. surukę 210 b.l.onų et- su Wr]u koja alkoholiu
prasisalino. Moteris uzvede na ir pradeda neblogai su- garecių, o 19o4 metais per . . , f ‘ , J4 amunuiiu

'skyrybų byla su išlaikvmu. sitvarkyti. Po kiek laiko vy- 6 mėnesius besurūkė tik ..Juna’ ma x aPa? skilvi kutena, rodosi, burnele
Teisme, teisėjui pasiūliusias supai aližuojamas ir lie-201 bilioną. Bet išgąstis/lc,,,r,'.LUI1*' Nujsė, lyg nujausdama, arčiau prie savęsįsmestum

taikintis, vyras sutiko grįžti ka invalidas visam amžiui, praėjo ir jau per šių metų ''uteH patraukė
namo, jei žmona naktimis Žmona jauna ir sveika. Ir pirmuosius 6 mėnesius dū- Tyo tarpu pradėjo skambėti buteliukai ir daktaro 
nežiūrės televizijos, žmona žmona užveda skyrybų by-mais paleista vėl 207 bilio-! rankoje sužibo ilga, kaip dramblio nosis, adata. Ilgai 
pareiškė, kad ger:
tegu negrįžta namo,

j vistiek žiūrės televizijos, gyvenimo našta. Žmona; 1 ik naoar (įaugau reiKa-, cio is Kojos vis neišsemia. Veikiai padėtis pasidarė kaip 
Ii ką gi? Teisėjas davė sky- gauna skyrybas ir išteka už lauja kitokių cigarečių, bū-tam Kanados penketukui,—nei atgal grūsti nei lauk 
rybas ir kol kas priteisė kito. O šis visą amžių, norstent: su filtrais ir ilgesnių,, mesti! Sumani nursė, greitai bliūdą atnešusi padėti iš-
žmonai po $25.00 per mė-dar nesenas, turės kitų ma---- vadinamų karališko dy- narpliojo. Užmigau. ’ *
nesi išlaikymui. Na, spręs-lone gyventi. džio. Girdi, jie ne kenks-. , . . - — .
kitę, gerbiamosios, ar tei- Čia patiekiau tik keletą minei. Tain teiiria cieare- Pabudęs išgirdau dangiškąjį chorą. Matyti, jau 
singa yra tokiu atveju duo- pavyzdžių, kurių galima
ti skyrybas ir priteisti vy- būtų pririnkti begales.
įui išlaikyti žmoną? Tad matote, mielos skai-rūkydavo cigaretę su filtru,

Kitas iš gyvenimo pavyz- tytojos, kokie būna žiau- o šiandien jau kas penkta
dys. Susipažįsta neturtinga rūs padariniai žmonių gy- surūkyta cigaretė turi fil-
mergina su turtingu vyru. venime, kada moterims yra trą. šiandien tų ilgų ir su ir koja jau gipse, nespėjau nė pamatyti 
Ir štai ne vyras moteriai, plačios durys į teismo sales filtrais cigarečių išperkama riaus garsiakalbio veržėsi vysk. Cushingto rožančių litą
bet moteris vyrui “apsuka ir joms palankūs yra įstaty- pusė visų suvartojamų eiga- nija, kuHa dažnai nutraukįavo gretimo kambario juo
galvą ir juodu susituokia, mai. Gal kuri pasakys, kad rečių, o.pnes 3 metus tik kas_ keliu'stiDriu ang]įšku žodžiu nelydimas. Kitame

mmgi. Taip teigia cigare- . 
čių bendrovių pasamdyti būsiu pakeliui į Dangų, o čia dar šv. Petro varpelius iš- 
“žinovai”. Seniau retas kas kūriau skambinant. Susijaudinau: su draugais anks

čiau neatsisveikinau, kaip dabar Rojaus sode reikės su
sitikti. ... ,

Nei daktaru, nei nur
iš korido-

Deja, gulėjau savo lovoje.

prieš 3 metus tik
Žmona suranda greitai ne? Jeigu vyras žmoną iš-kas penktas rūkorius jų te-' 

i priežasčių (o jų labai len-gva surasti), užveda sky-pirkdavo. ,

kas, kelių stiprių angliškų žodžių palydimas. 
(Nukelta į 7 pusi.)
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KorespondencijoS
NEVV YORK, N. Y.

Lietuvės tarptautinėj 
parodoj

BRIDGEPORT, CONN. Pakeliui į dangųpatalpose šv. Jurgio drau-jkati praeityje yra buvę gim- 
gija rengia metinę vaka- nazijoj nepageidaujamu reiški- 

, lįenę nių, inspiruotų iš šalies, bet
Šeimininkės prigamins^/™ dabar pašalinti.
_ « « • _- • I V nratnri i sa icitiLirui bu,

(Atkelta iš 6 puslapio)
Pro miglotas 

nursės. Už kam- 
kvapas pakuteno

Draugijos 7 kuopos narių ku ir šokėjų dar dalyvavo Biletų galima gauti iš’" mokytojų tarpe tarp katuli- nos? “Matyt, kas nors pasigėrė,’’ pamaniau sau.
. susirinkimas bus ši sekma-solistė Lilian Mickevičiūtė draugijos nariu A. Ališaus-‘kM ir evangelikų ir nepastebi- Sapnavau ar tikrumoje dar daug žmonių pio mano 

ko, K. M i dino ir J Juciaus?ma- kad gimnazijoje veiktų lovą šliaužė, čiupinėjo, bet visi jie lyg pro miglas slan
ka__ t- • . . -•___-Jkokie partiniai būreliai. kiojo. Kažkas gausų prakaitą nuo veido braukė. O

LDD 7 kp susirinkimas

Netvarka koncerte
Šv. Jurgio parapijos cho-.gar 

ro koncertas buvo spalio mų
Lietuvių Darbininkų 29 d. Be vietinių daininin- kestras.

Lapkričio 13 d. Nevv Yor- ,. ...... , - % . .
ke bus 32-ji tarptautinė me-dlen!’ laPkncM> 13 <>• 3 val- 1S _Woicesteno.
tinė moterų darbu ir meno I\p-. Lietav>M Atletų Klubo Po koncerto, kaip papras- Rengėjai kviečia visus “

1000 *-u, scenos uzpakąly pne visas vietos ir apylinkių lie- Kuratonja j»yedeparoda. Paroda vyks 71 Halsey
Regiment Armory, 33-čios Bl?f?k. yn’ Y‘ . ...
gatvės ir Park Avė. kampe? VlS1 nariai Prasomi daly- pnC 
Parodoje bus ir lietuvių vaut1’ nes tunme dautr

St., tai,
baro daromas ‘biznis.” Kol

jo žmogus prieina, dalyvauti ir drauge links- 
nes turime daug trunka pusvalandis, o be, ma; Įaįpą praleisti.

moterų kioskas. Juo rūpina- sva, bili. klausimų. Prašome anot vieno parapijono, tan
ai Pabaltijo mote,ų lietuvių'“ narių ir ne- jtoteKO
atstovybės Nevv Yorko klu
bas ir Nevv Yorko Moterų 
Vienybė. Šalia tautinio kios

sivėlinti.
Sekret. P

ko, norima surengti ir meno 
kioskas, kuriame būtų išsta-

Kriaučiukas 
CHICAGO, ILL.

Konferencija Kovai su

brangių vaistų—penicilino, 
bonkutėj vaistų buvo dau
giau, negu alaus čia gauna
me stikle.”

Žmosus su ūsais

gimnazijos prakaitas veidu lyg upelis teka. Pro miglotas akis vel-
tuvius ir lietuves vakarienėj 'adovybei daboti’ kad ir atei" nias nuodėmes rašo. Pabudo užmigusi sąžinė:

ty būtų išlaikyta visiška ly- “Tavo darbus ir kelius jau pasvėrė, ir atrodo, kad 
gybė abiejų konfesijų atžvil- gana įemės ašarų prigėrei ...” ,
giu ir jokiu budu neleisti į jovos sugtojo apie trjjų šimtu svarų moteriškas
gimnaziją jokm partinių ar ange,as._m^ėiau> žiūrėdamas į

po Įtinių I a U. plačiai virš galvos išskėstus sparnus ir didžiuli kryžių

J. F. M.

PITTSBURGH, PA.

SLA 3-sios apskritie* 
suvažiavimas

Vasario lG-tos Gimnazija tu

tyti lietuvių menininkų kū-’( Komunizmu
rimai.

Lietuvių valanda parodo
je bus lapkričio 13 d. vaka-’r 
re nuo 8 ligi 9 vai. Pataria
me bilietus iš anksto įsigy
ti iš komiteto narių.

(LAIC)
Rūpinasi SLA rinkimais

Susivienijimo nariai da
bar gyvai švaisto besiarti
nančius SLA Vykdomosios 
Tarybos rinkimus. Jau ilgusj Ameriką” 
metus veikiantis rytinių5 *
Valstijų Susivienijimo vei
kėjų sudalytas SLA Gero 
vės Komitetas taip pat bu-

LOS ANGELES, CALIF.
SLA Trečiosios Apskri

ties kuopų suvažiavimas 
bus lapkričio (Nov.) 27 d. 
2 vai. p.p. Lietuvių Pilie
čių salėj (South Side, Pitts-

ant kiūtinės.
auklėjimo Įstaiga ir Kuratori- Tat e veš j opeiacinę, -tol ė skambiu balsu ange-
ja yra įsitikinusi, kad ji tokia tos. Ar neturi paskutinio piašymo.
ir išliks, jei viso pasaulio lie- Nedrįsau pasitikrinti, kur mane veš, bet numačiau, 

* tuviai ją kaip moraliai taip kad ne į gerą vietą. Širdis krūtinėje ėmė baisiai daužy
tis, matyt, niekur nenori keliauti. Sukaupęs paskutines 
jėgas, norėjau pasakyti “išganymo,” bet kažkaip susi- 

GIMN AZIJOS Kl'RATORIJA: maišęs liežuvis vos “wisky” teiškošė. Kaip Įgeltas an- 
M. Bajorinas—Europos PLE gėlas pašoko prie durų, bet apsigalvojęs vėl grįžo. Per- 

atstovas, T. Alf. Bernatonis— įžegnojusi ėmė kelti andaroką, po septinto sijono, su- 
Lietuvių Katalikų Misijos Di- skambėjo dangiškas varpelis ir iš mažo balto maišiuko

Ą°- ištraukusi šventąjį, ant mano rankos pririšo. Taip jis 
kietijos L. B-vės Krašto V-bos _• nn<irapinp 'ni4lvdėin

ri būti lietuviška mokslo ir

materialiai parems.
VASARIO 16-TOS

Chicago (LAIC) —Visos
Amerikos Konferencija Ko- .. ~
vai su Komunizmu (The Liūdna žinia
Ali American Conference Senosios išeivijos lietuvis burgh, 1725 Jane gatvė), 
to Combat Communism) —.Juozas Motiejūnas (Bur- c...................... . .
posėdžiavo lapkričio 4-5 ke), Los Angeles miesto gy- , nuvažiavimui pasibaigus, Lietuviu Kataliku Misijos 
dd. Edgeuater Beach Ho- ventojas, negalėdamas pa- heįuvlskl užkandžiai, o rektorius, e. Simonaitis— 
tel, Chicagoje. kam cv^timac vvra«s xe iau ‘ vak- t0Je Pa‘kietijos L. B-vės Krašto V

... ;--------- ta (Knovv T our 11 Uun»e £azo laidus iš yir vįgjerns dalyvauti, p
ve.k.anus rytinių America), ši savaitė prasi- į savo miegamąj, n- ka(| * , P-

“ dė< lnnkričin 90 ir = iki Pats Save UZSldllSino. 1
26^ d. Pereitais metais toji Prieš pusmetį ramiai gy-ninJa>‘ ~ , .ijonaitis-Tėvų Komiteto at-
savaitė paminėta 46 JAV- vendamas su savo žmonele, Prašome ne tik įslinkti stovas.

šimukėnas — Evangelikų 
Bažnyčios atstovas, Dr. A. Da- NERŪK ŽILAS

vo neseniai susirinkęs ir nu-!bių miestuose. Šiais metais Juozas visiškai nesitikėjo, atstovus į sį suvažiavimą, 
tarė ateinančiose nomina-’!minėjimas bus praplėstas. kad J*° laukia tragedija, bet kviečiame ir visų kuo-.

I

o vėliau ir rinki-cijose,
muose, vienbalsiai patarti 
balsuoti už tuos pačius vei
kėjus, kurie jau dabar yra 
Vykdomojoje Taiyboje, bū
tent, nominuoti ir išrinkti 
SLA prezidentu adv. K. J.
Kalinauską iš So. Bostono,’SLA koncertas pavyko

Ši organizacija leidžia biu-^er ilgus metus Motiejūnas pu nanus ko gausiau or 
leteni “Freedom Facts Ag- (Burke) čia gyvendamas tų vakare dalyvauti. Taip
ainst Communism.”

TAUTININKAI
PASITRAUKĖ

vairavo ligonbučio ambu- pat prašome paaukoti nors Tautininkų partija pasi

Aš, .Vary Krasnauskienė, po tė
vais Blaviėiutė, paieškau Zigmą 
Blavičiu, kilusį iš Vilniaus guberni
jos, Trakų apskričio,, Amerikon at
vyko prieš pirmąjį karų. Firma gy
veno Newark, N. J., o dabar girdė
jau, kad išsikėlęs Kalifornijon ar į 
Floridų. Jis pats ar kas jį žino, ma
lonėkite man parašyti. Mano adre
sas: M rs. M. Krasnauskienė, 27 E. 
Third St., Eerie, Pa. (47)

Aš, Ona Miliauskiūtė. iš Paniškių 
kaimo. Valkininkų taranuos Trakų 
navieto. Vilniaus «mh.. paieškau savo 
brolio Juozano Miliausko iš tos pat 
vietos. Atvyko i Amerika prieš pir
mąjį karų. Gal būt gvveno San 
Fre-ci-^eo. Jis pats ar jį žinantieii 
atsiliepi it adre-u: (44)

Mis« <•"» Milia«skiute 
5 Meet-anir St.

Savonville. Mass.

lansą, teikdamas žaibo grei- po vieną dovaną (prizą) 
čiu staigios nelaimės ištik- “kortų vakarui.”
tiems pagalbą. Jis buvo vi- Kiekvienai kuopai pa-(VLIK’o) Tą pat padarė 
šiem draugiškas ir geros siuntėm biletų ir prašome jr Lasvės Kovotojų Sąjun- 
širdies. Juozas skaitė “Ke- juos įšpatinti narių tarpe.'ga.

SLA 352 kuopos spalio leivj ir dažnai prisiminda- Biletų kaina 50 centų. ) Sekantis VLIK’o posėdis 
30 d. rengtas koncertas, ku- vo pavergtą tėvynę Lietuvą, malonaus pasimaty- įvyks Nevv Yorke lapkričio
rio pelnas skiriamas būsimo Seniau Motiejūnas gyve- mo j_sįos apskrities šuva- 24-26 dd.
seimo rengimo išlaidoms no aP*e Bostoną ir Nevv žiavime lapkričio 27 d.

DETROIT, MICH.
traukė iš Vyriausio Lietu
vos Išlaisvinimo Komiteto

Mass.; vice-prezidentu P. 
Dargi iš Pittsburgh, Pa.; 
sekretorium dr. M. J. Vini- 
ką, iš New Yorko, N. Y.; 
iždininku vietoje atsisakiu
sio adv. K. Gugio, jo ilga
metę pavaduotoją Norą Gu- 
gienę, iš Chicago, Ilk; iždo 
globėjais A. Devenienę, iš 
Waterbury, Conn., ir J. Ma 
ceiną iš Pittsburgh, Pa. ir 
daktaru-kvotėju dr. S. Bie- 
žį iš Chicagos, III.

LSS Centro Komitetas 
siūlo iždo globėju adv. Ste
poną Briedį, iždinniku No
rą Gugienę. Koresp.

BROOKLYN, N. Y.
Socialdemokratų
susirinkimas

Lapkričio 11 d. 7:30 vai. 
vak. Brooklyno Atletų Klu
be (1332 Halsey gatvė) 
bus L.S.S. 19 kuopos narių

sumokėti, pavyko. ____ Yorhą. Ten jis veae ir iu-
Iš Clevelando atvykusi r^° dukrą, kuri išėjo už 

dainininkė Aldona Stempu- Petersono. Išsiskyręs su 
žienė ir vietinis Pranas Za- zry!ona> J\s atvažiavo i Los 
ranka pasirodė esą aukšto Angeles ir čia vedė atjtrą 
lvgio menininkai ir todėl zmon3 svetimtautę. Tia-
publika paliko visiškai pa-^škai mir^ Jy°?as Pahko 
tenkinta. Jiems akompona- dideliame nuliūdime duKią 
vo iš Clevelando atvvkusi k PosunL gyvenanti Roy

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumų, plaukų slinkimų ir

------------------------------------------ - plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų
'f'lVTf **AiriAi : turs-tš kiękvK-rms. kuriam žyla. slen-SLA 3-sios aps. valdvba:’ , Llt-iuvua AIVAI ka arba pleiskanuoja plau’kai. Jos

'(The Echoes of Llthuama) atitaiso žilus plaukus kokie buvo, betę Ralranac nrpvifl(=>nt1 nėra tlazai. Nėra nieko uz jas ge-a. Ualcanas, prezicientas, _ . .. ... • resnio iki šiol išrašu. Kreipkitės
J. Žilinskas, sekretorius? Pirmoji Floridoj lietuvių neatįdėliodami ilgiau. Kaina $2.oo.

radijo programa, duodama nebusite pilnai patenkinus,
-------------------------------------- - . Jurn> pinigai bus sugrųzinti.šeštadieniais nuo 4:30 ikitaciiauiciuai* iiusj FLORAI, HERB CO.

5 vai. p. p. iš Miami stoties 
WMIE, 1140 kilociklų.

Pareiškimas

1.

Savo posėdy spalio 20 d? Floridos lietuvių žinios,

ReunatišĮriJĮkaosmu
GERA MOSTIS

Dcksr.io Galinga Mostis, sudaryt* 
iš daug skirtinėj elementų, turi sa
vyje galingų šilimų. Šildydama ga
lingai, išUrpins Reumatiškus skaus
mus. ranku, kojų skaudėjimų ir tir
pimų. dieglius, šaltį. .Daugumui žmo
nių pagelbėjo ir UmsUi pagelbės. 
Nelauk ilgiaus ale tuojaus įsigyk 
DEKENS OINTMF.NT. arba rašy- 
Vite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
lR-oz. $5.00. Garantuojame pasek- 

PASTAI5A: Su orderiu siųskite ir Įmes ar grąžiname pinigus. (47)

IJept. a 
Bos 30.7, Clinton, Ind.

pmurus. kitaip vaistą nesiunčiam. į 
piOZa, Kanadoje ir kitose valstybėse kai

na $3 su prisiuntimu. (45)Trpns Plpphsvičipnp <?ook. Spalio 22 d.. Motiejų- Vasario 16 Gimnazijos Kūra-skelbimai, poezija
Publikos buvo apypilnė no kūnas palaidotas Los tori->a apsvarstė eilę su gim- dainos, muzika, dalyvauja —------- - ----------- Trr

^alė bet ^lėio būriK dan Angeles miesto “Rose nazija ir jos mokiniu auklėji- dainininkė Anyta Kams Artinas, ruouo, paaalbin- 
saie, Pet galėjo Puti (tau kapUOge mu susijusiu klausimų. Įir “Pabaltijo Trio”, ..orga- kime pažįstamus ir priete-
gl<Knnpp)-tn nrntrramai va- Erškėčių keliu ėjęs ir Ypatingą dėmesį Kuratorija nizuojamas kvartetas. Ra-liūs užsisakyti “Keleivį,
dovavo F Motuzą ir 352 nebetekęs ištvermės ilsėkis, atkreipė į kai kur spaudoje šyti: WMIE, A. Skudžins- Kaina metams $4.

~ dausose tarp pareikštas nuomones dėl taria- kas, Echoes of Lithua-
J. D. gimnazijos vidaus nesugy- nia, Miami, Fla. Žodžiu

ir
kuopos pirm. A. Norush. . o.zaJ’
Koncerto rengimo komisijo- zxaigz(‘?nų. 
je daug dirbo Lietuvių So- ~
cialdemokratų Sąjungos kp. Tbompsonville, Conn. 
nariai: B. Keblaitienė, W.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Box N«wark 1. N. J.

TONIKAS VIDURIAM
čia yra namini 

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nuo 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidr.eys), odos iš- 

gerklės užkimimo,

Keblaitis, J. Pilka. .Turėsime vakarienę
Būtinai turėjo būti sceno- Lapkričio 19 d. 7 vai? 

susirinkimas, kuriame drg. je garsiakalbis, nes toliau vak. Polish National Home 7I, rl/niti-c T\*,oVr»,* *.-!-•_ . .._ __l— •_ __ i-a- ,

I 
»
II(

K. Bielinis skaitys paskai-'sėdėjusieji negalėjo girdėti, 
tą: “Lietuvos laisvinimo ką kalbėjo pranešėjai, 
organizacija. Visi nariai1 Vienas iš buvusiu
prašomi atvykti ir nesivė- 1 ■ ■— ■ ■
linti. j Sovietu Sąjungą turi 38 mar-

Valdyba šalus ir 14 admirolų.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYB6S 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 
fratemalėmis 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 West 30tb Street, New York 1, N. Y.

Paieškojimai
venimu. Kuratorija nuodugniai kreiptis penktadieniais .. Paic;kau mano pazįslams> VaIen. 
ištyrė reikalą ir apklausinėjo šeštadieniais nuo 9 vai. ry- tiną Tumelį, iš Alksnėnų kaimo,
įvairius suinteresuotus asme-to iki 12 vai. dienos 1519 «a^rūdos valsčiaus lediju apskr-;-,bėrimo, ......................, . p, ,D«s- P'asau jį pat), ar kas jį žino,'plaučiU uždegimo, Vidurių llUO-
ms. Congress Bldg., Miami, Pla. parašyt._man, uz kų būsiu laba. dė- 5;r^;^ „„

Kuratorija priėjo išvados, Tel. 3-4882.

PAMĖGINKITE FLORAL 
INDI JONŲ ARBATŽOLĖS

LENGVAS 

I.AKATYVAS

Veikiančių 
Sudėtinių iš:

Senna ir

C asrara 
Žievių

FLORAL INDIJONŲ ARBATŽOLĖS 
gelbsti nuo prasto virškinimo, užkie
tėjimo, vidurių kataro, kepenų su
sti n irimo, valo kraujų, gydo odos, 
inkstų ir moterų ligas.
NERODYMAS:— Įdekite du šaukštu
ku šios Arbatžolės į puodukų ver
dančio vandens, leiskite pastovėti 
apie 5 minutes, nukoškite ir gerkite 
apie pusę puoduko rytmečiais ar ei
nant gulti. Galima pasaldinti me
dum ar cukrum.
PASARGA:—Nevartokite kada vidu-
rių skausmas (pilvo skaudėjimas, 

j suf-aukimas, colic), vėmimas ar kiti 
ženklai apendicito randasi. Tankus 
ar nenustojantis vartojimas šių laxa- 

| tyvinių arbatžolių gali sudaryt pa- 
■ protį.
i Svoris: 5 uncijos Kaina: $2.00

Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Florai Herhs. gausit geriausių.

Su užsakymais malonėkite ir pi
nigus prisiųsti, nes kitaip užsakymas 
nebus išpildomas. Kreipkitės prie—

FLORAL HERB CO, Dept. 5 
Boa 305, Clinton, Ind.

(45)

Lietuvos Žemėlapis Kalendorius 
1956 Metams

kingas. Ta pačia proga dėkoju Juo
zui Petrošiui už “Keleivio” man 
zui Paterušiui už “Keleivio” man 

J Vytautas Pečiulis, (21b> Hagen- 
i -Vorhalle, Vorhaller str. 49, Ger-
• many.
I--------------------------------------------------------
* Paieškau savo pusbrolio Motie

jaus Andrulionio, kilusio iš Guda-

(45)arba taip vadi-ama Demarkacijos Linija. Matosi, kiek Lietuvoje j 
yra gelžkelių ir kur jie eina, taipgi vieškeliai, ežerai ir tt. Viskas > 
užvardinu angliškai lietuviškųja rašyba. Tai žemėlapis. Patsai gi • 
kalendorius irgi labai svarbus. Čia parodyta, kada bus užgavėnes, j 
Velykos ir kitos katalikiškos šventės, taipgi parodo net ir kada bus t 
žydų Velykos ir kitos ju svarbesnės šventės. Pasnikų dienas atvaiz- • 
dina žuvies piešinys, čia matysite mėnulio atmainas, kokiame me- , 
nosyje kokios gėlės turi būti vartojamos, o taipgi kokio mėnesio t 
koks brangakmenis yra. Svarbesnės šventės atspaustos raudonu ra- j

čia matysi, kuomet Lindberghas perskrido Atlantikų. Kada ♦ 
Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas telefo- j 
nas, telegrafas. Kada pirmutinis garvežis buvo paleistas ant gelž- | 
kelio bėgių. Kada moterys gavo lygias teises Suvienytose Valstybėse. • 
Kada pilgrimai pirmutiniai atplaukė iš Europos. Kada gimė Ameri- , 
kos pagarsėję patrioUi, prezidentai ir kiti pasaulio svarbūs žmonės. | 
Nemanykite, kad visuomet Amerikoje balsavo lapkričio antrąjį ant- J 
radienj (utarninką), arba kad S. V. kapitodius buvo Washingtone. J 
Kalendorius jums parodys, kad buvo didelės permainos. J

Šiame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų J 
telefono numerius, kain tai: policijos, ugniagesių, daktaro, ligonbu- ( 
čio, vaistinės, draugu ir tt. Pakabink ant sienos ir, reikalui atsiti- ♦ 
kus, nereikės knistis po popiergalius, o priėjęs ir matai, kur yra jums } 
reikalingi telefono numeriai.

Padirbti tokį kalendorių mums atsiėjo tūkstančiai dolerių, bet 
mes tikimės, kad neatsiras Amerikoje tokios lietuviškos stubos, kur 
nekabos šis kalendorius, tankiausiai prie telefono. laibai dailiai pada
rytas ir gražu pakabinti kad ir brangiame, puošniame kambaryje. Di
dumas 12x17 coliu. Kaina $1.

Siųsk vieną dolerį sekančiu adresu:
NATIONAL CMtENDAR CO, lac. 

6,7 Summer St., W. Lynn. Maus.
Nepamiršk įdėti ir savo adresų, kad gautumėt kalendorių.
(Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešama, kad mes esame biznyje { 

39 metai. Perstatomi Lynn Chamber of Commerce. Lynno didžiausio • 
banko Security Trust Company ir Bostono Didžiųjų Popieriaus _Sarv 
«lh|.) __________________ _________~

savimo. pūslės lipru, širdies su- 
pykimo. šiurpuliavimo. peršali
mo, dieglių, reumatizmo, bron
chito, rožės, riemens degirtimo, 
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
limo. ir nuo daugelio kitų vidu
rių ligų. šios arbatos svaras 
kainuoja S4.00.

ALEXANDER’S CO.
414 BR0ADWAY 

South Boston 27, Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦BIZNIO KORČIUKIŲ 
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ 
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
-©‘BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Maaa.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 45, Lapkričio 9, 1955

Žvėriškumo Ar Jie Supran?LIETVVOS GENERALINIO 
p , KONSULATO NEW YORKE
ravyzays paieškomi asmenys* ... ,. , . .. 1_______ ; VVashington (LAIC)—New

įuu m na va«mri r>' Bladikas Pranas, išvykęs Yorko Daily News savo vie-
1944 m. pavasaiį pei Pir-Kaltinėnų v., Tauragės ap. , .

Veli • • i * .. .. name vedamųjų pažymėdamas,Rainių, valkininkų Bleizgiūtė - Virbaliene Ka-, , , ..... . ...e ..... kad pabaltieėiai, kuriu gimineszimiera, iš Leipalingio. ,R ... j •- T . ir draugai yra sovietų vergų
SVEIKINAME C1URLIONIEČIUS, KURIE SI SĖS- way, So. Bostone). « —~ ,p cml, M J. rus« “iitus

IAD1ENI ATVYKSTA 1 BOSTONĄ PARODYTI . ,.lec;ame..na““\11 ,.ai įj miško buvo kažkieno Budreckienė Jadvyga, is Prie- clevelande, Ohio, pikietavo, pr..
JU bičiulius 1S anksto taip . , . , nu mena ir rusu prašymus State

SALĖJ 7:30 VAL. VAK. įu^tvarkvti kad niekas ne-aPsaud>lb Žmones pasako-n^; .. n .“susiuvaihytl, h.au nitKas ne . kuvo jenj<ų f_ Cegys Jonas iš Ceikinių, Departmentui.

Vietinės Žinios
ATVYKSTA 

SAVO MENO JORDAN

KAČINSKAS
BOSTONE

BUS PAS1PUOŠKIME
LIETUVIŠKAI

Bostono Lietuvių Dramos Išblokšti 
Sambūris, vadovaujamas ir po visą 
Aleksandros Gustaitienės, vis labiau

L. D. D. POKYLIS

Liet. Darbininkų Draugi
jos 21 kuopos metinis po
kylis bus gruodžio 4 d. 5:30
vai. Lietuviu Piliečiu Drau-^4, J aiRmmkų 
gijos salėje (368 W. Broad- 'a apskrities,
7,-V- Vilniaus Eišiškių plentu va-

sutrukdytu, mūsų bendra- J°
me pokyly dalyvauti.

iš savo Tėvynės 
pasauli išsimėtę 

ir labiau nutols-

Posėdžiavo moterys

tizanų darbas.
Daržininkų ir Dargužiu,

kaimyninių kaimų, žmonės 
man teigė, kad lenkai tyčia 
užpuldinėdavo ant vokiečių

Švenčionių apskr.
1 Chaves (ar Shafs)
(Boris) iš Druskininkų.

Kajėnas iš Rubelnikų, 
čionių apskr.

Kalvaitis Augustas, gyvenęs 
o 1949 metais išvy-

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
ną, iš aukšto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22. Pascoag, Rhode lslaad 

Adresas: Stale Sanatorium, 
VVallum Lake, Rhode laland.

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

EMPIRE VVALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki Š vai. vakaro

Laikraštis sako, kad tie jau- 
Berl trūs vizitoriai reikalavo iš 

State Departmento bendros 
garantijos prieš panašius su
tikimus Chicagoje, III., kurią 
jie buvo numatę aplankyti.

State Departmentas pareiškė 
jiems, kad šis kraštas yra 
laisvas kraštas, tokiu būdu to
kie pažadai negalimi duoti, ta-

sūnus č*au Chicagos policija gali ir

Šven-

.................. ___________________ ____ _ Lietuvių Moterų Klubo iįetuviu gyvenamose apy-Anglijoje, o 1949
pastaruoju metu uoliai ren-tame nuo lietuviškų pa pro- ^Pail° jl> <l- susirinkime da-jį^kėse. kad vokiečiai dau-kęs Amerikon, 
gia naują vaitunnimą — V. čių. Daugeli jų negalėtu- bAavoe P^1 4b moterų, unų giau «• *išnaikintų. Konradlietuvių

° pritaikvti Ameri- larPe *r keletas naujų nanų. vokiečių buvo pa- Lietuvos, gyveno Agat<
įiesčio salvgose — Piimininkavo R- Petronie- skelbta, kad už vieną nužu- Philadelphija, Pa. 
mai jos 'vra <uau- nė’ sekretoriavo O. Ščiukie- dytą vokieti bus sušaudyta Norkevičius, Leonas, 

i Urm™ iiidninlm r‘ė- Paskaitą skaitė S. Man-juo vietinių žmonių. ' Juozo ir Aleksandros I\

Karklinš komediją “'Raudo-mėm nei pritaikyti Ameri- 
nas vynas”, šis spektaklis kos didmies 
įvyks gruodžio 11 d. 3 vai. taip altiniai

High gusios su Lietuvos ūkininko . ... , ,
gyvenimu ir jojo darbais. Jautienė įkeldama lietuvis

šiomis dienomis i repeti- Senesnieji dar atsimena k<* !au’^7 al*a^°- 1 Pilciu’ 
iš Nevv Yor-svarbesnius liaudies papro-F‘ozfl 11 .svaibą hecupbesplų kaimą is Vilniaus atvy- 

bet jaunimas bežino 1> aik-m.ul“. dl e.e au>1'ko vokiečių karių būrys su 
juos iš papasakojimų ma“ kad Plrkdami dovanas automatiniais šautuvais ir

p.p. So. Booston 
School salėje.

cijas atvyKsta 
ko mūsų žymusis aktorius čius, 
Henrikas Kačinskas, kuris apie

Heinrich, kilęs 
gyveno Agate

is
St..

timu žmonių. Juozo Ir A.eKsanoros Pociūtės-aP«ins Juos imo asmeninių
Kita rytą po minėto vo- P<x*ričiūtės, Norkevičių prašo pavojų To raudoniesiems

“ ' ' atsiliepti gimines. neužteko. Todėl jie aplenkė
Pruzinskienė, Agota. Chicagą ir nudrožė j Šalt Lake
Selvenis Antanas iš Viduklės, City, L'tah.

Raseinių apskr., gyvenęs Scran- Laikraštis sveikina Chicagą 
ton ir Harrisburg, Pa.—prašo- įr pareiškia užuojautos Salt

DR. D. PILKA

iš knygos. nepamirstumem, jog turime kulkosvaidžiais ir liepė su- mi atsUiepti jo gimines ar
Tradicijos ir tautiniai pa-tiek ,,dau^ grazlų “. men.° eiti visiems kaimo gyvento-nantieji apie juos.

ugdo tautos būda, alzxl ^1U jams. i gimekvičius, Gvidonas.
kų rankdarbių ir drožimų. žmonėms susirinkus, vo- škadauskienė - Okaitė, 
Taip pat įagino lietuves kiečiai liepė vyrams eiti i Stankevičius Vladas iš

Grušo -Tėvą", Bostono L. dės Šamo katile. Todėl juo vicni! ‘‘i“®"’’- • mo.terims ! čionių k.. Seirijų vals.
ruošia-labiau turėtumėm palaiky-"!ls Pf°gam!* .de'«u taut1’ antra. Kai vist suėjo, jie Šarkis Jonas.

mus rubus. Šiais klausimais uždarė duris, užrakino jas Tumasonis Antanas iš
ragelių k.. Seirijų vals.

““Raudonam vyne” atliks
pagrindini vaidmenį. H.
Kačinskas, dirbdamas VVa- pročiai ugdo tautos
shingtone, pastaruoju lai- praturtina jos sielą, padeda
ku vaidines Hamiltone J. išlaikyti tautinį veidą

Z1" Lake City. Taip pat laikraštis 
klausia, ar raudoniesiems Įeis
galvon, ką reiškia laisvė?

Anė. __________________________
Gin-

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 
ir nuo 7 iki 8

546 BROADWAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

Dramos Sambūrio 
mam spektakliui skiria visą ti pritaikomas šiame žemy 
atliekamą laiką.

šioj visai nematytoj 
literatūriniu požiūriu 
tingoj komedijoj taip pat 
dalyvauja mūsų vietiniai me J“ vų?šai parodyti—sve- 
vaidintojai R. Norvaišaitė, timtauciai domisi mūsų tau- 
Z. Zarankaitė, K. Bara- todaile, šokiais, dainomis, ir
nauskaitė ir Ant. Veieniš- didelėje pagarboje 

tuos. kurie

ne tradicijas. Ju tarpe vra v\ko ?-vvo* disk^ijosT“ . . kluonus uždegė.

EI

ir tautinių diabužių dėvėjimas 
koncertų,švenčių, 

vaidinimu metu.

No-

ver- Ivall"ų
Meninę dalį atliko J. Ado- Vaikai, ganiusieji gyvu- 

mavičienė — padainavo dvi ]jus laukuose, pamatę de-
Nebijoki- da;has, akomponavo \ . gant namus, bėgo 

J Adomavičius. - - -• , . .. .Susirinkimo Sužvėrėję vokiečiai 
Ba,- sugaudė ir 

• lie-

Vaičius iš Obelyno k., Kražių
vals., Raseinių apskr.

Valantinas Antanas ir jo sū- namo. .. ,pus v aclovas.

Rt.kalinga.', » .rėjas
Garas virėjas, vyras ar moteris, 

tuojau pat reikjdingas "ręst home” 
virtuvei. Darbo sąlygos geros. Ga
lima kreiptis į Dr. D. Pilką, 546 E 
Broaduav, So. Bostone.

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto
495 Columbia Road 

Arti V ph^n ’s Corner 
DORCHESTER, MASS.

Nuomai 3 Kambariai
Išnoomuojamas batas 3 Kambarių 

su pilku aliejaus ir gazo pečiumi, 
baltos sinkos, tualetas. $15.60 per 
mėnesį. Kreiptis 24 Dixfield st. So. 
Bostone. (46)

\ d.,- --. 11 JUOs Virbaliene - Bleizgiūtė, Kazi-metu buvo isstatyti A. Ba.-sugaudė ir gy^ sumetė Į miera - Leipaling(h 
tusienes rankdarbiai — lie- degančius kluonus. viršila Antanas ir Konstan-

rubais aprengtos Taip žuvo nekalti Pirčių- tas iš Kazokiškių par., žąslių 
jiems Ką Jėlės, taut. juostos, takeliai pjų kaimo žmonės—vyrai, vals., Trakų apskr. 

gražaus parodvti * k Pa^a^vė^s- Susirinkimo moterys ir vaikai. Kartu su Zagreckaitė Ona.
prOga* __ metu buvo surinkta 42 dol.

laiko ^iškaiš Lempos Išbandomos Dykai

Puiki prosą Bostono lie- t“clu 7-“^ — — jais zuvo ir mano giminai-
tuvei pasipuošti ir kitų aki dOc“ aukų, kurios, sumokė-CIų Saulėnų šeima, 
pralinksminti būtu čiurlio-saIes Js.Iaidas» bu* pa- Panašus likimas ištiko
niečiu koncertas. Kas tik LĮetu\ių Moterų anuomet įr Giraitės kaimą,

Margareta ir Stasys Mi-galėtų _ apsivilkime tauti-klubams LulWoje Kalėdų Varėnos 
chelsonai. kurie kartu su nįaį5 * drabužiais, O kiek ?vencių Pr?£a- Pabaisoje
Kapočiais 2 mėnesiu važi-gVentadieniškos nuotaikos buvo su^e(lotas 1 autos 
nėjosi po plačiąją Ameri- jneštumėm, kiek iškilmin
gą, šiomis dienomis grįžo gurno suteiktumėm tam 
namo. koncertui’. E. G.

Michelsonai
grįžo

ir Kapočiai

valsčiuje.
J. Keras

keli broliai kilę

Moterų legionierių 
kortu vakaras

Susirenka kultūros klubas

Himnas.
Po susirinkimo

batėiė. kurią 
lios klubo narės

buvo
paruošia

ir eilės.

ar-
ke-

-------- Bostono Kultūro
Stepono Dariaus Posto susirinkimas bus lapkričio siliūnienė 

moterys legionierės (La-20 d. 3 vai p.p. Internacio-
dies’ Auxiliary) ruošia kor- nalinio Klubo patalpose -------
tų vakarą, įdomią \vhist (170 Beacon g-vė>. 
party antradienį, lapkričio Rašytojas kan. M. Vait- 
(Novem’oer) 15 d. Sandaros kus skaitys savo atsimini- 
svetainėje (124 f', gatvė, mus.
So. Bostone). Pradžia 7:30 --------------------------
vai. vak.

Parengime bus užkandžių 
ir gražių dovanų. Visi ma
loniai kviečiami atsilankyti
smagiai laiką praleisti.

Rengėjos

Bostono balsuotojai

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

s; s

Televizijos ir radijo lempos 
(tubes). paveikslų lempos, an
tenos. radijo aparatai, fonogra
fai žemiausiomis didmenų kai
nomis pas

Globė Electronics 
Wa>hin>rton St., Boston

Tel. LA 3-3117
(47)

Zagreckas, 
nuo Šiaulių.

Žinys. keli broliai iš Svete
lių k.. Musninkų vals. Uk. 
mergės apskr.

Žukauskas Romualdas ir Sil
vestras iš Kazokiškių parap., 
žąslių vals.. Trakų apskrities.

200

l’roga Darbščiom- Moterims
Daugiau progų jums uždirbti sa

vo nuosavame biznyje per apvalius 
Ieškomieji arba apie juos ži- metus. Mes išmokome ju Pradėk

_________ .. ... . . . uždarbiauti tuoj pat. Reikia mokėtD. u v. -T nantieji maloniai prašomi atsi- andiškaj Pašauk£ savin;nkę Mrs.
P1 aeitą sestadienj Joanne liepti į: i>. m. s. ''h Trefton Drive, East

Kalvaitytės tėvai, gyvenan-(,'onsulate General of Lithuania Br»intr«c. Mass. BR 2-loll-U
42 West 82nd Street i_____________________________

Staigmena pokylininkems

Klubo valdyba ateinan- tieji Šo. Bostone, 451 E. 7th 
tiems susirinkimams skaity- gl. antrame aukšte, surengė 

paskaitas yra pakvietusi dukros 8-jo gimtadienio po-
Kiubodr. Maziliauskienę ir E. Va- kyli. .Jame dalyvavo Lor- 

raine K'atkutė, Danutė Pet-

New York 24. N. Y.

5 Dienų Savaite
Koresp.

Automobilistu dėmesiui

riūnaitė, Nijole Kalvaitytė, Amerikoj 5 dienų daibo 
Mai v Jankauskaitė, Anne ?avaiw milionanis darbin.n- 

Kuncaitvtė kli -,au senas dalykas. ToSkudrytė, Gytė 
ir Rima Aukštuolytė. 

Kai sukaktuvininkė

Hilltop Kalakutu Farma
Tiesiai iš farmos. jreriausiai au- 

jrinti balti olandiški kalakutai. Pa
šaukit BRockton R-16t>6. A. J. Cook, 
630 No. Carey St., Brockton, Mass.

(47)

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio Įtrograma

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

West Rozbury, Ms
Tel. EA 3-5515

siekia ir Europos darbinin-
Vvkstantiems i Čiurlionio Kai sukaktuvininkė buvo kai_“ Subruzdo del o dienų iš stotjes WBMS, 1090 ki-

ansamblio koncertą lapkri- pasimošusi piaustyti gimta- J40 ar n.^ 4" valan.dų) ( ar' lociklų. veikia sekmadie- 
patogiausia pa- n ins Hrmt-ho savaites ir Belgijos dar- • •

Uptown ?es

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatą 
Pritaiko Akinius 

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

SOUTH BOSTON. MASS.

niemo pyragą, o jos drau-.savaues uai_ niais nuo 12 iki 12:30 vai.
imu <.utv.uu.ninw v,nv«nc- užtraukė “Ilgiausių me-b?n*n . soc]a'Jieną. Perduodamos lietu-
Garage (Botolph ir Gains-staiga pasigirdo trenks-hst^’ tiek ka^llklI vad°-viškos dainos, muzika ir 

Dr. B. Matulionis (VVal- borough gatvių kampas). mas- sukaktuvininkei peilis vauJ^n<^S€ untjose. Magdutės Pasaka,
lum Lake. R. I.) nuo lap-greta Jordan salės, kurioj iškrito iš rankos, lango rė-. Kai. ^7°^ Biznio reikalais kreiptis į
kričio 16 d. iki gruodžio 6 bus koncertas. Rengėjai m o. gabalas suspaudė pyra- {au tas j vykdyta. KaiKurio- Baltic Florists gėlių ir do-
d. išvyksta atostogų. Jų me---------------------------gą, kambary pilna medžio dlvanų krautuvę, 502 East
tu daktaras žada aplankyt Kasoj biletų nebus ;akll ’r pokylio dalyvės bu-^®d®^a?kl1nai. Broadway, So.
gimines, pažįstamus Cleve- ___ vo pakrapytos vandeniu. naruirp i
landė, Chicagoje, Kanado- gilėtai Čiurlionio ansamb- AIat’ vėJas išvertė iš šak-

Dr. B. Matulionis
cio 12 d. 

atostogaus likti automobilius

Bostono mieste į rinkikų je. 
sąrašus yra įtraukti 363,045 
rinkikai. Matysime, kiek jų 
bus pasinaudoję savo teise. 
Bent lietuvių tarpe neturėtų 
būti tokių, kurie ta teise ne
pasinaudotų.

A. L. Tarvbos posėdis

Amerikos Lietuvių Tary
tos Bostono skyriaus posė
dis bus lapkričio 10 d. 8 
vai. vak. So. Bostono Lietu-' 
vių Piliečių Draugijos 
talpose.

ga Vėnickas

Darbe sunegalavo Antho
ny Vėnickas (637 E. 7th 
g-vė, So. Boston), dabar gy
dosi namie dr. Duserick pri- 
žiūromas.

Apygardos suvažiavimas

Mirė O. Sungailienė

pa-

Bostone.
^ . .. . + ... Tel. S0 8-0489. Ten gau-
Belgijos socialistų - hbe- namas ir “Keleivis.”

pažiūrėti, kokie bus vaisiai

ralu valdžia tam darbinin-stovėjusi 300. ..... . .
metu medi, kuris virsdamas kl! reikalavimui nesipri.
• - • - - na, ji tik nurodo, kad tas

lio koncertui teatro kasoj 25 I,riesai^ 
nebus parduodami, nes jie
iki to laiko bus išpirkti. d’ tą staigmeną. Ge - ctaio-a

___________ _*____ iai. kad niekas nebuvo su- ne^ah JV*sta sUl^a
bet sukaktuvininkė v.'?os? ’r11?'5?’, kad 

ilgai
Bendruomenės susirinkimas ^eiGa:

_____  ir jos draugės tikrai
Bendruomenės apvlin- n^pamire to pokylio.

kės narių susirinkimas k\ie- Artinasi ruduo, 
čiamas lapkričio 19 d. 7 jįus užsisakyti 
vai. vak. Tautinės Sąjun- Kai 
gos namuose (484 E. 4 gat
vė).

ma metams

pakalbin 
“Keleivj.” 

$4.

įesi- Steponas Minku«.

ir
tenka at

sižvelgti i ūkinius galimu
mus, kaimyninių valstybių 
varžybas pasaulio rinkoje.

Bus sudalyta komisija ši
tam klausimui pagrindinai 
ištirti.

Bendruomenės apylinkių Arlauskas 
atstovų suvažiavimas kvie
čiamas gruodžio 4 d. ! .Juozas Arlauskas, šių me-

--------------- tų ALT skyriaus pirminin-
Triukšmingas suvažiavimas kas, prieš porą mėnesių nu-

--------  silaužęs koją, jau vaikšto
Lapkričio 6 d. įvykęs SLA pasiremdamas vienu ramen- 

2-sios apskrities suvažiavi- tu.Ilgai sirgusi lapkričio 2
d. miiė Ona Sungailienė, mas buvęs labai triukšmin-
gyvenusi Dorchestery. gas.

jau vaikšto

Kalėdų eglučių papuošalai

Minės Vilniaus Seimą Massachusetts auga Visoki 
eglutėms 

valstijoje atplaukia

blizgučiai Kalėdų
. , .. papuošti laivais

Didžiojo Vilniaus Seimo Massachusetts valstijoje atplaukia Į Bostoną iš Vo- 
minėjimas rengiamas gruo- šiuo metu yra 4.924,000 gy- kietijos, Lenkijos * ir net 
džio 4 d. Įventojų. Japonijos.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.
ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

šokiai kas trečiadieni, penktadieni ir šeštadienį.

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

the ‘‘Singing Sueethearts.”

Cas.. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl 
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgevvater SV).

NAMŲ SAVININKAMS į,

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

John Petrus 
236 Gold Street 
Randolph, Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
\V. Broad uay, Room 4,

So. Boston. Mass.

Tel. SO 8-2805

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

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

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

447 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

icoososooososoecoc tosococof
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. Broadvvay 

So. Boston 27. Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483j

VAISTAS “AZIVA”
* •

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 galvos niežė
jimo.

6— V aistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. K«in& ui 

; kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskaa 
295 Silver Street

Soath llnsloa 27,




