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Demokratų Partija Kritikuoja 
Valdžios Užsienių Politikų

Smerkia Vyriausybės Mėtymųsi Griežtais Žodžiais;
Smerkia Karo Pajėgų Mažinimą; Smerkia Neapsi

sprendimą Viduriniųjų Rytų Klausimuose; 
Smerkia Norą Pigiai Pirkti Taiką.

Demokratų partija perei- Adlai E. Stevenson
tos savaites gale jau pra- Kanda Pritarimo 
oejo ateinančių metų rinki
minę kampaniją. Dideliame _ * ~ ,
demokratu sąskrydyje Chi-, Peleit§ antradieni Ad- 
eagoje kalbėjo žymiausieji'3? E- Stevenson pasiskel-
pauijos vadai A Steven- Ęe> ka<1 sta^s sav0 kan: 
žon, Estes Kefauver, Avė- Plento vieta,
rell Harriman ir
man.

A. Stevenson

EGIPTIEČIAI IZRAELITŲ NELAISVĖJE

Egiptu karius

Po Ženevos Vėl Tęsiamas 
Šaltas Rytų-Vakarų Karas

“Ženevos Dvasia” Išgaravo, Bet Karo Bus Vengiama; 
Tarp Vakarų ir Rytų Prasideda Naujos Varžytinės 

Visame Pasaulyje; Amerika Sieks Teisingos
ir Pastovios Taikos

Haiv Tru-19;>b metals: .Jo Prisaky

mas susilaukė didelio at- Izraelio var„ n

kalbėjo, S3™0 visame krašte. De----- ----------------------------- --- ------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------

kaipo pasiskelbęs kandida. ™ok'atMpait‘J°JZcneca Supliuško, Ausiiiia Prašo
tas prezidento vietai. Sen."° 'a™as ,7ra labal P°'!u" n.-, j- n ■----- l ...

ir gubernatorius iarus dal',ls
dar nepasiskelbė kimlnes kan,l“los-, Tacla 

kandidatais, bet gali greitA- benson sunnko 27

Kefauver
Harriman

Izraelis Prašo
Biudžetas Balanse Sienoms Garantijų Amerikos Ginklų

Moloko Sultonas Pereitą savaitę Ženevos
Vėl Savo Soste didŽ^ ministerių konfe

rencija pasibaigė visišku
T, . „ , ~ „ .. nepasisekimu. Ten niekoPnes du metus pasalu.- nesutarta ir net nenumatv. 

tasis nuo sosto Moloko sul- t kada djdieji ministel.iai 
tonas Ben Youssef pereitą vg, susi[iks
savaitę grizo i savo sostą ir x x . T

kad jis susitaręs' \als% sekretorių J.
j-, __ Foster Dulles savo kalboje

i tautą nurodė, kad ir toki 
nepasisekusi Ženevos kon-

Austrijos vyriausybė at- Izraelio vyriausybė krei-Biudžeto direktorius R.
pasiskelbti milionus balsų, nors plate- R. Hughes, po pasitarimo sikreipė ’i didžiąsias" valsty- Pėsi į Ameriką su prašymu

Visi kalbėtojai griežtai®"®1 visuomenei jis mažai su prezidentu D ~
kritikavo ne tik republiko-t?bV™ .z>"omaa..lr balsų howenu, sake .... ....................................L .
nu administracijos vidaus,skalc,umi . ne«a.,eJ° /usny-stovams, jog vynausybe jos pasižadėjo tą padaryti taškų ginklų, žydai sako,
bet ir ios užsieniu uolitika gintl su lsšarsintu ir Pla‘dar tlklS1’ kad Jai Sal ner taikos sutartyje su Austri- kad Egiptas gauna iš So- 
' j - - 41 't- ir šiais metais pasiseks su-

paskelbė,
su Praucūzija dėl Morokoj! 
nepriklausomybės ir dėl ar
timo bendradarbiavimo su - ... .ferencija buvusi naudinga. 

'Esą ji parodė Vakarų vals- 
Sultonas į sostą grižo į tybių vieningumą ir kartu 

prancūzų karių lydimas, o parodė, kad Rusija nėra 
minios morokiečių ji iškil-; nnkusi daryti jokių nuolaį.

). D. Eisen-bes, kad"jos paskelbtų Au-duoti jai lengvomis išsimo-i , f Pasitlko’ kaipo Pei‘idų pasaulio taikai užtikrin- 
spaudos at-strijos sienų garantiją? kaip kėjimo sąlygomis moder- ga et°JJ* k°VOje pne® pian" tL Ženeva parodė, kad Ru- 

vvriausvbė fnc n™i,Aan to nišku rinklu tuzu> 11 JM sąjungininkus|sjja neatsisako nuo savo
pačiame Moroke. ; tikslų dominuoti pasaulį ir

KalhPtniri nurodė kad re čiai žinomu generolu. ir šiais metais pasiseks su-ja. Kartu pačioj Austrijoj vietų bloko ginklų už 70,- Dabaf .sultoaas Pąskn-s nenori tikros taikos
Kalbėtojai nurodė, kad ie- — .kda««,Ati o ______ 1 . J J J , naują vyriausybę, kun ves valstybių.

ancūzais dėl Prezidentas D. D. Eisen-
us pažadus Ji žadėjo uaLy- uiuu.c^ >0- Kla Austrijos "neutralu- ^-.vuai nori gauti kad . buvusio nVotektorato:h°W®V P° že.ne™s konfe_

n-'vemas tautas išvaduoti sono konkurentas bus sena-lygintas. mas”, kuris rusams reika-« mažiau jiems būtinai rei- Uanriirii™ P 1 1 1 1 uncijos nepasisekimo pa-
ii išSd^Kefauver ir, Krašto apsaugos sekreto- laująnt buvo įrašytas į Au-kalingų ginklų iš Amerikos,“ PiancuziJos- skelbe, kad Amenkos vy-

mažint Todėl užsieniu do- gid būt’ gubernatorius A. liūs C. E. VVilson, grįžęs iš strijos taikos sutarti. kad “jėgų lygsvara’’ būtų Kol kas visame Moroke i nausyoe ir toūau aės visas

laikoj vvriausvbė kalbėjoHaniman- Bet šiuo tarpu Ženevos, sakė, kad nepasi- Austnjos vyriausybė aiš- išakyta. "nacionalistai ir sultono ša_ Pastabas, kad pasaulyje
griežtais žodžiais bet vidų-Stevensonas turi aiskią pir-sekimas Ženevoje nebuvo k^ kad neutralumas reiš- Al'abų valstybės grasina, lininkai kruvinai atsikerši- but^ Įgyvendinta teisinga ir

toks, kad dėlto reikėtų di-kia jOg spauda ir radijas kad Jos ne juokais pradės ja tiems arabams, kurie pa^.to',l,taika-
dinti išlaidas krašto gyni- tun SU;>1iaiKytį nuo nedrau- ginklavimosi lenktynes, jei bendradarbiavo su sultanu Ženevos antrąja kon-
mo reikalams. pastabų apie ryti- Amerika duos ginklų žy-Arafa ir su prancūzais. Jau teiensiJa taip Rytų ir Va-

s”, bet ”apiedams- Amerikos vyriausybė keli desėtkai žmonių pa_ kai-ų prasideda naujos val
džių prie nuolaidų Griežti __ ___ ” * ir pa- vakarinius ’ kaimynus, turdar nėra apsisprendusi dėl skersta ir daugybė sužeista. zytines- Karo’ atrodo> n'

žodžiai buvo skiriami deši- Rusiios diktatoriai N mazd^Ug lyglos’ būt, galima sakyti ką nori. davimo žydams, ar Prancūzai į morokiečių sa
rgiajam republikonų spar-BuS^ ir N Ch^ščiov e Bludze?°, ?uba a^vimas Austnjos spauda protestuo- g?* tik neskelbia savo ap- vitalines skerdynes mažai 
nui o nuolaidos praktikuo- daW ankori Indrio e V^-bU? pazadetas 19°2 ja prieš tokį neutralumo sprendimo. Nepatogumas tesikiša, lyg ir laukdami,

’• • ian iP RnS; L T“ kampaniJoK .aiškinimą. Ji sako, kadyi a tame, kad Amerika ne- kad morokiečiai pamatytų,
i^^ 'r AfX bar’ kai ateina nauji nnki- neutralumas reiškia nesidė-"™ nei žydų valstybės ap-kaip atrodys gyvenimas

pei Afganistaną. maL vynausybe stengiasi b- leisti ir kartu

je
to

mažino
pajėgas

>uz.ičiis, uei viuu- ,
ginkluotas kraš-meE^ ?• 

a. Administraci- .... . . . .
ių politika buvo Husų Diktatoriaijos užsienių | gįudžeto subalansavimas n:n. krimvnn-metimasis nuo gneztų zo- Lankosi Indijoje kad išIaidos ■ nlu» kaminus

jamos uzsienniuose.
Šen. Kefauver griežtai namo

smerkė vyriausybė; 
spr

tarp

vieni ir kiti vengs, bet var
žytinės eis visame pasauly
je dėl Įtakos, dėl patrauki
mo i savo pusę įvairių Azi
jos ir Afrikos tautų, dėl

o,ko twia,Kvh^ npanc, t •• • Afganista^‘. j mai, vyriausybė stengiasi “fma7 UkarDka^^a?ungasU ir ]eisti ir kartu nenolf nė7u protektorate * be ^prancūzų ūkiškos Kakos ir dėl ginklų 
U-atab^peidaug piUtis. ,^0,’^^ancazai.. JJc Pb=

tų ginčuose. Ten bręsta ka- kios praktiškos reikšmės mažindama 
ras ir jei Amerika neuži- jų kelionė turės tarptauti- išlaidas, 
ma aiškios pozicijos, tai dėl nėj politikoj dar per anksti .
to gali kilti karas. spręsti. Kai kas pranašau

krašto
padai ė bėms turėti karo bazes Au- 

gynimo strjjos žemėje ir visai netu- LENKAI MINI
ri varžyti spaudos ar radi- MICKEVIČIAUS MIRTj 
jo pasisakymų tarptautinės --------

‘dvasia’ tarpsaugo europiečių gyvena
mus kvartalus miestuose.

BIZNIO PELNAI
MUŠA REKORDUS

liepos ir lapkričio mėnesių, 
1955 metais, buvo trumpas 
atlydis šaltajame kare, ku
ris tęsiasi toliau.

Į demokratų kritiką jau ja, kad rusai pradės vykinti Fanatikas Peršovė politiko;
atsiliepė republikonų vadai savo “Marsnallo planą” Irano Premjera-------------------
ir meta kaitinimą demokra- Azijos kraštų ūkiui stiprin- _____ “ BULGANINAS ŽADA
tams kad jie kenkia kraš-ti, bet daugumas stebėtojų Irano mini,teriu .)irmi. SUTARTI su VAKARAIS Mi1ckevičiaus’.Jo mrit‘es "ai šiai* 1metais/ Pasjeksv44
tui, kritikuodami salies po-linksta manyti, kad rusai ninkfl<5 Hn^rin ai i t- _____ kaktuvės minimos ir Lenki-bilionų dolerių (pnes taksų
litiką. , daugiau kalbės ir žadės, čio 1? d buVO Sovietų premjeras IndiJoj ir lenkų laisvajame pa-mokėjimą). Tai yra rekor-

negu jie isteses. _ mečetėje (bažnyčioje) jam joj apgailestavo, kad že‘^V^Michevicius ouvo ki-na! nera ruieie nienana at
ateinantiems o besimeldžiant. Policija tuoj neves antroji konferencija, A’1^-,- T • t JV ri,eKaua’ w Murray

eikalinga pusan---------- --------- .. |.A7nitatii Kz>t ls Naugaideho, Lietu- Kartu su tuo vyriausybės siūlė, kad Amerika išsprog

klausimais. Lapkričio 26 d. sueina
100 metų nuo mirties gar- ------- o* i o j-
saus lenku poeto Adomo Amerikos korporacijų pel- Siuto SprOįfdintl

U-Bombą Viešai

/ ėkilll'tt \plfiimėlp Indijai <
2 ' o- metams reiKannga pusan- terorista pagavo o įremieJnedavė jokiu rezultatų, bet
ŽUVO 2/ Žmones tro biliono dolerių pasko-,.as nu|a£Xas j iLnine. sakė, kad rusai visvien ti- ™’1" ,™."? ž’

. . , . , . . , . . Amerikos Atominės Ko-
■ dmiai pelnm, Joknj biznie- misįjos naryS Thomas E. 

ki- ! iai nei a tuiėję niekada. Mnrrav pereitą savaitę pa

los iš užsienių ir vargu Ru- 
vie- sija jai tokią paskolą gali 

pinigu
Pereitą penktadienį

iias lėktuvas su kariškiais ir duoti. Kai pinigu reikės 
civiliais keleiviais skrido iš Indija atsimins kelią į Wa- Zui^haded*
Seattle, Wash., į rytus. Tik shingtoną.
pakilęs lėktuvas nukrito že- ---------------------------
myn. Iš 67 žmonių lėktuve Mirė Vincas Jankauskas
27 užsimušė vietoje, tame --------
skaičiuje 25 kariai ką tik Lapkričio 20 d. Hobokin, 
grįžę iš Tolimųjų Rytų ato- N. J., miesto ligoninėj vė- 
stogų. Kiti keleiviai išliko žio liga mirė Vincas Jan- 
gyvi, bet beveik visi buvo kauskas, 75 metų amžiaus 
sunkiai sužeisti. buvęs ilgus metus imigraci-

Kitas lėktuvas su 5 ka- jos įstaigos inspektorius 
įiais ir 9 civiliais žmonė- Ne\v Yorke, nuoširdus sa- 
mis nukrito Nevados valsti- vųiu tautiečių rėmėjas. j 
joj. Tarpe skridusių tuo Velionis buvo vedęs 3 LSS 116 kuopos susirinki- tytas 
lėktuvu buvo brocktoniškis kartus. Jo pirmoji žmona mas bus 
karys Urolaitis. buvo dr. Aldona

, , . ?avoT ?ei‘ šaltiniai skelbia, kad farme- dintų vieną galingą vande-
kalams temas.eme iš Lietu-pajamos vis dar eina nilio bombą Pacifiko salose 

mažyn ir dar nesimato ga- ir sukviestų visų valstybių 
lo, kada jų pajamų mažėji- aukščiausius ekspertus pa- 
mas sustos. sižiūrėti, kas liktų iš jų

Biznierių pelnai 1954 me- miestų ir pramonės centrų, 
tais siekė 34 bilionų dole- jei toki bomba jų kraštus

, . . . riu, o 1951 metais, kada aplankytų,amžių kovojo pnes rusų 
viešpatavimą Lenkijoj, bet 
dabar rusų okupuotoj Len
kijoj Varšuvos lėlių val- 

D. džia io mirties sukaktuves AR 
irgi mini.

iš Lietu-
Lietuviai

savo poe-
kalba.
buvo di-

rusų imperializmo
** *-*“ “''“priešininkas ir visa savo taikos blo- 1 ,

Jo gyvybei pavojus negre-AL j°g sus. tari mas su Va
šia. karais bus prieitas.

Teroristas, 32 metų Ali Indijos vadas Nehru ta .ašiusiu lenku 
sako, kad jis Pioga primine, kad Indija A Mickevičius‘ 

norėjęs pradėti kovą prieš nėra prisidėjusi nė prie vie-
žmonių ištvirkimą ir prieš no kariško bloko ir tik nori 
n e s i 1 a ikymą Mahomedo priklausyti prie *-»-
įsakymų. Vienu iš “ištvirki- ko.”
mo” kaltininkų jis skaitė---------------
vyriausvbės vadą ir todėl jį GVATEMALOJ

vos gyvenimo, 
dažnai jį skaito

pelnai buvo rekordiniai, jie Tam originališkam pa
siekė 41 biliono dolerių, siūlymui pritaria ne visi

pavaišino kulipka.

DETROIT, MICH.

RINKIMAI GR. 18 NIKE KANUOLĖS 
APSAUGO MIESTUS

Gvatemalos respublikoj,
kur valdo perversmininkų TYRINĖS BOLŠEVIKU 
1954 m. liepos mėn. pasta- ĮTAKĄ SPAUDOJE

prie valdžios dikta- --------
buvusioj I ietuvių torius Castillo Armas, pa- Senato saugumo komisi- 

Šliūpaitė. svetainėj (25-tos ir W. Ver- skelbti rinkimai į parla-ja tęsia tyrinėjimą

Renkasi socialdemokratai
Karo aviacijos 

kai sako, kad dabar 
miestus statomis 
kanuolių batarejos negali

Atominės Energijos Komi
sijos nariai, o spaudoje ei
na įdomūs spėliojimai, kiek 
toks viešas vandenilio bom
bos sprogdinimas prisidė- 

taikos iš-virsinm-. . ... tų prie pasaulio 
“N?ke” laikymo-

Sekmadieni gelbėtojai Su ja persiskyręs, jis vedė nor Hv kampas). Visi na- mentą.
pasiekė Nevarioj į Charles- turtingą Anglijos pilietę, o riai kviečiami dalyvauti, ^žio 18

rinkimai į parla- ja tęsia tyrinėjimą bolševi- apsaugoti miestų nuo grei- 
kurie Įvyks gino- i ų Įtaką spaudoje. Šią sa-tųjų lėktuvų. Buvo daromi 
d. Dabar vyriausy- vaitę komisija posėdžiauja bandymai, “Nike” kanuolės▼ ” i 1 1__ Lt

2,000 NEPASIRODĖ

New Yorko mieste 2.00b 
be pašauktų karo tarnybon vy- 

naujokų pri- 
Polic'ja

jdabar pradeda jų ieškoti.

ton kalną atsimušusį lėktų-jai mirus, bostonietę muzi- nes tik bendromis jėgomis bė leido Gvatemaloj orga-Nev Yorke ir apklausinės numušė kelis lėktuvus be pasauktų karo ta 
vą ir visus 14 žmonių, ku-kos mokytoją Tataronytę. tegalime savo veiklą pagv- nizuoti politines partijas, eilę liudininkų apie komu- pilotų, bei su greitaisiais i_ų nepasirodė na 
rie jame skrido, rado negy-1 Palaidotas Hobokin ka-,vinti. Kviečia ir laukia bet kiek rinkimai bus lais- nistų veiklą spaudoje ir lėktuvais bandymų nebuvo ėmimo Įstaigoje

. us . p’nėse lapkričio 22 d. Kuopos Valdyba ' !vi, dar per anksti sakyti. ,žurnalistų organizacijose. daroma.



P'-Jatb Antess

Gyvins Lietuvos bylą
Ženevos dvasios laikotarpyje, tarp siu metų liepos ir lapkri

ti# mėnesių. Lietuvos byla buvo gana neaiškioje, jei sakyt: 
liūdnoje padėtyje. Prezidentas D. D. Eisenhovver Ženevoje 
užsiminė apie reikalą grąžinti laisvę "satelitams." bet paprasta: 
i Sovietų Rusiją Įjungtų Baltijos krantų satelitais nevadinama. 
Satelitais supratania tos valsty’oės. kurioms rusai užkorė 
bolševikiškus režimus, bet kurie formaliai dar nėra nustoję 
nepriklausomybės išvaizdos, nors esmš:e yra Maskvos tvarkomi 
ir išnaudojami.

Baltijos kraštai Ženevoje pačių didžiųjų konferencijoj 
visai nebuvo minimi, o antroje Ženevoje spalio-lapkričio mėn. 
Vakarų valstybės siūlė Rusijai garantuot: jos imperijos vaka
rines sienas nuo galimo kada nors ateityje vokiško puolimo. 
Tos bolševizmo imperijos sienos da’ ar yra Lenkijos Vokietijos 
siena prie Odros-Nys< s upių (Oder Keisse). Tuo būdu Vakarų 
valstybės siūlė rusams garantuoti, kad Balti >s šalys liks anoj 
pusėj geležinės uždangos ir kad .'įteks nesikėsins tu valstybių 
išvaduoti. Tiesa, ferma.aus Baltijos šalių pripažinimo Rusi tai 
Amerika, tur būt. nebūtų daraisi, bet, garantavus bo.ševiz.m«> 
valdomų sričių sienų neliečiamybę. faktiškai pripažįstama ru
sams visos už tos sienos esančios žemės.

Toki buvo Amerikos ir kitų Vakarų valstybių pozicija 
Ženevos konferencijoj. Kadangi iš konferencijos niekas neiš
ėjo. tai ir Vakarų siūlytos sienų garantijos savaime atpuolė. 
Bet pats tas siūlymas rodo. kaip didžiosios Vakarų valstybės 
žiūri Į pavergtųjų tautų likimą. Pavergtoms tautoms linkima 
išsivaduoti, bet Maskvai garantuojama, kad jos valdomų te :

rrr’Tf,c-i . I.'>, r?STONKn

EINA PAS 1)1 LI.ES

Kairėj matome V. M. Molotovą, Ženevos ko.ilei en.ijos 
metu einanti—vizito pas John Foster Dulks. Ue.inėj 
Amerikos ambasadorius Maskvoje t haries i>':i ‘.n.

iš Tolimųjų Bawajų
Bomba Hiros’nimoje Tai todėl jie priešingi pa- negalima jos prieiti. Pake- neklaužadoms vaikams gus- nanciu

Nukrito saulinei taikai, kad jie liui matė daug lavonų, o dinti.
trokšta nekalto žmonių kurie žmonės dar stovėjo, 

šiemet sukako dešinus kraujo ir tt ir tt. Bet šitos nebuvo galima jų pažinti Yra ir pasitenkinimo
torijų. Įskaitant ir pavergtų tautų teritorijas, sienos bus ne- metų, kaip Hiroshimos mie- , ereklės s.,v>, alasu nė vie-nei su jais susikalbėti, nes
liečiamos. ' ste. Japonijoj, nukrito pir-

Iš to nesunku suprasti, kad Lietuvos, kaip ir kitų pavergtų mutinė atominė 
tautų “byla” dabar yra nemačioje. Ji ir bus nemado.ie. kol nušlavė pu 
Amerika ir kitos 'Vakarų valstybės laikysis tik gynimosi ventojų miestų. Mažai

Kai

pozicijos ir nedarys jokio rimto bandymo išpurpusia rusų liudininkų apsakyti tą 
bolševizmo imperiją pešioti ir mažinti. Kol kas tokio bandymo baisių istorinę tiagediją. 

nesimato ir gal tik bolševikams gerai "pasidarbavus" Viduri
niuose Rytuose ir Azijos kraštuose bus einama prie tokio 
bandymo.

Keistai atrodo.

buvo baisiai 
išliko gyvas

bet Amerikos politikos pasisukimas dabar metu naskei5ę 
priklauso nuo Maskvos, o ne nuo ko kito. Jei 
priklausytų tiktai nuo pačių Amerikos žmonių, 
taikiausia, dosni, pilna skambių žodžių ir nieko n<

Tą lengva suprasti, nes Amerika yra pilnai
kraštas ir jokių teritorialinių ir militarinių ambicijų neturi. Pereita

Yienas inteligentiškas žmo- “Pasiduokit arba 
gus. DrHaehiva, kuris taipgi būsite sunaikinti”

uzalotas, bet pirmiau negu amerikie- patalinės, 
po dešimties

tas i ta ir tiki.

4 Odei rusams užtenka nusišypsoti, kaip Amerikoje tuoj pasi-žurnale tilpo staipsnis (per pasaju užklupta ir žmonės bomba ten neliko' 
skelbia tiek ir tiek naivuolių, kurie rusų šypsenas ima už (per du numeriu) antrašte išžudyti, kaip japonai pa- fokios <rvvVbės niekas 
didėlį Įvykį ir laukia “amžir.os taikos.” Mat. kas ko nori. "Hiroshimos T r a g edija". darė Pearl Harbor, arbav

K: e nuaus piopagan-raj virto ir tirpo i dulkes, tenkintis nors tuo, kad ne

Pavyzdžiui. Korėjos užpuolimas iššaukė Amerikos pa- ...... - žiau buvo užgauti, oveik puse miliono žmonių. T TT , - - ,- ,,
sipriešmimą ginklais, o tok-' pat b.Jševiku veržimasis i Indo- ■*-------- ---------------------------------------- if, be t<>. Dr. Hachiya Vien medlkale pagalba
Liniją pagimdė tik virtinę žodžių. •• k»id niano.- margiai sutiktų pasirašyti siems buvo įeikalinga.

Bet yra lietuvių, kurie manosi suradę būdą
Lietuvos bylą" sąskrydžio priemonėmis. Apie tokį pasimojimą linga didelių lesų — per 
praneša lietuviu tautininkų spauda. Esą. reikia “pagyvinti 
Lietuvos bylą." o todėl reikia sušaukti j \Vashingtona kelis 
šimtus lietuviu
toriu.

“Neužmirština, kakl planu 
"pagyvinti iamam sąskrydžiui bus reika- P° lUO 

100.- žurnale.
ūbo dol. Suma nemaža, bet kai išėjo is spaudos jo paraŠV 
visi savo pareigą atliksime, pa-ta knyga "Hiroshimos Die-tę
skirdami po mažvte dalele, pi-'noraštis k’ziia i anglu kai- Vaizdas baisus. Kur be- bininko Goebbelso. kur? Pietų Amerikoje Įvyko net 

suvadinti i pokyli kiek galima daugiau sena- riiriri< sunkumas bus lengvąjį ręrtė Dr WarFięr dirstelėjai, visur tik lavo- aaltjriih*: "mandalgiai iki du kariški frfmrmi
kongresmanų ir vyriausybės pareigūnų ir. kada visi įveiktas... i North Gandina universite- nus ar merdėjančius maty- paskutinio kartuvių laipto, gentinoje ir Brazilijoje.

ir visai neblogu žodžių. to pranešimo sužino-to medicir.' S nrofesorius. si, o jei kuriame ir buvo bet karti visvien karsime.” Perversmas Argentinoje
me. kad nor

mano išleisti apie šimtą ir aiškiau" pa? , ____ __ __ _ _
ir vaišės turi būti tokie kia. kad viena politinė grii- gauni visai kito-ki Įspūdi, baigtųsi kančios. Lavonus 

brangūs, nepašvęstas žmogus negali žinoti. pė imtųsi toki sąskrydi negu skaitant tą ‘‘Look” surinkti ir žmoniškai juos Rusai Indijoj
žinoma, tautini' r'ų <■ k . ir ii lietuviai : r j ; vadai \Vashing- įuosti, visai nesitaidama su žurnale straipsni, arba iš palaidoti nebuvo kam. Rusu du vvriausiu dikta- . Eeiono vietą^, dauge

tone kalbės ne savo politinė rdsn viso kitomis ciupėmis. Tai v?.- to straipsn ištraukas ir jjr,tra knmka ii* toriu, Chruščiovas ir Bulga-

išsikalbės ir pasakys eibes Įprastų 
tada Lietuvos byla bus "pagyvinta.

Visam tam reikalui tautininkai 
tūkstančiu doleriu. Kodėl •<,. .:.-vdi<

vi„o kitomis grupėmis. Tai va- to straipsnio ištraukas ir Antra fcomba ir
tekodina?i tautininkų “tradici- savotiškus i š v e d ž lojimus karo pabaiga .... rL

•i3-’ , Kremliaus propagandos joj, Burmoje ir Afganista-J
Kitas dalvkas yra pasi-malūne permaltus. Antr3 savaitę vėl ateJ° įe jie ten „uvvko pasi?ve-h dv>!lkos mety diktatūros

imamas kad tok< «a«krv- . Amerikos karo vadu pasar- .. . .. * . 1 . padarinius.
Amerik.,- <nAir.nb> rin' imu iknrč ’ -rt-piy , c J lOAS metu -j , •* L ClUOtl lf, Žinoma, kaitU pa- T, . . T-tineje. rinkimų įkars- --------Amerikos ?F JC 0 b ‘ ga: Pasiduokit, arba gau- ‘ Be to, pne gen. Lonar-

r. t - šit kita bomba. Imperato- . , di visokie reakciniai gaiva-Dr. hachiva savo knygoj . TT: - .. , - , nio reikalus. - s

pasigyrimusmiliono lietuvių kilmės ; me'iklečių." Tokius 
girdėti ir Mindaugo krikštynų minėjime.

Toks “Lietuvos bylos gyvinimas" Įvyks ateinančiais mo 
tais birželio 13-14 dienomi

tyie. kada politikieriai žada ir mėnulį nuo dangaus nuskinti Hetuvių istorijoj.” Panašiai 
ir balsuotojams ji Įteikti, kaip buketą gėlių, ar gal kaip val
gomą sūrį. Sąskrydis daromas, kada niekas dar nežinos 
kia bus VVashingtone vyriausybė po rinkimu. ka? 
jos priešakyje... .

= Mindaugo krykštas ir pan. jonu 
“Susisiekimui” vykdvli

________  reikalinga šimtas
3.-------------- čiu doleriu, betA P v a i

p<i s i su k y t i$100,000 BYLAI 
PAGYVINTI

Tautininkų 
praneša, kad

“Amerikos I.ietuvii

“Vienvbė

nimo bylos... tininkas paklos savo
“Sąskrydi*, toks. koks piane ŽVtę dalelę.

numatytas, bus pirmasis Ame- 
rikos lietuvių istorijoj. Jo pro- tautininkai 

Tauti- grama ištiš toli už lietuvių vi- karta, būdami Amerkos
užbėgtų

labai akių kitiems perversminin-
nės Sąjungos Centro Valdyba, suomenės ribų ir apims pačius Lietuvių Taryboje, imasi Niekas nedrįso ištarti, bet svarbus pranešimas. Plito kams, kurie inošėsi nepri-

kos lietuvių -^krydi io.»d m. - ;'.as \ .s. ■ ims ar imame R dži .. Amerikos Lietuviu ’juH nė siūlelės rūbo. Kas nekalbėjo, tik patylom kuž-tas. pasiduodam.” Šitie trys vairą. Perversmininkai" kol
^7^ ^apii u Taiyba jų neišmetė iš sąvoką atsitikę Kur mano ap-dėjosi ir visi žiūrėjo j “drą-žodžiai pritrenkė visą Ja-kas žada laikytis konstitu-

politiniu sluoksniu dūo,- padarui išvadas, reikalingas tarpo, tai to nepadarys nebaustas. Kur mano apati- suo1į” admirolą Tojo, kada poniją. Kas vyko po to, pa-.cijos .r perleist, valdžią ša- 
o ki.vinL dahar Tai kndėl nenžsi- niai? Gražiajame sode jau jjs ims peil} ir, kaip gar-kalbėsim kitą syk. Jies rinktam prezidentui.

nėra šešėlių, nėr lapų neip)ingam japonui pridera, pa-[ A. Jenkins | J. D.

išvadas
sj į Lietuvos padėti ir sodary- tclimesniems Lietuvos laisvini- dabar 
ti progą vieningiau ir aiškiau mo žygiams .. . įimti “paralelizmu?

kodėl neuzsi- » b
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Kas Savaitesakų, lik stuburiai apšepę 
liokso.

Gličioje jis stovėjo prie ■ 
pat lango ir žiūrėjo į sodų, i 
oabargi žiūri, kad jo visas 
dešinysis šonas stiklais su
žalotas ir pasruvęs krauju Po Ženevos žiu peiteklių, Afganistanui
a* • • - ... .. .. . rusai stato ginklus ir Įvai-Atsiminė savo žmoną, jinai Ketuvi didieji baigė že- „,.anK)nės išdirbinius,
buvo kitame kambary. Kur nevos derybas ir išsiskirstė o dabį. isivel.žė su

,d-ln?.V , X al UU galVal nieko nesutarę. Jle lle' Sinkių prekyba ir i arabų 
saukė \ aeko-san, i aeko- sutarė, kada vėl susitiks pa- i...aatu<
san, kur tu dingai?! ’ Pra- £įkalbėti. Net ir bendro pa- *.* var*vtin~

ka bizni susieti su politika. 
, , _ Pas juos ta pati diktatūra

.......... . . . , - - valstybes savo biznį vaj.Q if lx>ijtįĮ^ ve
isėjo Į gatvę ir ten sukmu- bendrai paskelbtame pareis- biznfe įr poiiti.
bo ant žmogaus lavono. kjme kalte už Ženevos ne- * - -

Jinai irgi nuoga ir visas kū- Ežiais, 
nas krauju pasruvęs. Jiedu Vakaru

nė Įtaka yra . suderinama.Kaimynų trobesiai dega ir pasisekimą verčia ant Rusi- -.. . rusam5 svarbu su. 
visas miestas skęsta lieps-jos, o Molotovas stįj^mi ‘neutralizmų”, pa-
n0^' . ‘°k,iu pat pini?a ir kaitina kutemi įvaM Azijos tau.

Jiedu patraukė imk ligo-Vakarų valstybes, kad jos -antikoioniaiizma' ir iš 
ninės, kurioj daktaras bu-nemokėjusios Ženevos dva- 'len„vo !aoštį dirva bol- 
vo administratorių ir kuri sios suprasti. įevizmui tuose kraštuose,
buvo nepertohausia. Pa- Kas dabar bus su ta Ze-
prastai imdavo tik keletu nevos dvasia”? Ji, atiodo, Kandidatai skelbiasi 
minučių, bet šiuo kariu ji paliks dvasia be vietos ir
atrodė labai toli ir niekaip su laiku pavirs baidykle ienas kandidatas atei

nančių metų prezidento 
mkimams jau išėjo viešu
mon. Tai yra demokratų 
buvęs kandidatas 1952 me
tais Adlai E. Stevenson. 
Jis pasiskelbė esąs kandida-.Jei skaityti Amerikosįjoj. nukrito pn-nu žodžįu neprisimraė, kad tokie turėjo tik'minutę kita R j taip \uk<in0Jls Lasutke‘t)e ,eT Kana>«a-

omme bomoa n Amerika l5k atlygino japo-gyventi,—jie buvo jau gyvi £ dvasia ir preziden-taS dllb>’..kad. dem<>klJ"
įsės miliono gy- ... ta; ka ?e užri*ar-lavonai Ženevos ct\asią n piezioen konvencija jį paskirtų. i; nam> uz tak M ,'ie uzsuai--avofidi. p D Eisenhoweno ko-tlllesta. .Mažai li- „..... n.„ t u.,,kmĄ, u., t>.,—i,-—. . . . , Kandidatu., . . , . kandidatu.

ligoninės tik iau ne mie klUp Ul nu?pell?us ?enTvJ^ Nepasiskelbė kandidatu, 
ligonines, tik jau ne pne Je Įiepos menesi, tai, girdi,, rinkimine nlatfnr-
tos, kokia čia buvo pirmiau. j antroĮį supliuškusi Žene-1 rį- Įinkiminę pa
Murai he larnni viduie tik , -J ma įsdeste ir vienas repub--viuiai oe langų, viouje uk va {iave kokios tai naudos.,., conatnvinc W- nVė''Xnu * pa' " “ TSU

oesimties čiai paIei(lo nuiemiantj šū-nei medikaliu insti-umentu. ^jttvbė<n\et Sorietu Ri^-J-k? kalbėdamas._ Bostone, 
,-O dieno-,.; ; .....„= fkv5‘ nev TU.- orG c!.™ kokio t klėstė S3V0 paZlUlUSĮ ĮV31-

navo l’eail Harbor’e, Ha- Pagaliaus dasigavo iki

įžengęs j ketvirtuosius me-cio PeiiKo Krūva pelenų. visas pasįtenkinimas iš Že-^;* Y „
vasaia oo .tus. pasaiga duota, tai ne is Viduryj miesto, kur spro- nevos konferencijos. publikonu triksa su “pa-

nė Kai nėra žuvies, tai ii ve,.?tųjy vadavimu”, tiek 
— - ie-vėžys via žuvis. Jei nėra dau2 jo pagisakvme vietos

atsilaikė. Net stoviausi mū- ko kitu ramintis, tai reikia skįl^ paiungtoms tau-

... , , .... , kis. Bet praktikoje jis išsi-vis faktas, kad rusa. tki pasku- (]vėsė f ženęvo? (,vasi Q 
v- tinęs valandos buvo man- ke|i g ;
bet dagus ir \ akarų valstybių Q

sDaisniu "Look” gydytojų ir slaugių mažai atstovų nekoliojo. kaip tai * w
nes dabar tik ką bebuvo išlikę. Pagalba iš jie buvo Įpratę daiyti se- Perversmai P. Amerikoje 

kitur atėjo tik antra savai- niau. Atrodo, kad rusai
pasimokė iš Hitlerio pagal- X ienos savaitės bėgyje

.............. profesorius, si, o j< .
int “vieningiau Knyga parašyta bešališkai, gyvybė, tai tie šaukė padėt Molotovas sumandagėjo, pasirodo tiktai tąsa per- 
pasisakyti rei-vertimas jeras ir skaitant jiems greičiau numirti, kad bet nepasikeitė. versmo, kuris nusiavė dik

tatorių Peroną. Generolas 
Lonardi, kuris buvo užė-

liui žmonių nepatiko todėl,
- , , • t r kac’ J1? norėjo „nuosaikiaimnas, oabar lankosi Indi- - .

dis bus "pirmasis 
istori 

sakoma

... mprlžin as Tojo su tuo nesutiko, si. Indijai jie stato plieno tenkinimo. Naujasis kariš-
lašai '7';i<lėi,'rntik, saulei Ti«ms. miHUristams posė- Įmonę už 90 miiionų dole- kas perversmas buvo ikvėp- 

tūkstan- i-,.io„t ; ,...ao<s aziaujant ir besvarstant, nų, iš Burmos jie perka ry- tas peromzmo ir iašizmo
praneš.-,lasai k,.jt0. T oraa kas daryt, antra bomba nu----------------------------------- pnesu; bet kur jie nas ,r

mas sako, jog tai menknie-'joniai /jv ' G' ‘^ik '7tai<ra kl'ito 590 mylių-nuo Tokio, daiys sau “harakiri.” Bet kur sustos, tą parodys tik 
dėl Lietuvos laisvi-kis, jei tik kiekvienas tau-‘vienu mon-entu iVg ‘ žaibo didžiausiam pramonės,ypač jis vis vien sau galo neda-ateitis.

“ma-'opI,X “nnčvjptė laivl* statybos centre Naga-rė, nepasekė Hitlerio pa- Perversmas Brazilijoj bu- 
ivi<a a - lipk '• iis neju- sak’ mieste, kuriame tada vyzdžiu. vo visai nekasdieninio po-

J. Tvsliava aiškina, kad;..:^ L-buvo 1,531,674 gyventojai. Rugpiučio 15 d., iš anks- būdžio. Jis buvo padary-
jau ne pirmąl žal, ’ ut0 beliko"krū- Kas Kuriame to buvo pranešta kad klau-tas tam. kad užbėgtų už

*---- 1—® ... mieste kns trecioji bomba? svtųsi radijo,* bus ____
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Massachusetts valstijoj
BROOKLYN, N. Y.

GARDNER, MASS. 

Uždaroma draugija

aukšte yra maža salė, o an
trame ir trečiame aukštuo
se 16 kambarių viengun
giams gyventi. Juose dau- 

lietuviai.Lietuvos Sūnų Draugija i • . • „ . - atausta gyvena JLuvo įsteigta 1910 metais ,, ,i- *i/ii 'n • - i • - Bga laiką kažin dėl ko-spalio 10 d. Tai pašalome •• „ ,1 ... . 1 1 . kios priežasties nauji na-organizacija. Anuomet vi- . . 1 , ..___ • , .. & J . . , . . nai nebuvo priimami, bet“ nariai buvo jauni aup.ni jau pri.
;egy, verzes. i uarbą. vai- J
oybos r.nkrmuose bu,.avo M ateitl
iiioeles varžybos, o sian-^
/ben .... Tie smarkieji yy- į d ^„kį.!
lai vieni išmirė, kiti tar _ .t,,,.,,,., sm.enpi, ... . . ...v, xro.v«.^ dešrų:gyvi, bet pasenę. \ įem jų 
mažai bep.imato, antrų
laraos oreoa .nebegali ko^iteįui; A Adomaiti 
plunksnos isla,kyli nebe-A Yuška, V. Višnauskas,
galim., jinprasyti, kad kas G Pa„evėžis, B. Dopkan- 
apstimtų eiti tas ar kitas h. , G,.onskis
pa* eigas. Vakarienė bus gruodžio

Jaunieji i draugiją nešto-3 d. 6:30 vai. vak. Bileto 
ja. .Jei tėvai vieną antrą kaina §1.75. Jų galima gau-
p. irašo, tai kol už juos mo- ti iš komiteto narių, 
ka mokesčius, priklauso, A. Yuška
bet i susirinkimus neateina.

Tokiai padėčiai esant te
ko vien seniesiems naštą Miesto šeimininkų rinki
nes!.:. štai draugijos kasi-mus mes, lietuviai, laimėjo- 
ninkas Mykolas Slieva tose me, nes vėl išrinkome Edu- 
pareigose išbuvo 25 metus, aidą ramulėną ir Kotryną 
linansų raštininkas Aiek- Kraskauskienę. Mūsų tau
ras Nakutis 20 metų, proto- tietė yra pirmoji moteris 
koiū raštininkas Aleksas miesto taryboje nuo pat 
Yuška 13 metų, bet ir jiems Gardnerio Įsikūrimo. ______
jau gana. ... Malonu, kad abu išrink- Čiurlioniečių koncerte

tenka draugiją užoaiyti, tieji vra veiklūs lietuviai.
nors joje Gar yra -------

J. V. STiLSCNAS

Pereitą savaitę oig. Juozas V. Stilsoaas apleido 
lio-toną ir išvyko i E.joklyną. Larr.e gyvena ir jo 
šeima, Bostone SUKcnas išbuvo 6 su viršum metu 
ir visą laiką dirbo “Keleivy”. Laisvu laiku jis uo
liai dalyvavo vietos lietuviu visuomeniniame gyve
nime, ypač daug: jėgų skyrė Lietuviu Darbininku 
Draugijai, vadovaudamas ne tik jes Ceni.o. bel 
ir skyriaus valdyboms.

Linkime drg. Stilsonui ir Brooklyne sėkmingos 
v eikk»s.

LSS 19 kp. susirinkimas
Kas girdėt Chicagoje

Lapkričio 11 Atįetų Klu- Kultūros fondo
bu patalpoje posėdžiavo L susirinkimas

Kaip jau buvo skelbta, 
kultūros kongresas Į vyks 
1956 m. birželio 30 ir lie-SS i9 kp. nariai. Be eilinių

darbotvarkės darbų (proto- J Kultūros Fondo Tarybą ... . n..:r„ -von
kolo skaitymo ir priėmimo, Bendruomenės Valdyba nu- £ag °Je ^en
finansų pranešimo) buvolarė kviestl ši4 mūsM kultu-“* IKetu-
ir nekasdieniškų klausimu rini4 institucijų, draugijų ir
bei reikalų. Kuopos atsto-kitll kultūrinių vienetų at- MANCHESTER, CONN.
vai buvo Galy varę vietinės ^to vus: 1) Lietuvių Rašyto- -------
A. L. Tarvoos metiniame A1 Draugijos (2 atstovus), Nuoširdžios vaišės
susirinkime * lapkričio 7 d. 2) Lituanistikos Instoto^ Km<>
-Atskaitom}cm! pranešimą0) Lietuvių Fioresotių Quv»lkv<««
LSS 19 kuopai na*eivė dro draugijos, 4) Lietuvių \ ?u a‘ * .L-r... tu nuopai pa.vU.e ait. -i ninką Pliusą Kiuelskt. Čia
Žilinskas, is pranešimo be Žurnalistų Samno<K .-uSąjungos, 5) .. ..
kita ko paaiškėjo, ka i tau- Ietuvių Kalbos Draugijos, "visa^ielžTir 
tininkai nebenutraukia sa-^) l ietuvių Kultūros Insti 
vo “reikalavimo” dėl vie-tu*-°’ Lietuvių

is pranešimo 
paaiškėjo,

RiniJmus laimėjome

WORCESTER, MASS. i PEABODY, MASS.

87

Turėsime susirinkimą

Apie pusantro šimto vvor- ^luo Panešama,

Į
uki-

dirbdamas fa’o-
siraimi yra

i kilnių tikslų
no sočiai dtmokratu atstovo k^ ir Architektų Sąjungos, V

. .. ,. . , --si noUac inotir,,. nauja a. l. iai?oos \tems

Dailinin- įsijungęs

i i jirvna ■< 8) Lietuviu Dailės Institu- ......1 rai^oą. xS Amerikos Li t ; skyiiui, šelpia neseną var-pasisakymu paais- , y. / AineiiKos cuetuv/ų
r.eįsiie.dimo i Tarybą, 
draugų pasisakymu paaiš
kėjo, kad ne tautininkų 
reikalas, ką socialdemokra- Jun&os

esanti tautieti 
dažnai

fcenu-Inžinierių ir Architektų Są-
(arebitektų sekei-131

tai skiria savo atstovu, oir--os)’ 10) Lietuvių Mokyto- 
r.tt ne vietinės Tarybos tei-.Sąjungos, 11) Amerikos Lapkričio 
sė tatai spręsti. Tad
čiai LSS 19 kuopos atsto- £os’ 
vai vietinėje Tarvboje yra 
Įpareigojami protestuoti vo’ Lietuvių Literatu-Visi svečiai buvo sužavėti

kad to-!os Draugijos, 14) Lietuvių tokiu buvusio Lietuvos ūki-

iki ašarų sielo
jasi žiauriu tėvynės likimu, 

d.
atPį_ 1-RK Vargonininkų Sąjun- surengė savo 

12) Lietuvių Enciklo- pažįstamiems 
pedijos redakcijos kolekty-dalyvavo arti

Kruelskis 
draugams ir 
vaišes. Jose 
i 00 asmenų.

griežtai pasisakant,__ _ _
kie “reikalavimai,” kaio Studentų Sąjungos JAV, ninko 
tautininku būrį iš Tarybos^) Mokslinių Studijų Klu-mu, kad kiekvieno be«.u»i > 
darbotvarkės išimti. Sočiai-bo’ 16? Tėvynės Mylėtojų širdis plaktų meile sava- 
demokratus atstovauti vieti- Diaugijos, 1.) Dainavos jai Tėvynei.
nėję Taryboje ateičiai yra ansamJ>j*°’ į**) A. Stephens šeimininko žodžiais, jis 
Įgalioti draugai: K. Michel-ansa™b l0’ b Člk3^-Vy' tas vaišes surengęs norėda-

vaisingumu ir t/OŠki-

kad
sonas. B. Spūdienė, J. 
kalka. A. Mačionis.

Pa lu choro. Toliau Kultūros mas duoti progos \ tetos

nariai, jd0mu pastebėti, kad daug cesteriečių lapkričio 12 d. A.m_erikos Lietuvių Pašai- Kuopos susirinkime bu-kultūros darbuotojai

Fondo Tarybos nariais bu-to„f-. . < , ... tautiečiams lietuviškoj cvo pakviesti dar 8 paskiri
kurių dalis gyvena kituose didesnė* Knkų kolonija ne” buvo* nuvykę^ Bostoną*” oa- pinės Draugijos narių susi-vo svarstytas 1905 m. Vii-,ėmėjai. Kultūros
.......... ... . ............ ““ savo kandidato ^Ls^i^iuri^^  ̂ 4 ™us Seimo

blio koncerto. d* Lietuv
miestuose. Težino visi na_ sugebėjo 
l iai, kad atėjo liūdnas lai- pravesti
kas — reik laidoti senųjų v eock
ateivių didžius darbus. Girdėjome čiurlioniečiu# Nepateko j miesto tarybą Šomi 

lapKncio 7 <1. draugijos Gana didokas skaičius Lietuvi kandidatai: Ju-,eik
)>! inKLI _  _ - - _ — - ‘imilija Mack ir Z. Balcom ne-“’”

bei
Fondo

linko j pabendrauti, sa.o 
gimtąja kalba pasikalbėti, 
artimiau susidraugauti, šėlimas ous gruodžio 4 maus beimo paminėjimu Tarybos posėdžiuose spren- “„„-T“: , .;;y“T“: ’ 3

ietuvių salėj (23 Han- klausimas. Kadangi Seimo džiamuoju balsu taip oat P«^ai a, įssi-
g-vė). Visi nariai pra-minėjimą imasi įuosti visos dalyvaus ir Bendruomenės !fclXaiU3 "

< i . n

OU globėj 
pintis 
i eikalais.

hiivr CIUII VIY^Gių lietuvių
ffauiriio-'"užea'vrno n”'2 i-.J^F^bšrinkti. Pirmoji surinko 1,- Po susirinkimo visi
ciaugijos uždai j mo Bostone ciurlromecių kon- hal<!lle «’B nav!,i5imi

i ais globėjais yra eertą

daly
būtinai dalyvauti, nes keturios srovės (socialde-Valdybos 

daug svarbių, klausi-mokratai, liaudininkai, i£ipa}arns 
V_______ __________ "

Kultūros Fondo Tarybos
tautininkai L

narys

.. , . 486 balsus, o antrasis tilt pavaišinti užkandžiais
Juozas Galvanauskas ir Al- tenkint^' 3 P3‘834 bal^. 0 ^ikalinga bu-gėrimais. Pradžia 3:30
bertas Adomaitis tentu i. v0 gautl jaugiau kaip 6,- po pietų.

- , - Pagerbtas Aukštikalnis 000 balsų. P. M.o d. sauKiarnas

pnnti pasiryžimą vieningai 
kultui Ob kovotį u£ Tėvynės išlaisvi

nimą.
Kruelskis sakė. kad jei 

“geležinė uždanga” atsida
rytų, jis tuoj viską mestų ir 
grįžtų ir tai būtų jo lai
mingiausia diena.

Dalyvis

nusistatvta paiuosiamaja- .
ii Sei- Pirr!a3is posėdis Įvyko lap- 

vaj mo minėjime dalyvauti, ta-kll^° dieną.
' čiau su sąlyga, kad sočiai- Kultūros kongreso 

demoki alų kalbėtojas Sei- programa 
mo minėjime būtų visiškai
laisvas pasisakyti taip 
socialdemokratams priva- 
lu.

bus
ir me keturių posėdyje

Gruodžio 5 d.
paskutinis narių susirinki- Didžiausia rūbų ir baldų Susirgo gen. Adamkavičius 
mas, kuris nuspręs, kaip krautuvė, kuri priklauso Vė, susi Eduardas _____
padalinti esam? draugijos ‘ Roses Co minėjo 4t> Adamkavičius, buvęs Lie- Dviguba seimo, nelaimė 

metu sukakti.-Jos sav.nin- kariuomenės genero-

ATHOL, MASS.
, . Bendruomenės Čikagos 
kal-’ apygardos valdybai sutikus

turtą.
\ i a

nas jų numato padalinti vi- lęs žydas. Jis yr 
siems nariams lygiai, ant- gas verslininkas 
i as — suskirstyti narius i gerbiamas.
3 rūšis ir trečias suskirstyti Sukakčiai atžymėti

... T. . , —....... kultūros kongreso LIETUVOS AiDAI
, M-ne.J™? rengimo darbus, Bendruo- (Tbe Ecbces of Liti:
tyvaut! Įgaliojami draugai : menfe valdyba spalio 9 d. P. .. „ ., . I5-, .
V. Michelsonas ir A. ?-i-rosė(lv Dadal.ė konmeso F,rmor' FI°r‘doJ lietuvių

sązimn- _ \ 7, " kaitė “ Manevičienė mirė linskas. pikalii nnLri rad,i° programa, duodama
ir todėl Parėmė vargo mokyklas sulaukusi 85 metu ir palai- Reikalu to imamus nutan- nuo 4;30 y.į

. uiauAu^i oj hklu n paiai Su«irink;me naaiškėio mus- 1) kongresą vadinti- , ...... .
Jonas Bertašius išplatino dota Kalvarijos kapinėse. bJ;n™Kl.me.. vPvX^į Tuntrthnu Amerikos Valstv-5 vaL p* p* ’s Miam: ctct,es

su- $25 vertės ženklu Vokieti Velionė oaliko 4 sūnus ir ^auta zinu? 1S V' Vokieti-Jyngun.ų AmenKos Valsty WM1E n40na-- zenKių v okieti- v e onei paim .unus ” • kad Balfo pirm preLbių ir Kanados lietu™ v»i-
loie veikiančioms vai o-o o dukteris. Končius Balfo šalpą trem-tūr°s kongresu; 2) organi- rioncios lietuvių zintos,

P1' Bet negana buvo tai šei- tini ome d/UrcH.-ti na.oJ-j ii. zuoti du plenumo nosė- skelbimai, poezija, proza

3 pasiūlymai. Vie- kas Rose yra iš Lietuvos ki- lag Paguidytas j n|oninę. Petronėlė 
numato padalinti vi- lęs žydas. Jis yra sązimn- ' r _

Į 4 i ušis. Padalinti turtą rengtoj puotoj buvo pa- joje veikiančioms 
pagal išbūtą draugijoje lai- gerbtas ir seniausias darbi- mokvkiOms ir perdavė

:ania)

Floridos lietuvių
Bet negana buvo tai šei- tiniams skirstyti paveda iš- atloti du plenumo posė- skelbimai, poezija, 

oris Kuris Girna J4 metu* w mai šitos \ienos nelaimės, imtinai kataliku kunigams, džius, kuriuose būtų pada-dainos, muzika, dalyvauja
ia-Jis’buvo apdovanotas auk- į?-J?• - kUH JU°S P3S1US į X °‘J senelės šermenis vykdama Tad visu sroviu ir tikybų ’.vti du pagrindiniai piane- damininke Anyta Karas

A,.;iu„ėP kietiją. Hardwick anūkė Vinsky i)en(|ras fondas _  Balfas Šimai: vienas JAV k ui tūri-ir “Pabaltijo Tno”, ..orga-
Dvi vakarienės žuvo automobilio katastro- paverčiamas jau tiktai ninko ir kitas — Kanados nizuojamas kvartetas. Ra-

foj.

ką. Vadinasi, senesnieji ninkas Vladas Aukštikal- 
nariai gautų daugiau, o nis. kuris dirba 34 metus, 
trumpiau išbuvusieji
žiau. sine špilkute

Sergantieji nariai 'pašai- Be to Rosės krautuvėj
pas gaus iki Naujųjų Metų, dirba dar šie lietuviai: Bal- 
iki to 
mos ii

nigus Lietuvai Remti Drau-

laiko tebus išmoka- čiūnaitė, Kulešienė, A. Yui 
mirties pašalpos. kus ir F. Rūkas.

Klubo vakarienė Serga

ŠĮ šeštadieni bus 2 vaka
rienės: Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje Lietuvių Pi- HUDSON, MASS.

liečiu Klube, o Bendiuome- Pasižymėjo Kuršoniai 
nės apylinkės Maironio

Lietuvių Piliečių Klubas Gana sunkiai serga ve- parke.
(255 Main gatvė) turi nuo-ronika Gelčienė, Yurkuvie-__________________
savą namą. Jo pirmajame nė ir James Meškauskas.

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti Įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje Įdėta viso
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 Knyga” 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 So. Boston 27, Maaa.

Šeštadieninė mokykla
* Ją lanko apie 60 vaikų, 

bet dar yra tėvų, kurie 
vo vaikų Į ją neleidžia.
Balfo vajus

Balfo vajui vykdyti

sa-

Čia gyvena Aleksandro stovas Balfe 5mti?. ž.^ ?ią 
Kuršonio šeima, kuri pasi- nenormalią padėtį išaiskin- 
žymi teniso sporte. River- atitaisyti, kviečiant ir 
side teniso klubo surengto- kj^.srov^ atstovus susii-ū- 
se varžybose net 3 tos šei- Pūti
mos nariai laimėjo pirmą- Buvo svarstytas ir reika- 
sias vietas: abu tėvai ir sū- lingu pagalbos draugų sei
lius.

ORANGE, MASS.
rinktas iš Įvairių draugijų --------
atstovų komitetas. Vajus Žuvo Šultienė 
tęsis iki Naujųjų Metų. Einančią anksti rytą
Eis kas dvi savaiti

iš

krikščioniu demokratų _ Kuitunnmko; 3)* atskirų ryti: WMIE, A. Skudžins-
katalikų šalpos fondu, ka-.kultūrinio darbo sričių kas, Echoes of Lithua- 
talikų "kunigų malonėjef(Pvz- mokslo, literatūros, nia, Miami, Fla. Žodžiu
esančių. Dėl to yra paaki- muzikos, dailės, vaidybos ir kreiptis penktadieniais ir 
namas socialdemokratų at-ft ) sekcijų posėdžius vyk-šeštadieniais nuo 9 vai. ry 

dyti birželio 30 d. vakare to iki 12 vai. dienos 1519 
(šeštadieni); 4) dėl piane-Congress Bldg., Miami, Fla. 
Šimų temų ir pranešėjų ple- Tel. 3-4882.
nu m o posėdžiuose pasitarti----------------------------------
su Bendmomenės Tarybos Artinasi ruduo, pakalbin- 
nanais, prašant juos pasi- kime pažįstamus ir priete- 
sakyti ir apskritai dėl kul- liūs užsisakyt: “Keleivį.” 
tūros kongreso. Kaina metams $4.pimo klausimas. Tatai turė

tų būti pareiga C. Komite-į^^TTTTTTTrrrrK^vvvvvvvv
to, kuris, reikalui esant, ga 
lėtų kreiptis į kuopas. D- 
gui Bieliniui paskaičius ati- 

iš laiško• tinkamą ištrauką
bažnyčia šlavime - Šultie-18 Vokietijos, susirinkimas . 

. nę, 72 metu amžiaus, „į.nutarė skirt. $ 2a susimu-'.
.. es eavo sunkvežimis ir užmu-slam dz,ova' kraujoplūdžio > 

mimeografu spausdinamos s-
.“Lietuvių žinios” eis kasS ’ __ _ ______
dvi savaiti. Jas redaguoja 
,V. Mačvs, 71 Harrison g.

Lietuviu Bendruomenės

“KELEIVIO” PRENU
MERATOS L REIKALAIS

CLEVELAND. OHIO

Studentu suvažiavimas

ištiktam draugui socialde
mokratui V. Vokietijoje.

Darbotvarkėje buvo d-go X 
Bielinio referatas, tačiau ' * 

!dėl vėlyvo laiko referatas *

VVORCESTERIO LIETUVIAI!
Remkite Moderniška Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, VVorcester. Mass.

Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin
ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus * 
daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais. *

-1
3

Lapkričio 25-26 d. d. Cro-nukeltas < kit» sw'iri"kim«-|E 
PRAŠOME KREIPTIS į P. atian Home salėj (6314 St. Pasitarta ir numatomos'£ 
MILIAUSKĄ (48 MEN- CIair Ave.) Įvyks Lietuvių suruošti tradicinės metinės f 
TON GATVE, TEL. PL 2-Studentų Sąjungos metinis kuopos vakarienės reikalu. * 
2212). I suvažiavimas. Kore»pondenta» *

Ideal

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 SKRINSKĄ
Eharma'-y vaistiniu javlnkikas



Poslapis Ketvirtas KELEIVIS. SO. BOSTON No. 17, Lapkričio 23, 1955

jimas
Maikio su Tfevu

Sukčių darbas tą atsišaukimą išleido. O, 
jei akylai į tą atsišaukimą 
įsiskaityti, tai jis ragino su
kilti ne tik prieš carizmą, 

komitetas buvo bet ir bendrai nusikratyti 
kai nepasisekė rusiškos globos. Tai yra at- 

de
pam ją įsijungti į centralistų dvasioje.

Vilniaus kraštotyros mu- kad toks 
ziejus suorganizavo kilno- sudarytas.
jamąją parodą: “50 metų Įkalbėti Lietuvos socialde- sišaukimas, parašytas 
nnmoioi JOS mnLi'uhl i

—Sveikas gyvas, tėve!

pirmajai Kusijos revoliuci- mokratų 
jai.” ’ Rusijos socialdemokratų Beto, miglotai suminėta,

Paroda susideda is šių partiją. kad ir tas rusiškasis social-
skyrių: dokumentai, foto- 1905 m. Lietuvos sočiai-demokratų komitetas, vei- 
grafijos, reprodukcijos vaiz-demokratų partijos laikraš- kias Vilniuje išleido atsi-
duoją daroininkų ir valstie- tyj “Darbininkų Balsas” šaukimų, bet nutylėta, kū
čių oūklę Rusijos revoliuci-Nr. 4 vedamajame straips-ria kalba tie atsišaukimai 
jos išvakarėse, Rusijos so-nyj taip rašoma: buvo parašyti ir kam jie
cialuemoKratų partijos kai "Kt\a su <a.;„m;., kuri , . bUvO skirti.
kurių suvažiavimų nutari- sidėjo dabar ir nežinia p g
mai, 1905 m. gruodžio m. Pabaigs, turi ypatingą iš- ______
sukilimas ir mažutis ' kam- Ka.p jų

apsaugoti.
—Bet ar tu. Maiki, tiki

ASMENŲ ŽMOGŽUDE

kuris itrieš' fce kepurės yra Joną G'lbert Granam 
motinos lagaminą įoėjo loirtbą. Motina skrido !ėktu.a. 
Skrendant bomba sprogo, žuvo visi 44 keleiviai. Gra
ham buvo apdraudęs motina $37..?00. Jis. matvii. 
tikėjo i apdrauda gauti. Jis suimtas ir teisiamas.

Lietuviai kitur

tun
Kaip paprastai 

veikėjai, dalyviai kovoj, 
suome: apreiškia ir nusimai.a 

Ta paroda turi tikslą iro- savo pasielgimus, darbus, rei- 
dyti rusų tautos re^oliucin-kala\imu&. uksIus. \ra dvi .'.o Esame daug kariu rašę, 
gumą ir jos veikimą i kitas vi dabar: vlena nyri i-;!aikyni > kad užjūry dar yra keli1

c/vai.-iI visos Rusijos čielybėje; busi ,-i . - ... --sočiai- u- • - tūkstančiai musų tautiečiu,ma nauja valdžia busiant tiv . . . , - - • «
carizmo įpėdiniu, atitaisvsiar ^une jau akis praregėjo be- 

... ka jis vra negero padais Jaukdami iš Amenkos atei-
dzi3; . . palaikysiant ir toliau vary- kančių garantijų, kunos

Aišku, tais, o ne kitais siant ka jis vra gero daves įgalintų juos atvykti Į ŠĮ 
sumetimais ir pati paroda ..Sitoji srvvė_e6ntralistujie kraštą.
pavadinta Rusijos revoliuci- ncri viska ėielybėje palikti, ti O štai šiomis dienomis 
jos, o Lietuvos sukilimui valstybę demokratizuoti, jie gavome raštą ir iš valstybės 
skirtas mažutis kampelis, priešingi ios skaldymui, jie deparimento skyriaus, ku-
kuriame paryškinama ne stovi už maskolių tautos virše ris rūpinasi imigrantais. Tas 
tiek Lietuvos socialdemo- nybę. skyrius taip pat
kratų 1905 m. veikimas, “Antra -riovė. kuri
kiek Įrodoma, jog to sukiii-traukti is t < neprašytos ir p i garantijų ir prašo paskubę-Ratai pablogėjus, jie iškelti 
mo pradininkais ir jo gai-verstinos sandaros, i Kurią ti, nes kitais metais baigiasi j Varei senelių prieglaudą, 
nų nustatinėtojais buvo'0 kpiau-u-

socialdemokratų 
partijos sudalytas VilniujegaI 
vadinamas
ni

pens
ir mažutis 

skiltas Lietuvai. prašymą

tautas, o ypač rusų 
demokratų pažadinimą Lie
tuvą sukilti prieš caro val-

VOKIETIJA

Pamiršti seneliai
J. Karpavičius mums ra- 

nori atsi- kad trūksta buto ir darbo šo, kad jo ir žmonos svei-
pnmena,

—Dar krutu, vaike. __ _ ____ , __ _
—Ar skaitei laikraščius? kad tie daktarai sako tei- Luaijo 
—Šiur, kad skaičiau. Lie- .’

skaitvt, tai ir skaičiau. —As tikiu.pei skaityt, tai ir ssaiciau. 
Nusinešiau pas Zacirka. ir 
abudu skaitėm.

—Gal pasakytum, ką 
to skaitymo sužinojai?

—Sužinojau, vaike, 
du prapesoriai išrado

—O man, vaike, 
n tam tikėti, 

iš —Kodėl?

toja A. Šilinienė—yra kilu
si iš Vilniaus krašto.

šilinytė mokslus pradėjo 
Vilniuje. Atsidūrusi Vokie
tijoje, ji daug vargo, kol 
baigė savo studijas. Dabar 
ji rašo mokslinį darbą me
dicinos daktaro laipsniui 
gauti. Vėliau ji ruošiasi 
emigruoti i Ameriką.

Visa. šilinių šeima yra 
susipratę ir uolūs lietuviai.

!;01‘ istatvmo terminas. Dabar J. Karpavičiaus au-
Valstybės deparimento resas yra toks: J. Karpavi- 

minėtas skyrius primena, čius, (23) Varei in Oidb., 
žemės ploto ir norin- kad garantininkai savęs ne- D. P. Altersheim BL. Ib, 

ti savarankiškai gyventi, pri- apsisunkina nepakeliama 65, Germany.
valo turėti savo seimą, šitoji rasta, kad jie ne sutarti da- 
sriovė — decentralistų. norinčių i o duodami buto ir darbo 

moralini isi-

suskal b ti Rusijos valstybę pa

“Severozapad-,ri, . , 1 žinomo
komitetas!nesino-

Toje parodoje padėti vi
sokie buvusių gubernatorių

tautu: 
savo

kiekviena tauta, tu 
žemę, gy venanti an*

_ Todėl kad daktarai ir *r slaptosios policijos agen- lygybės tautų (tikros, o ne po- garantiją, bet
dargi universiteto prapeso- pianesimai apie sukilimą pieiK e.-i. : liešingų \iršenj.Lei pai eigojimą

Jis skundžiasi, kad tos ieškomi asmenys
prieglaudos seneliai gauna T -•1 & • Ieškomas Albertas Maciu-

kncik* nai, tui etų turėti daugiau
, - , t razumo.skiepą, ka gali apsaugoti .

1 ‘ ' • i - i —Ar tėvas manai,žmogų nuo visokiu kvara- .. ...v e , ... 7* . • jiems trūksta išmintie..bu. Sako, įeikia tą skiepą i ♦ -i ♦ ta i ma visiškai pasitikėti ir pa
tik įčiepyti Į karvės uode- >1U1’ kad tlUksta- Dak'gal juos spręsti, kas tuo- 
gą ir paskui atsigerti tos laias su iazumu, vaike, ne- met Rusijoj ir Lietuvoj dė- 

į.0_ garsins Svietui tokių iie- . . - -
nonnctric Kai stvu, katros apsaugoja V? . . v -•nepnstos. * č • , ls to meto revoliucijosįmones nuo ligų. ba iš ko ,... . J.įsiaaimas, ... .. . veikėju ar politiniu sroviugi jis gvvens, jeigu ligoniu, , - .f, *. , -' , J b & 1 bendros veiklos, o juo la-
taip ma- ne ta i * • biau visokiu atsišaukimu ir— Ievas klvsti. Daktarai ,, . t , . . . kitokiu dokumentu tegale- kratai,vra mokinami kovoti pnes- : . ,ne vienas:- , . . jo mažai pasilikti, nes kasligas, o ne naudotis iš jų 1

ir to sukilimo padarinius. 
Suprantama, nė guberna- 

kad to1^’ policijos slaptų 
- agentų pranešimais negali-

kokios nors tautos 
maskoliai ar kiti."

;HkO.

ir paskui 
karvės pieno, tai 
iera prie tavęs 
-> et tai durnas 
Maiki.

—Kodėl tėvas 
rai?

—Aš, vaikė.

jokia

taip manau. Taip mano ir 
Zacirka. Sako. kas gi tai 
matė, kad žmogaus ligos

Seniau žmonės mirdavo nuo 
džiovos, nuo raupų ir kito-

/ veikė, kas revoliucijoj da

ar tai bus kad atvykęs
visuomenei našta.

Toliau. “Darbininkų Bal- Reik tik daugiau širdies,
artimam. Čia pagerintų jų 

padėtų žmoniškiau

pasirūpinti.‘Uf maJ?iau negU -\UgUsl‘laitis. gim. 1905 m', kovo 3 
asmuo nebus dolf ar 'enen stovyk ų gy-(| pį Vilkaviškio

ventojai. Jis prašo atkreip- / T „„ D ai.:entojai. Jis pr 
ti Į tai Balfo dėmesį.

maista ir
i. i apsi

męs maždaug
Jonas Pečkaitis, gi- 

1905 m. As- 
moniškiuose, Šakių apskr.; 
kare žuvusio Alfonso Na- 
rausko, gim. 1924 m. sau
sio 23 d. Kolviškiuose. gi-

sas” pasisako, kad prade- meilės savo
dant D96 m. Lietuvos so- gyvenantieji tautiečiai _
cialdemokratai pasisakė ir yra pakankamai daug pa- ienS“- 
pasisako už Nepriklausomą rodę praeity, ištesėkime iki « . ~ ...
Lietuvą. O todėl Lietuvos galo, atsikvieskime dar ir Ben<,ruomcnes vaidyba minės: kapelmeisteris iš
socialdemokratai nenori Įsi- tuos. kurie atitinka veikian- Vokietijos Krašto Lietu- Klaipėdos Herbertas Komo-
jungti i Rusijos socialde-tiems Įstatymams ir galėtų vių Bendruomenės Taiyba sa.
mokratų pariją, kaip tai atvykti, jei tik turėtų rei- išrinko šios sudėties valdy- Artimųjų ieškomas Au-
padarė žydų socialdemo-kalingas garantijas. bą: pirm. Pr. Zunde, vice-gusta? Kasiulis, Miko su

lyvavo, tie, saugumo sume-.jungtis, iei jos naujai pri-

jos

ukrainiečiai ir lat- Informacijų gausite Bal- pirm. E. 
viai. Kaip gi esą galima su fo centre, jo skyriuose ir kun. dr. 
Rusijos socialdemokratija redakcijose. Glemža

rublis.

Simonaitis, 
J. Aviža, 

ir narys I.

sek, . nūs, gim. Karpolyje, Tau- 
ižd. 1. ragės apskr.

Apy- Ieškomieji arba juos ži
nantieji prašomi kreiptis Į 
Vokietijos Krašto Valdybą 
šiuo adresu: Litausche Zen- 
traikomitee, (17 Wein- 

Bergstr., Postfach 
Germany.

Vienybes keliutimais. tokiu dokumentu imtoje programoje 
nėra pasakyta apie 
apsisprendimo teisę, 
paisant, kad Lietuvoj 
kė
tu partija

nieko
tautu

Ne-
vei-

uzkreeiamų ligų. ___
nugalė- kbutu gvdomos per karvesT -J • men tos ligos jauJeigu jau tie . zai -........ » . . tos. O kas įasmokslinčiai tikrai tokia gv-... . T. J} , . • . , - Daktarai. Jie necuole išrado, tai tegul ia . .- - -- .. . . . . voia prieš ligastiesiai i žmogų, o J 1 fc

vuodega?

oja pnes 
iasi ir žmogaus 
railginti.
—Maiki,

Sian- save nelaikė. Juo la- 
..... biau politinės srovės, revo- 

kuc'ij°j dalyvavusios, vie- 
savo ai -tiktai ko- nesudarinėjo 

bet. 5ten;chyvu.
g? senimą jej j.as jg tos revoliucijos 

tikresnių pėdsakų pasiliko, 
nekalbėk bala- tai dar gyvi esą tos

skiepija tiesiai į žmogų, 
jie i karvės vuodegą.

—Bet žmogus uodegos 
neturi, tėve.

—Maiki. aš rokuoju, kad 
\ uodega čia ir nereikalin
ga. Tegul Įleidžia tų lie- visi jau išmirė, o aš vis dar skiria slapta spauda 
karstvų i alų ir degtinę, gyvas ir dar nemislinu su galioji spauda, kuri 
Juk tu žinai, kad alaus ir graborium agrymantą dary- m. ėjo.

Gimnazijos šokėjai
Jau baigiami aiškinti pa- __ , z, . - -

skutinieji klausimai prieš ? asaro Į’* gunnazijos s<<- peįm) 
Lietuvos socialdemokra-galutini didžiųjų unijų są- g)upė iis laoiau

Rusijos socialde-jungų (AFL ir CIO) susi- ^a.,n. rn^31^rna Pietų \ o-
mokratai sudarė savo komi- jungimą, kuris turi 
tetą Vilniuje. gruodžio mėnesį.

Tame pačiame straipsny- Tu klausimu yra
laiku. Aš žinojau ne vieną i evoliucijos dalyviai, užsie-įje “Darbininkų Balsas” aiš-Jų tarpe nemažą vaidmenį 

kiai pasisako, kad nėra ko vaidina ir asmeniniai vadų 
laukti iki kas nors bus gau- reikalai: ir vienos ir antros

ivvkti k^etD°Je- Paskutiniuoju me
tu ji buvo kviestu pasirody- 

daug ti Heidelberge ir Mannhei-
ANGL1JA

daktarą mano amžiaus, bet nyj ėjusi Rusijai ir Lietuvai kiai pasisako, kad nėra ko vaidina ir asmeniniai vadu 
išmirė, o ir le- 

1905

Naujas socialdemokratų 
biuletenis

Anglijos Lietuvių Social- 
lėšų jiems emokratų organizacija spa

lio 15 d. išleido mimeogra- 
fu spausdinto biuletenio Nr. 
7, kuriame duoda daug ži
nių iš savo veiklos. Biule- 

GoeUingeno universitete tenis nepamiršta paraginti 
gerai išlaikė medici- skaityti “Darbo” žurnalą ir 

nos egzaminus Aleksandra “Keleivio” savaitraštį. Juos 
Šilinytė. Šilinių šeima—tė- įsirašyti padeda Aleksas 
vas teisininkas A. Borovs- Zamžičkas, 26 Devonport 
kis-Šilinis ir motina gydv- Rd.. London W 12.

Sunkumų grupė 
tautiniu rūbu šok

turi dėl 
ms. J u

viršaus, nėra ko lauk- sąjungos vadai nenori būti pyk?;a 11 n^la 
susirinks Rusijos Stei- “apeiti.” nori turėti ir nau- -s1^-

snapso žmonės išgeria dau- ti. Taigi nešnekėk man to- Tarybų Lietuvoj komu- giamasis seimas, bet reikia joje organizacijoje atatin- 
giau, negu pieno. Taigi tu kių nieku, kad daktarai ga- nistų suruoštoji Rusijos re- 
parašyk tiems mokslin- li gyvenimą žmogui prail- voliucijos paroda ir neturi 
čiams gromatą ir pasakyk, ginti. Išsigerk dažnai gyva- tikslo išsiaiškinti, žmonėms

ta iš 
iti iki

dirbti už savo, Lietuvos karną svorį.
Steigiamąjį seimą Vilniuje. Jau yra sutarta, kad da- 

Tokiomis nustatytomis baltinis AFL pinnininkas ,
kad jie savo misteiką ati- tinės. tai ir be daktaių gy- parodyti, kaip tikrai bren-jgairėmis ėjo 1905 m. visas Meany bus pirmininkas, o a ai
taisytų. Tegul jie suleidžia vensi. O jeigu pradėsi geri do revoliucija, kokia jos (Lietuvos sukilimas. Tada AFL sekretorius - iždinin-
savo liekarstvas i alų. tai jų Įskiepytos karvės pieną, eiga buvo ir kodėl ji tapoĮkas naujai išleistas atsišau-kas Schnitzler pasiliks tose 
visi būsim sveiki. tai šiur kojas pakratysi. Ai sužlugdyta. Toji paroda tu-jkimas. baigėsi šūkiu: načiose pareigose ir naujo-

—Bet aš alaus negeriu, beč jur laif! i i grynai propagandinių tik-Į Lai gyvuoja Neprigul- joj organizacijoj,
tėve. —Tėvas kalbi perdaug slų, “įrodyti“, kad tikrieji

—Tu, Maiki, tik vienas drąsiai. Minėtųjų dviejų revoliucionieriai buvo tie, 
toks. Visi kiti geria. Nueik daktarų daryti bandymai kurie jau tada buvo pasvy- 
koki vakarą į lietuvių klu- parodė, kad Įskiepytų kar- rę į bolševizmą. O Lietuvos 
bą. tai pamatysi, kaip jau- vių pienas tikrai apsaugoja žmonėms, tos parodos lan- 
ni dypukai maukia alų. nuo ligų. nuo kurių karvės kytojams, norima įbrukti,
Maukia ne tiktai dypukai, buvo įskiepytos. D-ras Pe- kad Lietuvos žmonės tuo 
ale ir dypukės siurbia ne- terson bandė tai pats ant sukilimu siekė tik nuversti

minga
Lai

p i r m i n i n -Lietuva! Dabartinis CIO
gyvuoja Steigiamas kas Reuther bus vicepirmi 

seimas Vilniuje! mininkas ir vienas iš trijų
Dabar komunistų sureng- CIO atstovų svarbiame vyk

ta Rusijos revoliucijos pa- domajame 8 asmenų komi- 
roda norima visa šita nu- tete. Tame komitete bus ir 
trinti, panaikinti ir įrodyti, dabartinis CIO sekretorius- 
kad sukilusi lietuvių tauta iždininkas Carey.

Baigė universitetą

-S
JAU GALIMA UŽSISAKYTI

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

lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas 
prieš Naujus .Metus „r visiems užsisakiusiems pasiųs-

šlėktai. Taigi tegul tie savęs. Per ištisus metus ji-euro valdžią ir ateityj likti koja kojon žengė su-revo- Iš naujosios organizaci- 8 tas.
moKsiinciai joms Įleidžia tų sai kasdien gėrė po kvortą “vyresniojo” brolio, rusų buciniais rusais ir nenorėjo jos> organų pažymėtinas ko- 
liekarstvu. ale rre i karvės pieno, kurio karvė buvo “didžiosios“ tautos globoj, nusikratyti Rusijos imperi- mitetas, į kurį įeis pirminin- 

jos globos. Aišku. Lietuvos kas ir visų apjungtu unijų 
žmonės pasinaudojo Rusi- atstovai ir vykdomoji tarv- 
jos revoliucija, bet siekė ba. i kurią įeis buvusiu AFL 
savų tikslų. ir CIO atstovai pagal buvu-

Jdomu, kad toje parodo- siu nario skaičių, 
je Įdėtas ir atsišaukimas, Amerikos unijų sąjungų 

neseniai ir “Keleivy” susivienijimas domina ne

ale rre i kaivės pieno, kurio karvė buvo “didžiosios” tautos globoj.
vištų kai-štligės būti jų imperijos kampinin-vuodegą. įskiepyta

—Kam čia tėvas Įsikan-skiepais. Dabar.
i ai karvės uodegą! Tiedu metams laiko, jo kraujuje Apie Rusijos socialdemo- 
? iresotos universiteto dak-jau atrasta atsparumo kū-kratų partijos Vilniuje va- 
t-arai, Peterson ir Camp- relių prieš ta ligą. Bet dinamą “Severozapadnį” 
beik kurie išrado būdą bandymai dai- nebaigti, komitetą iš dar gyvais liku- 
< veikatingam pienui gamin- Amerikos
ti. anie uodegas visai

praejus kais.

Kaip kasmet taip ir ateinančių metu kalendo
riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorine 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.

pienininkystės siu senesnės kartos Lietu- kuris nes 
la pinigų to- vos socialdemokratų veikė- buvo išsine- draugija duoda pinigų 

kad Ūmesniems bandymams.
išspausdintas—“Vyrai nujaučda, kad tada unijos 

jų niekas neprisimena, kad'už ginklų.” Vilniaus radijas tik darbininkus, bet ir darb- 
Visi

ligos ar ligų, duos tokio pie-mu nusibodo tavęs kiaušy-dęs savo veikimu Lietuvos sako. kad jis Vinco Kapsu-vaidins dar didesnį vaid-

kalba. Jie tik sako,
' arve, Įskiepyta nuo kurios - Užteks. Maiki, ba mantas komitetas būtų pasiro-! minėdamas tą atsišaukimą davius ir politikus.

r.o, kuris nuo tu b ’U mili tis. žmonių tarpe. Visi žino, ko rašytas, bet nutyli kas meni.

✓

i
i
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Kame žemei ir bis 
sunkiau dirba

Jis, matyti, yra tikras, kad 
laisviečiui neateis Į galvą 
paprasta mintis, kad Ame

binę rikos ūkininkas gali dau- 
ži- giau žemės apdirbti tik 

kad jis naudojasi

jie buvo priimti, ginčų bu- v ima* nusprendė: jantiems lietuviam* geriau-
vo labai didelių ir karštų. ‘Reikalauti Lietuvai auto- sį linkėjimą pasisekimo ko- 
Pradžioje tarpais atrodė, nomijos su Seimu Vilniuje, voj su lenkomanų kunigija
kad Seimas iširs nieko ne- išrinktu visuotinu, lygiu, tie- už teises lietuviškos kalbos
nutaręs. Čia tenka iškelti siu ir slaptu balsavimu, ne- Lietuvos bažnyčiose ir pa-
didžiulius prezidiumo nario skiriant lyties, tautos ir peikti šiandieninės bažny-
Stepono Kairio nuojielnus, tikėjimo. čios tvarką Vilniaus Vysku-
kuris sunkiausiu momentu ‘Tojį autonomiškoji Lie- pystėje.’
piim.ninka’. o ir sugebėjo tuva turi būti sudėta iš da- 
įs karščiavusiu* atstovus su- baltinės etnografiškosios 
laminti ii nepaleisti vadžių Lietuvos, kaipo branduolio, 
ii ranku. jr tų pakraščių, kurie dėlei

NAUJI VOKIEČIŲ GENEROLAI

•ijas k.aito apsau 
ašinėj) skaito ra • 

pirmųjų genen 1 
peidei pa

n i.ieres
(\a.itj) ir
ra tev? generolais ir Hitlerio kariuomenėj.

<»s ministeris Theo-
• <><ios Vokietijos ka 
i Adolfo Heusinger 

šilimo dokumentą. Jie

Sovietų Sąjungoj 
Amerikos žemės ūkio 
povai ir kiti pastabūs asme- dėlto,
nys nedvejodami sako, kad įvairiausiomis naujoviško- 
i “komunizmą žengiančia- mis mašinomis, kokių kolū- 
me” krašte žemės ūkio kiečiai nėra nė matę; kad 
darbininku našumas yra ar sėjant, ar plaunant ma- 
bent keiis kartus mažesnis šinomis mažiau arba visai 
negu Amerikoje. nereik prakaito lieti, negu

Kolūkyje vienas žmogus dalšiu žo1? ar Jav3 iš ko^ 
tenudirba tik 10 akru že-verčiant’ paprasta žagre
mės, o Amerikoje vienas Girv3 ariant ir tt ’ kad ir 
žmogus įveikia 50 akrų. amerikietis ūkininkas, kol 
Iovva valstijoje kukurūzų mašinų neturėjo, daugiau 
ūkiuose vieno darbininko varg° ir mažiau tepadirbo.
pakanka 135 akrams, o So- Tokius Bimbos sapalioji- 
vietų Sąjungoje vienas dai- mus skaitant, ne tiek pik- 
bininkas reikalingas 10-čiai tįnįesi Bimba, kiek gailiesi 
aki-ų. Al ba Nebraskos kvie- tu j0 raštų skaitytojų, kad 
čių ūkiuose vienas darbi
ninkas apdirba 175 akrus, nebepajėgūs galvoti 
o Tarybų Sąjungoje tii; 40 jej jįe dar nors kjek galvo- 
aknJ- tų, tai pačiam Bimbai už- vo

Socialdemokratai 
prieš kelerius metus 
iškėlę L.etu.os nepriklau- įįy traukia prie to branduo- 
so mynės šūki. Kitiems ii ijo> įr kurių gyventojai pri- 

prie jo panorės.

jau ekonomiškų, kultūriškų, 
buvo tautiškų arba kitų priežas-

1905 m. “politiškas tautos klausyti 
idealas” tebebuvo “tolimas
ir neaiškus”. . ‘Ka^gi susirinkę

niuje ant lietuvių 
vimo

Jų pagarba žmogui

'I)

. H i*.j « O.
der E* .rP

Hanso S'noi.i

Komunistai nuolat kalba, 
kad jie labai aukštai verti
na žmogų. Iš tikrųjų gi jie 
žmogaus nevertina nė tiek, 
kiek gyvulį. Gal geriausias 
jų pažiūros į žmogų pavyz-

Vil- dys bus štai šitas, 
suvažia- .... ,

Socialdemokratai ir Sei- vį„^ Suvalkų gubernijos Nesenial cionyl 
me reikalavo dėl Lietuvos lietuviai vienbalsiai pripa-
laisvės kovoti visomis prie- žino reikalingu drauge su 
monėmis. Jiems buvo aiš- Litų gubernijų lietuviais . ... . .
ku, kad maldavimais caro kovoti už autonomišką Lie-girden’ kad musų.seno -Vei" 
maionės neišprašysi, savo tuvą, tai suvažiavimas nu- . ..
teisių neatgausi, todėl jie Urė kad Suvalkų guberni- no 1 ruselkos sveikata yra 
reikalavo griežtos revoliuci-

ko
munistų popiežius A. Bim
ba “Laisvėje” rašė:
“Neapsakomai gaila mums 

girdėti, kad mūsų seno vei
kėjo ir laikraštininko Leo-

_ pašlijusi.
“Mes, jo draugai, jo prie

teliai, visi pažangieji, iš gi
lumos širdies vėliname Le- 

‘Santykiai su kaiinyniš- onui gretai ir pilnai su. 
komi* Rusijos šalimis turi sveikli ypač šiandien jo 

ant federaci- priorai iu jq

rei- 
lietuviškai

jos
pne

Šią vasarą sūnūs nebu- buvo labai sunkus laikas, Kaminsko, vis dar gyveno 
pačiam Bimbai uz-vo parvažiavęs, bet buvo biaatė bSos, daug ir musų praeitimi ir su baime žiū- 

Tą pakartoja ir Bimba kištų gerklę ir neleistų jam brolis, kurio nebuvau ma-Pazi^amų išmirė. Brolio rėjo į dienos įvykius, tokios nar ..
“Laisvėje” ir daro štai ko-tokiu kvailysčių pasakoti, tęs 5 metus. ,duk:ė d^tare daug P^-priemonės negalėjo patikti. °utl
kias išvadas: ‘ u . u arba vo ir iš valdžios gavo Betgi apdairesnius iš jųJOS PamaiM-

Amerikoje žemės ūkio Kauno architektas “Nors mes jau gerokai didelį paaukštinimą. įvykiai vertė taikintis prie‘III. Kokiu būdu
darbininkas dirba dau" T, . . . Pasvnę 1 senatvę, >et į -Kaip būtų gera, kad bro-aplinkybių, nes priešingu iškovoti autonomiją
sunkiau. Iovva kviečių ^auao nuėsto vyriausiu miesteli z verstus dar nuei- gajėtumei atlankyti mū- atveju gali būti visai iš- :gyti autonomiją,
ūkiuose darbininkas dirba nSm ” pareinam' sų tėviškę. Kiek būtų kai-stumti iš viešojo gyvenimo. pirmučiausi#i reikalinga
net 13 kartų sunkiau negu ~
Sovietų Sąjupgoje, o Ne-ko
braskos kviečiu augintojai. ... , .. . nių, o dabar mūsų ūkis tu-anuomet vaikščiodami ta-Jiems nusneisu ir Kun. Ų-ką. Tam tikslui reikia vie-vo
6 kartus, žodžiu, Amerikos roiui 4,000 dešimtinių, keliais. (Prisiminęs vaikys-Bučio lūpomis pasisakyti, nytj vjtas Lietuvos politiš-Bet
žemdirbiai kelis kartus dau- “Per ---- — —;—r>.x Vad »»• ,,-z “noimivmo . .
giau vargsta negu “laimin- rašiau

arbi- jie'yra taip apmulkinti ir tybos mokslą, dirba Vilnių-(Tą sakinį suprask, kaip nės kovos. Šiltųjų klebonijų
krus, nebepajėgūs galvoti. Juk je. *«?•>• Tu?J P°. karo atstovams, kurie, anot J. Lietu

laikas, Kaminsko,

kauskas, generolo Vitkaus- 
sūnus.

gas” sovietų kolūkietis.

lietuviai turi būti pn- 
autonomiškos

neissiamama energija, 
žinojimas, jo gabumai 
kalingi mūsų 
spaudai, mūsų lietuviškam 
darbininkiškam judėjimui.” 

Tą penskaitęs galėtumei

“Kaip būtų gera,
lis galėtumei atlankyti mū- atveju gali būti visai įs- 

įr pareinam. tėviškę. Kiek būtų kai-stumti iš viešojo gjprenimo.
“Brolau, kai mus palikai, bos. Turbūt, daug daugiau Bendiam įevoliuciniam yra galutinai sugriauti da-tikrai pamanyti, kad Bim- 

mūsų ūkis buvo 25 dešimti- negu mudu kalbėdavomės ūpui vyraujant teko ir kartinę prispaudimo tvar- ba yra labai susirūpinęs sa- 
nių, o dabar mūsų ūkis tu-anuomet vaikščiodami ta-jiems nusileisti ir kun., P-ką. Tam tikslui reikia vie-vo draugo Leono sveikata.

iš tiki-ųjų jis tą savo
kelerius metus ne- (Toliau sumini, kokie so- te net apsiverkiau). Bet, kad ir jie už “nekruviną kuiu Dartiiu. --i __ i ... . . , , i , , - . . »» ___laiško, nes laiškais džiai įeina į tą

nieko negalime vieni ki- Red.).
Bimba, aišku, tain nema- tiems pagelbėti. O kai esa- 

no, kaip rašo. Jis tiki. me sveiki, tai, rodos, ir lai- ka
kad jo “Laisvės” senai ap- ko nėra rašyti, 
mulkinti skaitytojai jau “Mes esame sveiki ir dir- 
pa miršo savarankiškai gal- bame bendrame ūky, tik 
voti ir kad jie jam patikės, sūnus, kuris yra baigęs sta-

SKAITYKITE

“Mūsų 
labai

dabar

. . . . ..___— pavienių “kamerodą ’ tebrangina tik
kolūkį, broleli, neberastumi tų ta- revoliuciją, nors jų neeili- yjMrtų pajiegas. Susivieni- tiek, kiek paprastą šuniuką, 

kelių ir kelelių, visa apylin- nis atstovas, Seinų vyskupi- namieje, pridera mums kiek jis jo įsakymu loja. 
bendro ūkio tvar- kė turi kitokį vaizdą. Tik jos valdytojas Antanavi- jungti# su visomis Rusijos šiuo metu Leonas 
pavyzdinga, todėl vieškelis, kuris ėjo į P. cius vos pnes kelerius me-tautomis, kurios padeda naį” tarnauja

visko jau turime, miestelį, tebėra.” . .......

ir

vier- 
“generalinei

Didysis Vilniaus Seimas
L'Z>liuZMUk

■Y y • , -į- 7- spausdintų straipsnių
V Kb'N |\ jtytojai galėjo susidaryti kiekvieno
’ L 3 • 1L1A j šiokį tokį Seimo išvakarių lapijos nors po

vaizdą ir šiek tiek nusima-gų—,” taip pat

nutarimus, ansta- ___ •---------------------- ------------ „—.— cunami.
skai- piiin, \ ilniun, susirinkti 

valsčiaus

numpi ii:n<p kvioėiumi “IJotuvna

ar

NAKTYS KAR MEŠKIUOSE. I.iū io 
Dovydėno apysaka apie jpunuoiių 

pergyvenimus sienapiūtėje. 16$ pus
lapiai. kaina .........................................?2
CEZARIS. Mirko Jesulič'o romanas, 

vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
1$$ puslapiai, kaina ........................$2
lengvas bvdas išmokti ang-

vieną
“visus

tautomis,
nesiūs liepė visus revoliu- grįautį tvarką, o kol kas linijai,” todėl jis “brangus.’ 
ciomenus išduoti caio zan- rc;kia: nemokėti jokių mo- Bet buvo laikas, kada Le- 
darams. kesčių, uždarinėti monopo- Onas buvo “susinaravijęs” ir

Dvi dienas posėdžiavęs liu,, neleisti vaikų j rusiš- nustojęs” traukti “bosų” 
Seimas priėmė garsiuosius kas pradedamąsias mokyk- įsakytą gaidą. Štai tada ta 

kurie čia spaus- la,, nerki Kauno, Vilniaus, paū “Laisvė” šitaip garbi- 
uuvo iSSpauSuin- Gardino gubernijose į vais- no įr vertino savo “mylimą 

1S ta 36,000 egzempliorių,ku- čius, teismu* ir visas kitas draugą”:
Pa~ riuos Seimo atstovai išve- dabartinė* valdžios įstai- ‘^įa Pruseika lošia purvi- 

zmo- žj0jo po visus Lietuvos ga>, neleisti savo brolių į na demagogiją. Bet drau- 
ie_ kampus. Žmonės juos skai- kariuomenę, reikalui prisiė-

Jų

atlaidų PA\esv. p. Abelkio ro- - ... .. b - ’ . • H . . Kampus. Žmones juos SKai- kariuomenę, reikalui prisie-<raj darbininkai privalo ne
manas iš žemaičių Kalvarijos pra- nyti, kas pai'UOSS jam dll'- tUVOS mtellgentUS ir VISUS t p aalvnin ir vvk- • » -V. *• • • j l ■ ■ , • n.-1 -i •

eities. Kietais viršeliais. 467 pusią-,A a; „ni-niu^A r i • • r * ♦- le> PelSKalL§ galvojo n vjk- JUS streikuoti visiems darbo paisyti tokiu Pruseikos įssi-
piai, kaina ................... ............. ...?4^Q- Sį kartą pakai nešime tuos, kūne pae lietuvystes ^ė. Revoliucinė banga Lie- - - - ’
VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo aPie. Pati Seimą. (Jis buvo piisipažįsta.” tuvoje dar labiau stiprėjo, džiuose laukan kam

Cicėno kny?ra apie Vilniaus krašto vadinamas “pirmuoju lietu- Paskirtą gruodžio 4 d. » ’ iauK<*n, Kaip
lietuviu kovas už “avo teises. J<ai-

..$5.50 VIU 
tik

tautos suvažiavimu,
LISKAI. Geriausias vadovėlis pra- -i- -

dedantiems angliškai mokytis; duoda TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ, tik \ eilRU jam pngIJO Ul 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. Parašė Leonas Blumas. Trumpas ęJžioiO Vilniaus

na, kietuose viršeliuose

,75c socializmo aiškinimas. Kaina 25c.

. tuvoje
1 Caro valdžiai 

miesto salę netoli Aušros 
Vartų susirinko apie

žmonėms 
stiprėjo, džiuose. 

reikėjo ne
mažų pastangų tvarkai at- 
statyti.

$o_ suki nėj imu ir vyti jį iš visur 
laukan, kaip žaltį. Žiūrėki
te, ką tie darbininkų išda
vikai, politiniai banditai ir 
plėšikai daro, spręskite apie 
juos sulyg jų provokatoriš- 

turi būti vartojama ky darbų ir grūskite juos iš

‘IV. Valsčiai, mokyklos 
ir bažnyčios

LietuvosSeimo" C00 atstovi) ne tik iš įvairių Tas jai R j, ne. -v™.,.
Lietuvos sampų bet taip galėj0 iš mūsį ,iaudies są. ii?OK.

Seimas, kaip žinoma. įvy-j at 11 ‘>'<l;>nlli ,lletuv?’J ko’monės išrauti įsitikinimo, prigimta žmonių kalba, »•-gavo kolonijų laukan taip 
Vilniuje 1905 m. gino- lonlJU Luhjos gilumoje. kaj atekyje kova gali bū- sus reikalus vedant. greitai kad iie negautų nei

4-5 dienomis. Nėra Dr. J. Basanavičius, ati- ti ]aimėta. ' ‘Kadangi dabartini mo- kIlių Tušilti.’
...įoe vienos nuomonės, kam pir-daręs Seimą, pasiūlė prezi- j. Vanagas kykla yra istautinimo ir Tepamėgina Leonas nors

Red. pastaba. Kitame nu- ^▼’^inimo įrankiu, tai rei- truputėlį kitokią “natą” už-

Kaina
NAUJA VALGIŲ KNYGA M. ė Ii- DE'iOKRATINIO SOCIALIZMO 

chehonier.es para s irta; p-a.r.ų PRAI>AI. Populiari ir naudinga
recepto, pus,. Kaina . > knyga šio dienų kiaušiniams supras-
KAS RUS. KAS NEBUS^ BET Kaina ........................................ 50c

Dr. J. Lasanavičius, ati- laimėta, 
nuomonės, kam pir- daręs Seimą, pasiūlė prezi- 

Parašč v. majam kilo mintis Seimą diuman save ir J. Vileišį, o 
Kaina $3.00 ?ušaukti. Dėl tos garbės gin- sekretoriais J. Gabrį. L. Gi-

vardas). vals-

M A ITIS NEPRAŽUS. Balio Sruc
gos įdomus aprašyma.-. kaip Jonis SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- dziO 
Mažrimas 1$12 metais is Viekšnių j rašė E. Vandervelde, vertė Vardu 
Kauna nusikraustė ir Napoleoną re- nas. Kaina ............................

LIETUVOS ISTORIJA.
NEMUNO I AK.vANTE.SE. Jdomu.>. Daugirdaitė-Sruogienė, 

lengvai skaitomi Pr. A. Garmaus
at iminimai. 136 pusi. Kaina $L‘H» LIETUVIŲ KALBOS musų

Jonas Basanavičius, bet mokratai pareikalavo, kad Į>enaraoaroio įdomų pasi-
visu sutinkama, kad Seimą Seimo vadovybėj būtųatsto-ka.lb<;Jim3 s.u Prof- Ra_

KON-TIKL Tb<,r Ueyvrca.d aprasy- Kaukazo razbaininkas buvo pasida- SaUktl nUtal ta.l)el - ------------------ ~~
mas nepaprastos svs.ų vytų *e*>£iręs Rusijos diktatorių. Kaina . .25c navičiaus. J. Kriaučiūno ir tai truko Kelias valandas.

Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte-.MiLŽlNO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos kronika, lis šiuo klausimu veikalas.

J 73 pusi., didelis formatas, gera i na .................................................
popiera. Kaina ............................ $2.t>0

istorija. čijosi Jonas Kriaučiūnas ir b' Br. Klimaitį.iv- viomnfo-
Kai- d P. 

$3.00

Socialde- mer>’ spausdiname 
bendradarbio

kaip

J. Basa- vaujamos visos srovės. Gin-
indas.

_ dalyvių.
Vilniaus Seimo

, -r, . • ~ęs Kusijos diktatorių. Kaina ..zoc naVICIHUS.nės plaustu is Pietų Amerikos j Po- v .7. . .
Iliuziją. 413 pusi. Kaina... .?3.75; SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai P. \ lleiSlO paSltarima SDU- Galų gale OUVO nutarta SU 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paitana- ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

viėienės prisiminimai is jos jau-: įuomenės santvarka ir kodėl ji dar 
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis. Kaina ..............................
Kaina .............................. $I’W TI^ė\,TEISPĖ, API? SOJJET-V kuris įvyko lapkričio 1 d. demokratas Ant. Smetona,

RUSIJĄ, arba komunistų diktatu- . : - . 1 „ _ • i i x n, tz •
ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz-IT KUl’lS lSlTnKO lo HSmenU SOC13lCl6niOKr3t3S ot. K.&1-
bal Xgamred^aXT° ^Tpusiap^ ^mitetą Seimui šaukti. Ta- lys, krikšč. demokratas kun ‘I
kaina ................................................... 50c jyjg
AR ROMOS POPIEŽIUS YRA mpnvc-

KRISTAUS VIETININKAS? Pa- ' ' T , , . , o - • i -
rašė kun. m. Valadka. Svarbu cius, G. Landsbergis, dr. A. Seimui susitvarkius, pn- tinę 

perskaityti. Kaina $1.20 Domaševičius< p. Višinskis, eita prie komiteto
l^vizMA&0KRplĮ2AK.IRKautek* M- Davainius - Silvestravi- tos darbotvarkės.

POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo člUS, J. Kl'iaUČiŪnaS, F. Šaukėjai Stovėjo toli nUO pasikėlė 
M. Valadkos parašyta knyga. 250 klausimu knygutė. Kama ........... 2;>c V- tada idrin'navil«dn

pusi. Kaina .................................S2.5oįKOKIUS DIEvus žmonas gar Lortkeviciene, v. Suutavi-tarta JS1S1UDavusio
ŽEMAITES RASTAI. Garsiosios BINO SENOVEJE. Dievų yra vi- CIUS, kun. S. Stakelė,
Am^o^r^ytr^^citVVrl- ?iaik^e^aYSvo0’^'.!51’’^: J- Ambraziejus, kun. P. Ja- dienos pulso
švtojos paliksiu. 128 puslapiai, ^buvo senųjų lietuvh) kubėnas, V. Urbonavičius, pasiūlė negyvus gyvenimo ka, susirinkime., dalyvavu-
kaina žemaičių krikštas, p. Aoelkio dl\ A. \ ileisis, G. Sapkaus- klausimus spręsti. Aišku, šieji lietuviai
nepriklausomos Lietuvos; parašytas istorinis romanas iš že- kaitė ir J. Baronas Seime socialdemokratai ....

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa- maitijos krikšto laikų. Su kietais e , i * • rx ♦„„ 1 II. Lietuvos autonomija
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais. Kaina ........................$3.50 SoSiademoki atai Domą- ^UOJ paSlUle pllTOOn galvon
Kaina ....................................’5'00 VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo sėvičius ir Sirutavičius ir svarstyti einamojo gyveni- ‘Šviestis, ryžtis ir stoti ko-
a KISS IN THE BARK toks tvanas būti ir ką apie tai demokratas P. Višinskis iš mo iškeltus klausimus. von drauge su sukilusia vi-
150 pusi. Kaina kietais viršeliais S2, t TirriTvn^ t -t komiteto pasitraukė ir ju Kilo ilgi ir smarkus gm- su Rusijos tautų liaudimi,
minkstms viršeliais .................... i.) sociįldemOkratų raštai’ dėf'bol- vieton įėjo P. Vileišis, J čai. Galu gale darbotvarkė ‘Kadangi Lietuvos gyven-

V D:n?ukfR?SSu ^tcr°:^^etu2^ Vileišis'ir kun^ J. Kutą. huvo priimta, kurios pir-tojų reikalai pilnai gali bū-
KTninriko’ lietuvianis’ 1,4 pus’fS) BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto- Komiteto pirmininku bu- muoju punktu ėjo socialde-ti užganėdinti tiktai prie

a,na ....... t ia^sakn is Pir,nwjw krikščio-vo išrinktas dr. J. Basana- mokratų reikalavimas gy-tikros mūsų krašto autono-KODET. AŠ NETIKIU I DTEAA- nybės laikų Romoje. Palestinoje ir _ J . ,
argumentų, kurie visiems Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio V1C1US, Sekretorių J. Kilau- VenamOJO laiKOtarpiO ĮVei'- mijos (savivaldos) ir ka- 
Kaina ................................ 20c premiją. Kaina .............................$2.2., finimoc ir rmlitinin idant ir ki-

APIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto 
J. Aisčio atsiminimai apie įlinki.

Miškinį, Tumą. Savickį. Giras ir kt
24i> pusi. Kaina ............................. $2J?)
MIRUSIOS SIELOS. M. Gogolio 

svarbiausias veikalas, išvertė M.
Miškinis. 2it0 pusi. Kaina... .$3JJ5
RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės

parašytos indų ir kitų tolimųjų kiekvienam
tautų legendos. 220 pusi. Kai-' 
na ......................................................$2.50:

Pilna 
jdomūs.

lio mėnesį. Tada buvo su-daryti tokią vadovybę: ne- 
•25c tarta sukviesti susirinkimą, partinis dr. J. Basanavičius, 

Ant. ~

komitete 
Dr,

buvo šie as- P- Bučys ir ūkininkų atsto- 
J. Basanavi- vas J. Stankūnas.

kia visas mokyklas pavers- traukti, pamatysite, 
ti grynai tautiškomis, kur Bimba jį pagerbs! 
moaslas būtų išguidomas Taip komunstai 

vienu veikliausiu PriSimt» kad pa-žmogų.
Vilniaus Seimo tys to kraito žmone» rink- 2 “

tų sau mokytojus. ---------------------- ——*
‘Kadangi Vilniaus vysku- Kaip būtu baisu, jei mes 

pystėje lietuvių bažnyčiose niekam nejaustume esą dėkingi 
yra vartojama pamaldose ir jei mums niekas nebūtų 
lenkiška kalba su politišku dėkingas.
tikslu, tai lietuvių susirin- ---------
kirr.as nutarė vienbalsiai iš- Moterys 
reikšti Vilniaus vyskupystė- kurias jos
je gyvenantiems ir kovo- mėgsta jų 

vyriausybė ..yra_________________________ __

nutarimai

Dabartinis padėjimas 
Rusijoje ir Lietuvoje

‘Pripažindami, jog dabar- 
caro

pasiūly- pikčiausiu mūsų priešu; jog 
Seimo dabar prieš tą vyriausybę 

visi rusų valstijos
Sirutavi- tada įsisiūbavusio revoliu- kraštai; jog geresni gyve- 

kun. cinio judėjimo, jie nejautė „imą galime įgyti tik lai- 
Jie ir Seimui mėjus kovą su senąja tvar- 

e.. dai] 
nutarė:

ciunas. tinimas ir politinių reikalą- dangi norima,
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: Komitetas lapkričio 4 vimų nustatymas. tos Lietuvoje gyvenančios

KELEIVIS d. išleido atsišaukimą į lie- Seimo nutarimai t buvo tautos galėtų pilna laisve
636 East Broadvvay So. Boston 27, Mass. tuvių tautą .Tame buvo priimti vienbalsiai, bet kol naudotis. Lietuviu suvažia-

vertina

mėgsta skrybėles, 
nešioja, o vyrai 

nešiotojas.

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 siuvėja, 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 pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

Kama 75 Omai 
Užsisakant adresuoti:

Keleivis, 636 Brondw*y, So. Boston 27, Mas*.

1

chehonier.es
AK.vANTE.SE


Piislapi3 še* tas ’vELETVU, ^C. fOSTON No. 47, Lapkričio 22,'19*5
nau jie pasidalė sy kalesni, 

j oet ueito, kad žmonėm at- 
iotio, jog Visi jau atvyko i 
Ameriką aroa ĮsiKure aitui, 
gi ta saujelė, Kuri liko Vo
kietijoje, via laoai menka, 
n brti_r as ją nesunkiai ap- 
įūpina. tuo tarpu ta “sau
jelė” vis dar siekia b,uoo 
žmonių. Kauangi tai yra 
paliegę, seni arba mažame
čiai vaikai, tai jie \isiskai 
pilKiUlkbu l;dj pa^iiipcS-Jlč 

- . j. . -j i i • i*. **^**xLl pHiH“juo būtų dabartinio įzdinin- kun sudaro nei. ketunos lin.u 
ko žmona, Nora Gugienė. srovės. Nuo pat BALF’o

Moterų Skyrius

Kas bus S. L A. iždininkas
Kas tikrai bus sekantis kiai srovei nei politikierių 

SLA iždininkas, dar sunku klikai, tą parodo jos nenu-, 
pasakyti. Aš norėčiau, kad ilstantis darbas BALF’e.

uzoaioiu pze.ien^vmti
Turbūt pirmą kartą SLA is-Įsikūrimo. Nora yra jo cen- v,7’jų To
torijoj moteris. stato. savo Uo sekretore. Aciu jos be- . _s , Jvra
kandidatūrą i SLA įzdinin- šališkumui ir tolerancijai,
ko urėdą. N'a, ir kodėl mo-daug painių klausimų buvo L. Stalanis iš Nonvood, 
telis negalėtų būti iždiniu- sėkmingai išspręsta. BAL- -'-lass., prisiuntė mums ve- 
ku? Ji gali ir be abejo bus, F’e ji patinka visiems.
jei tik SLA narės susipras, kiekvienus rinkimus ją 
kad jau laikas parodyti vy- renkam vienbalsiai.
rams, jog ii moteris gali Waterburiečiai 
Susivienijime atlikti svar- prisimena Nora 
besnes pareigas. Tą faktą t j.urį juo 

kaipjau yra parodžius Eufrozi-

dar

Pe. ną laišką-is Vokietijos, ru- 
įį_ lis vaizuziai parouo, kaip 

kaikurie ligoniai v oKietrjo- 
je gyvena, juaišzą rasė ligo- 

motens, rase paprastai 
na nors su

ma Mikužiūtė, Kuri per dau- dainininkė. Nei vienas pa
geli metų ėjo iždo globėjo bangus darbas nebuvo at- 
pareigas. Tą parodė ir Ele- ūktas be jos prisidėjimo, 
na Devenienė; tą patvirtins ištekėjus už adv. K. Gugio. 
ir Nora Gugienė, kuomet jį Chicagoj pagarsėjo kaip 
mes ją nominuosim ir v ė- jarhšti visuomenininke, so- 
liau išrinksim. Tai yra svar- listė> ehoru vedėja if didėIė 
bus Pildomosios Tarybor
urėdas, bet mūsų Nor 
pilnai tam darbui kv

v Iš............... nePnseviciu- - ., nesistengdama linksmindavo . „ . -, . .... graudint., bet is jos papras-talentmea pianiste n . i i-1 t u zouzių matosi didelis,
nemeluotas vargas, 
darnu laišsa ištisai:

raduo-

"Gerb. p. Stalani!
“širdingai dėkoju už laiš- 

ir pinigus, kuriuos ga
vau prieš porą dienų. Esu
b.ia a

ri/Ū “enoi n’-vIėto.jy -’0s namaibe galo Jums'dėkinga, kaa
-valifi Vls?omet at.v,rl>’«U' lams mane esu

artistams. Ji velke ir vei- iabai prislėgta savo likimo,

kii.vilO. PIRJūOJi ūOTk.RL>

Mamie Eisenhovver šventė savo 

Geltysburg, Fa. ūkyje. Ten dabar 
F rcziden i as Kisenhower»

59-ji šimtadienį 
baigia sveikti ir

prašomi rašyti jos adresu:
Mrs. Paulina Viltrakis 
(13b) Muenchen.
54 Smaragdstr. 9/ I - R. 
Germanv

MAIKIO ir TĖVO KRAITIS

^uo^a* kia visose pažangiose iie . ..
Kuomet per ilgus metus tuvių organizacijose. Mari- • < užsidirbti daiuriau.

payyzdingai vedęs SLA iž- jaj Jurgelionienei žuvus ‘.p lipnninėie nJTtr- 
uininko reikalus adv. K. traukinio nelaimėj. Nora ii- ’
Gugis atsisakė šiais metais ga ]a<ką sėkmingai
kandidatuoti, tai draugų ra- -Naujienose” Moterų 
ginama, jo vieton stato Kų. jį vartoja gražią 
Kandidatūrą visiems gerai tuvių kalbą ir visuomet
žinoma visuomenininke No- galvą guldo už lietuvybę. V v & '
ra Gugienė. Ji per 28 metus QT A iždi-Valgyti negaliu visko. Turi1* malonumo ir jo suteikti nas, Allston

įu astnmą ir sndis visi 
_ silpna, tunu daug vandens 

’ nūne, o labiausiai kojos ir 
viduriai pilni vandens. Gy-

vedė
$ky-
lie-

Kam erzinti žmoną
Mes

nomis

Mūsų skaitytojai, atnaujin
dami prenumeratas ir užsisa
kydami 195C m. kalendorių, 
prisiuntė Maikiui su Tėvu do
vanų.

V. Leveris. Toronto. Canada. 
prisiuntė $4.75.

dažnai su savo žmo- 
išvaziuojame pasiva- iyn x. Y

(injekcijom — red.j. z.inetl noreliam! patys ture- gina. Sask., 
negaliu

cais
Taigi, nevien SLA iždi- Valgyti r. _

eKle ninko pareigų žinojimu/bet būti labai šviežias maistas 83 vo žmonoms, bet dėl savo Skudžinskienė, Miami,
v.’,?*»■ kitais savo nuopelnais ji ir lengvas, o maistas bran- kaltės jo neturime ir žmo- p S1 50 prįsįuntė; 

leika^. ... - ' - - - nas supykdome. Mes va
žiuodami pamirštame,

Gudiene i SLA iždininko turiu berniuką vaiką; ruc moteris erzina, štai

vra zi- -ramos.
užsitarnavusi mūsų pa- gus ir is mano 

Nominuokime Norą pašaipos sunku
•t*'

buvo SLA išdininko i 
torė ir padėdavo savo 
rui tvarkyti iždo 
Jai tos pareigos gerai 
nomos.

Adv. K. Gugiui pareiš
kus, kad jis daugiau nekan--- i- • ,...’ . J .. .fe. . SLA sekantis iždininkas.

gaunamos 
išgyventi, 

tas
urėdą. Lai ji būna mūsų šiuo metu yra prieglaudoje, dalykai, km

n

M f KOLIS

SLAUGE
Tyliame miesto užkampyje stovi didelis pastatas. 

Ji žmonės “Carney” ligonine vadina. Joje mokosi ir 
dirba tyliosios didvyrės, vadinamos slaugėmis. Didelis 
ir garbingas jų darbas. :

Aimanos skamba po rūmus, šimtai bejėgių vyrų, 
moterų ir vaikų rangosi skausmuose. I juos žiūrint, 
veidu nuteka prakaitas, ir neretai piestu plaukai pasi
šiaušia. Kas tuos nelaiminguosius, gal net mūsų šeimos 
narius, globoja, kas palengvina skausmus, nušluosto ama
ras ir suramina, jei ne tos jaunos, kuklios mergaitės,
vadinamos “nursėmis.”i

Slauge būti nepakanka vien gero noro ir pasišven
timo bei artimo meilės. Tam reikia pasiruošimo, 
mokslo, geros sveikatos ir malonios išvaizdos.

Nuo 16 metų “High School” studentės pradeda 
ruoštis prie didžiojo artimo pagelbos darbo. Nuo 17-18 
metų jos stoja i slaugių mokyklą. Lyg kareiviai, jos 
gyvena mokyklos bendrabutyje, po dvi kambarėlyje, ir 
mokosi 8 valandas pei- dieną, iš kurių dvi valandas 
praleidžia ligoninėje, talkininkaudamos tikrosiom slau
gėm. Išėjus Į miestą, joms neleidžiama grįžti vėliau 
kaip 10 vai., pavėlavimai taipgi neleidžiami. Po metų 
mergaitės pasidaro “student nurse” ir gauna teisę 
dėvėti baltą uniformą. Tokių studenčių amžius — 18- 
19 m. Mergaitės šalia mokslo turi taisyti lovas, patar
nauti ir plauti ligonį, padėti slaugei.’ Į

Dviejų metų “student nurse” vadinasi “senior stu
dentu’ Po trijų metų studentės laiko baigiamuosius 
egzaminus ir po to pasidaro atsakingos už bet kokius 

piiežiūrą, Įšvirkštimus, kraujodarbus: ligonio trans
uos sprendžia kada ir 
una atlyginimą $52.50 
skaitymu alga gerokaii. O fc c

fūzijas. Silpstant ligoniui, pačios sprendžia 
koki šaukti daktarą.' Dabar gauna 
per savaitę, bet daug Įvairių atskaityi 
sumažina. , '

Po $2.000 prisiuntė: Yra dar viena slaugių rūšis, kuri mokosi 5 metus.
Mrs. A. Aukštuolis. Br<»ok- Tai instruktorės ir operacinės slaugės, kurios patarnauja

Tony Baigis. Re- daktarams operacijos metu.
Canada. J. Gegž- 
Mass. ir Mrs A. Nors atlyginimas nėra didelis, bet yra pakankamai 

Fla. mergaičių, pasirenkančių ŠĮ didvyrišką amatą. Pats pa
vadinimas “gailestingoji sesuo” arba “slaugė” pasako. 

, K. Stankevičius. Treweskyn. kad svarbiausias šių mergaičių bmožas — gailestingu- 
Pa ir Mrs a Antanavičienė’ ™as, švelnumas ir paslaugumas.

keli Oakville. Conn. , . , , . . •. . .. Margame pasaulyje pakankamai turime nervingų ir
priekabingų žmonių, o kas pasidaro su jais, kai jie

-J. P. Kasparas, N’e\v Y"o

moterys po s i.00r. 'u! Idib
ROZlRS! :tenais maistas 

' įam yra
stipresnis maistas, 
jam pakietukų, kad bent staigių 
kiek pasigerintų maistą, jaudina. 
Vaikas yra ir ligonis, turi pat kita

didatuoja, ji viešai pareiš
kė:

“Kazys P. Gugis nekan-
didatuos, bet aš norėčiau AR JUOS UŽMIRŠIM? 
būti nominuota ir išrinkta. --------
Iždininko dalbas ii paiei- šiuo metu Vokietijoje yia nuomario priepuolius.

M. Michelsoniene auga n
blogas, o ‘

L Važiuodamas 
Siunčiu susierzinim . 2.

kist imu.

reikalinga

La-

. , _ ................... ,or“ patenka ligoninėn? Slaugė turi pakelti visu nuotaikas.
Nedaryk Pittsburgh. Pa.: Frank Lip-su s>'lKena įtenkinti visų pretenzijas, nors jos kant,v-
Moteiys skis- Mexico, Me.: J. Dugans, bė senai išsemta. Dėl to tegu man leista bus pavadinti 

:ai lekiamą prie w- Covina- Calif.: Wm. Du- slaugę “tyliąja didvyre”, nes ji pilnai užsitarnauja 
marinos ir staiga naitis- Detrois- Mich.; Pr. Dai-žmonių dėmesio, pagarbos ir Įvertinimo.

, \* * • i miiSf5. Nevažiuok „ .... . Canada;i pac lėtai va-
. T - - .v, sustojama,

gos man yra zmomi. Man pasiiįkę apie 8.000 lietuvių, bai >unki mano gyvenimo ner<u eitai 4 
pazisumos visos finansines kurie negali išemigruoti. dalia Nesu dar iaOai sena> žiu^R 
operacijos. Esu įsitikinus, Tai daugiausiai sergančios tUriu 39 metu5> galėčiau jant ai 

8a^ciau tinkamai eiti našlės, vaikai, seneliai ir dar gyventi, bet tos baisios liui. 6. 
iždininko pareigas. Įdėsiu chroniški ligoniai, kui-ių jįgos_ Iš čia Vokietijo- kūmo visaip aplenkdamas šis 
visą savo eneigiją n geią jOks maloningas kraštas ne-je njeko neturiu ir nežinau, kitas mašin 
valią, kad tos pareigos bu- nori priimti, nes jie negali ov ,.vo jol. i
tų gerai, sąžiningai ir teisė- savęs išsilaikyti. Jų padėtis,
tai atliekamos.” nežiūrint nuolatinės BAL- _ vernpO.;ni.-

Tai yra Novos Gugienės Fo pašalpos, yra mums sun- Tiesa, dabar mane perkė-
viešai pareikštas, mums, kiai įsivaizduojama.
SLA nariams, prižadas. Ji žmonės su didele viltimi trumpino, 
prižada atiduoti iždininko žiūrėjo i išvykstančius bet kaip gavau naują 
pareigoms viską, ką tik ga- Amerikon lietuvius, many- tai sutrumpinę P3*3" mobiiiu
Ii. o iš mūsų prašo tiktai darni, kad šie, patys vargę šė P- Viltrakis, tai dabai 
nominacijos ir vėliau išrin-stovyklų varga, jų neuž- raso taip, kad vokiečiams 
kimo. mirs ir negailės aukų. Jų būtų lengviau. Baigdama* • 11•

Kad Nora Gugienė yra viltys nevisai pasitvirtino, linkiu visa geriausio 
pilnai kompetentinga išdi- BALF”ui aukos ne didė- pagarba, 
ninko pareigoms, tai nėra ja, bet mažėja. Tai yra Paulina Viltrakis.

Lua ;

esą \ -.v ei

ar yra oar Ras gyvas įsir.a-staiga uz' •». 
no giminių. ta vienoda

Port Coąuitlam. B. C..
ri1; >clRU'’ ’'b Smulku lietu gatvėmis nešioja vėjas, aptaško ligo-

sningant, ly- delphia. Pa.: Mrs. Rose Chen-nines langus ar bloškia ankstyvam praeiviui i veidą, 
nešvariam ke- kus, w. Hazeit n. Pa.; J. Sus- Miestas dar snaudžia. Už ligoninės lango gatvėje nenu- 

lyk savo vyris-maras. Chicago. Ilk: Z. Gap-ilsdama mirksi žalia šviesa, po langais ligonio balsu 
Baltimore. Md. ir J. Stalu- vaitoja vėjas. Tik pravažiuojanti mašina nutraukia 

ankstyvo rvto< 7. “Nespausk nis, Norwood, Mass. 
moterys mėgs-i Po 50 centų prisiuntė: 

važiavimą. 8.1
įlenkti kitas

tylą.

J. Shilauskis. Chicago. 
V. Kalvei. Islip. N. Y.; J.

Tie lė į kita butą ir pavardę su-H.ia; '"a' i’1;e šviesų. 9. Ne-Norvaišai, Ocala. Fla.
Buvau Viltrakie-3 -tais vairuoto-kus. Phila.. Pa.: Ma

jais. 10. Būk blaivus. 11. vičia. So. Lee. Mass.:
Nevažiuot

Su 0 vl;acna.
I —

Septynios penkiolika. Į kambarį maloniai šypso- 
ir į,’ damasi įžengė slaugė, pasveikino, paklausė, kaip išmie- 

R Kut g°jau bumon Įkišusi termometrą, išskubėjo i kitą 
Urboną kambarį. Ligonių daug, reikia visus apžiūrėti, knygon 
V. Moc- temperatūrą ir pulsą užrašyti. Kaip drugelis, ji skraido 

Md.; A. nuo lovos prie lovos, kaišioja termometrus ir už minu
tės juos surenka, patikrina pulsus. Laikas nesustab
domai bėga. Stipresni ligoniai sukilę skutasi, prausiasi, 
vandeniu.

J.; P. Adomaitis. Barre, Mass.; j- vjrtuvėg pasikėlė ilgi vežimai su pusryčiais. Dar
J. Adams. Nevv Britain et.: vakar hg°niai ls ^asų pasirinko patinkamus patie- 

•M. Versauckas iš Simsbury. kalus, gi šiandien jie pagal korteles paskirstomi. Dvi 
A. Balsis. Chhicago, slaugės beveik tekinos bėginėja, kad tik valgis neat- 

111.: K. Jonikas. Philadelphia. šaltų, kad alkanų neliktų. Išdalinusios kiek atsidūsta. 
Pa.: J. Maceina. Chicago. Ilk; viena po kitos žiba slauges šaukiančios šviesos. Slaugės 
J. Laurinaitis Montreal. Q ie.. skuba prie šaukiančių: vienas negavo druskos (ji buvo
real. Qu=.. Canada; John Gai-servctele bengta), kitam pasirodė arbata perstipn. 
nor. Cleveland. Ohio; Char- trečiam norisi daugiai cukraus, kažkas negavo pieno...
B/Xke?etrRt,;u?vh;tI^:! . Slaugė, pripuolusi prie telefono, .visus tiukumus 
Mr«. Sally Norkus. Akraon. o.virtuvėje užsako ir dar kas minutę papildo. Virtuvė 
P. Dereska. Custer. Mich.: nuostabiu greičiu pristato. Tuo tarpu kiti jau pavalgė, 
Wm. Guto-ky. Ircns, Mich.; reikia indus surankioti, o čia silpnieji, kiek užvalgę, 
.J. Volkus. Paterson, N. -L: V.jprasosį savo reikalais pagelbėti...
Gnnkevičius. Nirvvcod, Yfnss.; Nejuokais šešios slaugės be sustojimo laksto. Vieš- 
J. Guoas Triicue. re. Pa. . .au aštunta valanda! Garsiakalbiai šaukia dak-

Smulkiais prisiuntė A. su.Tarus į operacines, o čia ligoniai dar nepilnai parengti, 
dent, Somerville. Mass. ir Greit, greit atliekami paskutiniai parengimai.
Frank Sakai. Chicago, III.

“Kad kas nors tuos laikrodžius sulėtintų!”—dejuo
ja slaugės. Jau devinta valanda. Reikia visoms lovoms 
po šešias paklodes pakeisti, visiems ligoniams švarius 
baltinius išdalinti, juos nuplauti, ištepti alkoholiu nu-

-------------- [garą, išmasažuoti, kad ligoniai plaučių uždegimo negau-
Artinasi ruduo, pakalbin- » Geriamas vanduo pakeičiamas kitu, su ledais. Po 

kime pažįstamus ir priete- kojų pradedą maišytis šlavikai visai sulėtina darbą, 
liūs užsisakyti “Keleivį.";
Kaina metams $4. | <Bus daugiu)

nešvariu auto-.kevičius. Baltimore
i Vitkauskas. Maynard. Mass.

\s gitu taisvk- Jo« Starkutis. Chicago. Ilk; J. 
malonumo/A- ^C.osh. Windsor. Conn.;

Mrs. L r. Gagavic’n. Nevvark. N.
>ats

u- ^įtenkinta žmo-

jokios abejonės. Kad ji yra turbūt ne dėlto, kad žmo- Norintieji pagelbėti šiai pfcLKIC ŽIBURĮ 
savistovi ir nepataikauja jo- nėm atsibodo aukoti, arba moteriškei ir jos sūnui/ *_____ Hn3. N

MEDŽIOTOJAS SUBAIK)

Valstijos policininkai apžiūri medžiotojo surastą netoli Staatsburg. N. Y., 13
metu berniuko Geraid Foster lavoną. Geraid prieš mėnesi išėjo su mokyklos 

draugu į muvj ir nebegrįžo.

i

Rudens vidurnaktį klajoja 
Lie psnų ugnelės po palias,
O <a!nns - esto žalią žolę 
Į baltas ;‘-rkšno drobules.

Ir tokios nykos. šiurpulingos, 
Kaip mano tėviškės dalis. 
Net liūnu eketės sustingo.
Iš baimės išplėtė akis.

Kaip nerimas pabudo vėjas, 
Sušalę šnera ajerai.
Berželis krūpčioja pamėlęs 
Ir jam čia kažko negerai.

Toli, k ai p senės susigūžę 
Lūšnelės kiūtina tamson.
Po šimtmečių našta sulūžę. 
Apaugę kerpėm, samanom.

Taip neram i aplink dairytis. 
Per kūną eina šiurpuliai.
Tos vieno klaikiosios

žaltvykslės
čia amžins buvo žiburiai.

K. Boruta

Visiems
kraščiui
nuoširdžiai

pri.riuntusiems lai- 
paramos. tariame 
ačiū.

Administracija



No. 47, Lapkričio 23, 1935
I

KELEIVIS, SO. BOSTON Puslapis Septinta*
,vau, tekdavo pasikalbėti ne 
tik bėgamaisiais reikalais, 
bet jis papasakodavo dar 

' įdomios medžiagos iš pra-
Lapkričio 7 dieną Mont- dedamas, susiriša su advo- eities, Visuomet ant 

realo kalno kapai priglau- katais Vileišiu ir Wrublevs- nio staio rasdavau naujau-

Mirė Jonas Gricius tautos atettis • Lietuviu Studentų šalpos toniečių Aleknų sodybą, ėf hsnui
/ AQ Fondas š. m. lapkričio mė-kur per vasarą niekas ne-su sanskrito kalba, pavyz
AL JInesi telkia aukas pagalbos gyvena. Draugė Stasiulienė ožiais

Tautos pažangą 
vystymąsi,------ -- r--- t-- o-—— •—11 1 uuii.1 J- mi, i aMimau naU.ĮUU__ ____

dė vėl vieną tautietį -
ną GRICIŲ. Tai ne
asmenybė, pro kurią būtų gaiba pavyksta Joną iš ka- sų enciklopediją, kurią ve- 
galima praeiti tylomis, pla-Įėjimo išimti už gana aukš-lionis atidžiai skaitydavo." , - t
čiau nepaminėjus. Tai buvo tą užstatą. Vos tik išėjęs iš ir nusiskųsdavo, kad ' joje b
žmogus, kuris savo pavyz- kalėjimo, jis tų pačių ad- ne viskas parašyta
Ožiu yra tikrai reta asme- vokatų patariamas išvyksta kaip turėtų būti. 
nybė. Anglijon, o iš čia 1907 me- Likosi jo užrašų,

Velionis Jonas gimė 1874 tais Kanadom galutiniu sutvarkymu, susi
dėtais Kundrėnų kaime, Atvyko Kanadon be pini- tarus su sūnėnu, turto pa- 
Skapiškio valsčiuje, Kokis- gų, be draugų, pažįstamų, veldėtųjų p. P. Šukiu, teks 
kio apskrityje. Kanadą pa- 0 taip pat ir be kalbos. Jį susirūpinti ir perduoti ori- 
siekė 1907 metais. V elionis sutiko ne besišypsanti prie-ginalą ar nuorašą ALS Są- 
gimė smulkių valstiečių šei- teliai, bet nuo kūdikystės jungai.
moję, kur tais laikais var- lopšio lydintis v argas. Velionis sirgo trumpai.

nuo_ Montrealyje apsistojęs ran- Prieš paskutinę ligą 
nę- kų nenuleidžia. Vos tik didelį ilgesį saviesiems ir 
gi- šiaip taip įsikūręs, griebia- Lietuvai. Tėvynės 
Pat si ir organizacinio darbo

mažens pratinamas kovoti Su dar keliais draugais, ku 
už būvį, už kasdieninės duo- rjų dauguma jau mirę, or 
mos kąsnį. Nuo kūdikystės ganizuoja socialistų kuo- 
lopsio jį lydėjo vargas. Pą, platina spaudą, veda ir 

Jis baigė pradžios mo- čia kovą dviem frontais, 
kyklos tik du skyrius, bet Vienas frontas — tai sufa- 
meilė mokslui, meilė kny- natizuoti tautiečiai, neski- 
gai viską nugali. Jonas mo-*rianti savo kilmės, didžios 
kosi toliau, išmoksta gerai ir garbingos praeities tau- 
lietuviškai skaityti ir rašy-'tos nuo lenkiškojo tikėji- 
ti, išmoksta ir rusų kalbą. :mo, gyvena tamsoje, skęsta 

Jis susiriša su knygne-'svaigaluose ir skurde. Ve
šiais, pamilsta lietuvišką‘lionis metasi į šį frontą su 
knygą, tais laikais drau- energija. Platina šviesą —
ūžiamą Ją skaito ir piati-'knyįas irlaikraščius, Irau- r(x) ja ,.cda ja Jonas laikjį
na, palengva susiformuoja.kia socialistų kuopon, orga- Kardeli: ilgameti* Kaune čiau 
Tnno Jor tiv ni7„oia paskaitas kvie*da- Kaiaells> ilgametis naune ciau, nizuoja paskaitas, kviesaa ]eist - -Lietuvos

imas paskaitininkus įsJAV.

veli°- tūrini

— Jo- kiu. Šiems susipažinus su sius lietuviškus laikraščius, 
eilinė kvotos daviniais, kyšių pa- naujai išleistą knygą ir mū-

jos
pirma vi- 

varžybas kitų tautų tar
tos, tautos

suomenė. Iš istorijos žino 
tą neginčijamą

turėjusios

mo
. ’ pe, nusveria

nesi telkia aukas pagalbos gyvena. Draugė btasiulienė tižiais pavaizduoti jos žo- 
Rld reikalingiems studentams dienomis dirba, bet vistiek džių gausumą tai pačiai

JAV padėti mokslą baigti, nenori vyrui apsileisti. Pa- minčiai išieikšti ir tt. Ji
Šis Fondas duoda 
las — stipendijas,

pasko- įėjus iš darbo, ji
__  _ r___ , kurios gėles ir rūpinasi,

■yra grąžinamos. Pagal Fon- gerai augtų ir 
Įdo pranešimą, aukos siun- Mums atsilankius, 

puikius pietus, gi 
visi nuvažiavome 
Miami Lietuvių 

e t a Man ypač buvo

^^’įčiamos: dau-1
Ac-

CHI-

sodina surado 
kad jos tautos
žydėtų, liams. 

ji iškėlė 
po pietų 
pažiūrėti 

Klubo.

progos net 
istorijos

ir musų 
trupinė-

II<tHMai><

« >

gas, nedateklius buvo 
latiniai svečiai. Tokių 
dateklių aplinkumoje 
męs Jonas buvo nuo tiesiog ii 

Tebūna
nados žemelė.

P.

J - giau išmokslintų žmonių:.STUDENTS FUND.
taiP, rašytoju, mokytoju, techni-icount No. 11737 c/o.

. . k,, oietų, matematiku, iš-CAGO SAV. & LOAN AS-Man JP“ buv° ™.lonu PJ
kun.ų kilo.' Pirmavo prieš kitas SOC., 6234 SO. \VESTERN mat-vt> muaskių jstai-ouci_ 1 ; ----- ------ - ---- - - --- oro noc knl inc duv nebUVO,tautas.

vardai

kamavo, 
jam lengva

Jų tautų atstovų'AVE. CHICAGO 3G,
žinomi pasaulyje,! Noi'S ir nedidelėmis 

jie gerbiami visos žmonijos, komis, prisidėkime 
Lietuvių tauta sena, ži- kilnaus darbo — 

noma istorijoje, negausi studijuojanti jaunimą 
skaičiumi. Nedraugingų^ emtk

autė kaim>'n4 aplinkumos supa- 
•* mi, ilgus metus mes nešėme 

vergiją ir priespaudą. Iš- 
& * naikinimo tikslu, kiekvie

nas pavergėjas • nedavė 
mums galimybės šviestis, 
laikė priespaudoje, draudė 
knygas, mokslą, raštą ir 
smugdė materialiniai. Tik 
nedidelis pasiryžėlių, susi
pratusių lietuvių būrelis tu
rėjo galimybės pasiekti 

“Nepri- mokslą ir duoti mūsų tau-

Ka-

Šimelaitis

gą, nes kol jos dar 
man ne sykį teko 

au_ kalbėti ir agituoti, kad

Norėdama parodyti mūsų 
kalbos groži, ji padeklama
vo Putino eilėraštį “Debe
sėliui.” Jis buvo pasakytas 
taip gražiai, kad ir ne 
lietuvis, kuris jaučia kalbos 

Miami SroŽi’ ”aIė-lo tikrai Ji I>a"-Vile* IIII . • 11 <1 - 1justi klausydamasi dr.toks Gimbutienės.pne lietuvių centras būtų įkur-
mūsų tas. Klubo namas labai gra- Iš stoties pranešėjos bu- 

Pa" žus. Yra apsčiai vietos au- vo galima suprasti, kad dr. 
tomobiliams sustatyti ir be Gimbutienė dar turės pro- 

Maža aukelė tam tikslui, P) dar yra gražus sodelis, gos kitą kartą pasikalbėti
bet visų solidariai ir vie- aptvertas metaline tvora, apie lietuvių papročius ir 
ningai sudėta, ateityje ga- kurią paaukojo senas Mia- kitką.
Ii duoti didelius rezultatus. mį gyventojas Mockus. Vi- ‘ J. V.

duje yra erdvi salė susirin---------------------------
kiniams ir koncertams, ir Jungtinėse Amerikos Valsty- 
vra dailus bufetas, už kurio bėse per metus mėsos suval- 
atsistojęs svečius aptarnau- Koma apie 33 bilionus svarų, 
ja draugas Norvaiša - Nor
ias, senas keleivietis.

Klube teko susitikti seną
nonvoodietį Trušą ir kele
tą kitų pažįstamų. Teko pa- 

Birute Ba-

Tad, atlikime savo tau
tinę ir garbės pareiga.

O. T. Ū-ė.

MONTREAL, QUE.

“N. Lietuvos” sukaktis ieju ganm voes pasieKU
Čia išeinančioji “Nepri- mokslą ir duoti mūsų tau- Kaip Stasiuliai, taip 

klausoma Lietuva” mini 15 tai vertingų dvasiniu turtų. Stevensonai yra gerai žino- . . Birute Ba
metu sukaktį. Jais mes didžiuojamės ir>i Bostono ir apylinkės He- į^e UBeLrai

Pradžioie ii buvo *nan*- iie nulėmė mūsu kova ijvįtuviams. Stevensonai tuiė-j !.-*• ndinama "ją X K U ° ’ ljo didelį modeinų vistu įuriu ia°u"
dagavo Aukštaitė. Dabar Atgavę laisvę, po pirmo-J^l Bostono pašonėj (Ran- treieta metu nebuvau JOSC ,ra—
“N. L.” jau naujoviškai at- jo pasaulinio karo, neilgąi^°jp^e)’ ° Stasiuliai uoliai * ‘

PAS BOSTONIEČIUS
“Floridoj”

Pakalbinkime draugus ir 
pažįstamus užsisakyti “Ke
leivį.” Metams kaina $4.

ir

Paieškojimai

‘ I. t

Jono, dar tik bręstančio, 
pasaulėžiūra, jis įstoja 
slaptą Lietuvoje dar tik j 
prasidėjusį judėjimą— so-brinkimų 
cialdemokratų eiles ir jose 
pasilieka iki pat savo mir
ties.

Jis sueina į pažintis su 
studentais, jaunais veikė
jais, vėliau tapusiais mūsų 
tautos gyvenimo vairuoto
jais, jos nuomonės formuo
tojais, į artimus santykius 
ir iki bolševikinės okupaci-jkurių velionis 
jos tų santykių su jais ne-|nįuoju laiku 
nutraukia. Tai prof. Mažy- mindavo.

jąja džiaugėmės. Ta
pei- tą laiką kūrėme 

Žinių” savo mokyklas, universite- 
redaktorius. Lapkričio 26 tus, pajėgėme priauginti 

\ elionio butas tampa su-d ta sukaktis bus paminė-nemažą šviesuomenės būrį. 
ir spaudos plati- iškilmingu pokyliu DLK Šiandieną esame vėl pa

ninio rietą, taip pat at- Vytauto klubo patalpose, vergti ir grobikas vėl viskąjpaj» 
vykdančiųjų ir pravažiuo- j0 meninę dalį atliks solis-slopina ir mūsų likusį jau 
jančiųjų to meto veikėjų g Kardelienė. Pokylio nimą už geležinės uždan
sustojimo vieta-viešbučiu.
Per jo butą perėjo ne tik 
Bagočius, Prūseika (dar
tuomet buvęs demokratinis ____
socialdemokratas), V. Kap- Graži vedybinė 
Įsukąs, bet visa eilė kitų, _ *_

paskuti-

pradžia 7:30 vai. vak.

CALGARY, ALTA

puota

gos stengiasi ištautinti ir 
perauklėti savo tikslams, gi 
nepasiduodančius visai fi
ziniai išnaikinti.

Nedidelis

veikė South Bostono lietu- matęs- 
vių organizacijose. Štasiu- 
lis ilgą laiką ėjo Balfo sky
riaus iždininko pareigas ir 
Balfo žmonės dabar gailisi 
jo netekę. Kaip Stevenso- 

taip ir Stasiuliai persi- 
Jkėlė Floridon ii- įsikūrė 

Miami mieste.
Jonas ir Rozalija Steven

sonai apsigyveno tenai jau 
prieš keletą metų, kai tuo

S. Michelsonas

VERTINGA
INFORMACIJA

Aš, Mary Krasnauskienč, po tė
vais Biavičiutė, paieškau ZignM 
Blavičių, Kilusį iš Vilniaus guberni- 

Trakų apskričio,, Amerikon at- 
piinij^jį karą. Firraa gy- 

Newark, X. .J., o dabar girdė
jau, kad išsikėlęs Kalifomijon ar į 
Floridą. Jis pats ar kas ji žino. ma
lonėkite man parašyti. .Mano adre
sas: Mrs. M. Krasnauskienė, 27 E. 
Third St., Eerie, Pa. (47)

f f t»

lis, Purenąs, Vileišis, 
Šliupas, Požėla ir kiti.

Juo tolyn velionis Jonas, 
tuo metu pilnas energijos, 
didelių užsimojimų jaunuo
lis, vis giliau įsitraukė į

Dr. Jis sunkiai dirba, dar 
kiečiau taupo, bet spau
dai - knygai iki pat savo 
mirties sunkiai uždirbto 
cento negaili. Sūnėno žinio
je paliko .tikrai graži ir ver-

musų
e_ -- i __ atsidūrė laisvame pasaulv-jau pasKuti- spalio io a. v anagaicių iiV11C;i„ čvi^nnlin nair rebeoriri- namuose Breizams buvo su- 11 .1 _‘ . iejsaoIllJ Pa“

P ' ruošta vedybinė puota. Mo- Jogomis čia gnndziame sa-
tervs sunešė gardžių valgių, Y? kov? del la,sYes’ ™Mnls
Ručinskienė niekuomet ‘nė- Je.«om.iS. .« rfmia1t

nes išeivijos kartai. Tenkaatsinesti
sūrio.

socialistinio judėjimo dir-itinga knygų spinta,

pamiršta 
lietuviško 
linksmino: 
to.

P)2t Puotą tvarkė

gardaus 
Svečiai dzl?u«tis, kad

Paieškau Martyno Brinkma- 
i i .. ,. no. iš Plikiškių kaimo. Taura-

EmeiSOn^ kolegijos, apskr. Amerikon atvyko
jas pasiryžo supažindinti prjeį pirmąjį karą. gyveno 
klausytojus su įvairiomis Brooklyne. Turiu svarbių ži- 
kalbomis. Jis tą daro kiek- nių apie jo gimines. Jis pats 
vieną pirmadienį 7 vai. V. ar ji žinantieji atsiliepkit.

vonus, įsijungia politinėn 
kovon ir už tėvų žemės— 
Lietuvos išlaisvinimą iš ru
sų okupacijos. Patį aukš
čiausią tašką jo veikla pa
siekia 1905 metų sukilimo 
metu: jis išrenkamas ir į 
Vilniaus Didįjį Seimą. Grį
žęs iš jo Jonas nesėdi sudė
jęs rankas, bet drauge su 
kitais, daugiausia su drg. 
Kipru BIELINIU, Skapiš-

nemažas lie- 
jaunimo būrys studi

juoja Amerikos universite
tuose. Jie busimieji kovoto
jai pavergtą Lietuvą išlais
vinti, jie skins jai kelią i 

Spalio 29 d. pas Stakė- kultūringų ir susipratusių 
nus buvo paminėta Yaugų t-auĮŲ tarpą, jie gairins lie- 

... ...... vedvbinio gy venimo 35 me-tuvių vardą. Daugelis jų
mi į kapus, o Įpėdiniai, tų gukaktig; j ja susinto mokslą siekia nelengvai, 
dažniausiai nemokėdami te- apJe g() a?menų geiminin- Daugelis neturi artimųjų 
vų kalbos, jas pasiuntė kav Kučinskai. globos ir paramos. Ne vie-
“garbičiun ’’ Tokiu _ budu Sveikinimo kalbą pasakė nas dėl lėšų stokos turi su
žuvo anot^ velionio žodžių, Dubauskas Joje jis prasi_ klupti, nors metai, kiti te- 
per - oOO knygų. Jenkė gu tiega lieka mokslą baigti.

Man velioni teko pazm-kad čia susirinkoTne
ti atvykus Montrealin, maz

i iki ankstybo rv-

Lauruškai.

tuvių

- Lapkričio 7 d. buvo skir-
n. ,. ta lietuviu kalbai. Supažin-tarpu Stas.ul.ai yra galima dinimas v ksU asikalbė.

o»*iLrxrr nomo LT n vi Oi Tm CQ11_ * * . _ _jimo forma: duodami klau
simai ir i iuos atsakoma.--- € v

Šitam reikalui stotis pa
sirinko mūsų jauną moks
lininkę dr. Mariją Gimbu
tienę. kuri dirba Ha vardo 
universitete. Dr. Gimbutie
nė yra archeologe, žilos 
senovės žinovė, bet pasiro-

būrelis sakyt, naujakuriai toj sau
lėtoj padangėj. D-ras Kapo
čius su žmona ir as su sa
viške buvom sustoję Miami 
mieste ir aplankėme vienus 
ir kitus. Ir vieni ir kiti 
priėmė mus labai nuošir
džiai. Stevensonai iškėlė 
šaunius pietus ir nuvežė

M. Naujoks 
2615 Plainview 
Alton, III.

St. « /.I

daugiau jo knygų liko Kita puota 
pas tautiečius, kurie pasi
skolino ir velioniui nesu
grąžino, patys nukeliauda-

dar

čia susirinkome vieni Argi ne mūsų pareiga 
katalikai, nes geras trečda-Įtuo susirūpinti? Taip svar- 
lis buvo evangelikų. !^u reikalu, manau, ne-

Svečias
kio apylinkėse ir pačiame daug prieš 6 metus. Tada 
Skapiškyje budina tautą ir jis fiziniai, iš pažiūros te-
išveja rusų valdžios parei- j bebuvo gana stiprus, tik_______________________
gūnus. atmintis jau kartais suklup- PAMĖGINKITE FlORAL

Atsigavusi reakcija, tarp davo, bet jis visada buvo indIJONŲ ARBATŽOLĖS 
kitų, suima ir Joną. patai- optimistiškai nusiteikęs. Kai
pina kalėjiman. Sesers pa-jį retkarčiais aplankyda- • lengvas

gali būti nuomonių skirtu
mo dėl pagalbos reikalin-
gurno.

mus nauju savo Chrysleriu d Rad - da’ s ba ir 
j Crandon Parką, kur ture-Ritoge grit 
j^ome labai gražų pikniką. A§ jau‘ du pirmadieniu 
Kitą dieną viešėjom pa> k]ausjausj tokių pasikalbė- 
draugus Stasiulius. jimų apie kitas kalbas ir

Jie labai gražiai tenai todėl galėjau palyginti dr. 
įsikūrę. Turi gražų naują Gimbutienės pasikalbėjimą 
namą ir dailų sodą, kur gu jajs jj kul kas geriau 
orančiai, greipfrutai, hmos, adjko savo uždavinį, ji per \ A • 
avokadai ir kiti tropikiniai įokj tivimpą laika sugebė- V 
vaisiai lenkia jaunų medžių j0 du0(į daug žinių apie mo

APSIVEDIMAI

Paieškau gyvenimo draugo. 
Turiu dvejus namus, gražiai už
laikytus, gyvenu viena. Drau
gas turi būti apysenis, tikin
tis, mandagaus apsiėjimo, ama
tininkas ar šiaip profesionalas. 

Mrs. M. Dobris 
621 Central Avė. 
Springfield. Ohio

M J
l KsJ

šakas. Tai vis draugo Sta- 
siulio darbštumo laimėji
mai. Jis pats viską susodi
no, pats laisto ir žolę ker
pa., nes kai namą nusipir
ko, žemė buvo dar plika. 
Jis pats ir garažą pasistatė. 
Beto dar jis prižiūri ir bos-

Renmatiški Skausmai

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
AMERIKOJE

KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS 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 Seimai nelaimėje.

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

grasysite SLA Sekretoriui:

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

SVIESKI M ĖS
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ 
ypač tų, kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 
kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol 
pabaigsi. S 13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK Už 
$5.00! Tuoj kišk penkinukę j voką ir siusk, nes tokia 
proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

GERA MOSTIS
Deksnio Galinga Mostis, sudaryta 

iš daug skirtingų elementų, turi sa
vyje galingą šilimą. Šildydama ga
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir
pimą. dieglius, .šaltį. Daugumui žmo- 
r.ių pagelbėjo ir tamstai pagelbės 
Nelauk i!g»us. ale tuojau? įsigyk 
DEKENS OINTMENT. arba rašy
kite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00; 
lfi-oz. $5.00. Garantuojame pasek-1 
mės ar grąžiname pinigus. (47 G

DEKENS OINTMENT CO. I 
I P. O. Box 66«. Newark I. N. J.

RAMUNĖS 
švieži Ramunės 
žiedai pusė svaro 
$1.25. Ramunių ar
bata visada gerai 
gert. Liepos žiedai 
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki-

prakaito. pūslės ligų, šalčio 
ir inkstų ligų.

Puplaiškių Lapai pusė sv. 
$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų, škorbuto, 
geltligės, reumatizmo ir kirmi
nų. Tre.ianka 75 -centai. Tre- 
janka nuo visokių vidurių pik
tybių.

Prisiųsk $4.00 tai gausi vis
ka kas čia yra pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadvvay 
So. Boston 27, Mass.

• »< t
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I,AXATTVAS 

Veikiančių
Sudėtinių ii: 

Senna ir

C ascara 
Žievių

FLORAI. INDIJONŲ ARBATŽOLES 
gelbsti nuo prasto virškinimo, užkie
tėjimo. viduriu kataro, kepenų su
stingimo, valo kraują, gydo odos,

į' inkstų ir moterų ligas.
I NERODYMAS:—įdėkite du šaukštu

ku šios Arbatžolės į puoduką ver
dančio vandens, leiskite pastovėti 
apie 5 minutes, nukoškite ir gerkite 
apie pusę puoduko rytmečiais ar ei
nant gulti. Galima pasaldinti me
dum ai' cukrum.
PASARGA:—Nevartokite kada vidu
rių skausmas (pilvo skaudėjimas, 
sutraukimas, colic), vėmimas ar kiti 
ženklai apendicito randasi. Tankus 
ar nenustojantis vartojimas šių laxa- 
tvvinių arbatžolių gali sudaryt 
protį.
Svoris: 5 uncijos Kaina: $2.00

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

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

FLORAI. HERB CO, Dept- 5 
Bos 305, Clinton, Ind.

(45)

pa-

skaitai mane. 
skaitai. 311

nes
psl.,

sako: skaitai mane, nes

SAUIĖS RŪSTYBĖ (romanas) sako: 
myli, o nemylėt negali, kada mane

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) 
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas
parodytų. 316 psl., kaina $3.00. Iliustruota.

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir iuos tikrai pažinsi, kada mane skai 
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.

SLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!

VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Aig. Margeris. 3325 S. 
Halsted SL, Chicago, III.

P.S. Puikiausia Kalėdų dovana — šitos knygos.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 

SPAUSDINTŲ VOKŲ 
LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ

♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvray, South Boston 27, Masa. |

1



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 17, Lapkričio 23, 1955
lMŪSŲ PADĖKA

Klubo
•io 6 d.

11 ly našlių kai

Balnas iš anapus Į
Sandaros Moterų 

Bostono Lietuvių Dra-našlių lapkričio 6 d.^ky.
Sumhnrk trninHžin 11 Iv našliu kaialiene išrinkta i..... L.- ____ •

KAS TAS 
VYNAS”?

•RAUDONAS Atsi.->\ eikinimas

li-' 
mirė!

mos Sambūris gruodžio 
d. 
ton

Spalio 26 diena po ilgos 
gos Cambridge, Mass.
Pranas Galinis, štai jo žmo-

3 vai. po pietų So Bos-H. Bushman iš Dorcheste-kartu su 
High School salėje sta-įio, o karalium VY. \ asaris rv Malinausk 

Valdemars Karklinė 3 .š broektono. Palydovėmis v,,™-

alter Stipek parsivežė Kos atsisveikinimas 
buvusio Hen- Mielas Pranai 

Malinausko nuotraukų, Teks man ilgai ilgėtis 
kurios antroj pusėj buvo Tavo mėlynų akiu,

Aš ti- Kuriom tu į mane žiūrėjai 
baisiu skausmu

su juo:

SAVAITGALIO ĮVYKIAI bes paskelbimo sukaktį to -v
-------- (tikroji diena yra lapkričio veiksmų komediją “Raudo-išrinktos: .1. Gailius ^ parašyta: “Vaiteliui.

Jų buvo daug. šeštadienį 18 d.). Ta proga ten kalbė-nas \ynas. . Doichesterio, . inackas kįu^ kacĮ neparnįvšaį Mass., Suspaustas
Bendruomenės Apylinkės jo šen. Kennedy. Lietuvių Tas veikalas visai nepa-is BrocKtono. J. lksala iš Athol, Main Str., 105 Vem-Tu užmerkvs savo akis
narių susirinkime tartasi vardu sveikino mūsų gar-našus į tuos, kuriuos mums Broektono, -L Chigas bre S. J. (Sabulienė-Mali- Iiandei Jas nuo rnaI1.ęs išslėpti,
veikios pagyvinimo reika-bės kons. adv. A. šalna. ligi šiol čia teko matyti. Jis!Roxbūry ir h. Markauiz iš nauskaitė A.) ir tikiu, kad Bet Jau mirtiam:i" i mane
lais, išrinkti atstovai į apy-‘ Meninę dalį atliko “Tęvi- ir linksmas ir originalus sa- Noitvoodo. vėl pasimatysime.” K . ,
gardos suvažiavimą, kuris ja” oktetas, “Liga” choras vo mintimis ir situacijomis. genįaUsia našlė D. Ba- Stipek sakąs, kad nors pla ^doti

(vad. J. Austrum). Rež. J. Ką jūs darytumėte, būda- niūnienė įg So. Bostono, nuotrauka buvo jam adre-xestatvsiu aš tau paminklo
patį vakarą Sandaros' Uji.nš deklama'°- Karalienę ir palydovessuota’ •** l1 aku'ta Malb Odelio ir sunkaus.

c,al-- <1 A L-, -„....„„a na buvo gražiai papuošta. 11 tuieaama> nepaimamai - . nausko motinai ir seseriai. Kad tik būt ženklas,
salėj SLA 306 kp. mnenge Minėjimas buvo iškilmin-gražią žmoną tik dvide-™iko m eciai n teisėjai. Malinauskas austniį sakęs, Kad aš tavo kapą lankau,
jaukų, gražų savo pnmimn-r^i;™-, šimt dviem? O įenru dar Rišėjais bu,o. M- steck, b Sudiev u^kis ramiai!

Chas. \\hlte, Roy Zukaus-** . Onw Kepšaile-Gal.n.enė

I

Dr. B. Matulionis
Vidaus, specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių (Le
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
relef. 22. Pascoag, Rhode Islaai 

Adresas: State Sanatoriua, 
Wallum Lake, Rhode lalandL

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo UTorcester—2G m., nu# 
Boston ar Brockton—60 ra., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

dus gruodžio
ia

ko Antano Andriulionio 50
metų amžiaus sukakties mi
nėjimą. Sukaktuvininką žo-

graziai
Minėjimas buvo
gas, kultūringas. Galima šimt dviejų.' O jeigu 
kai ko pasimokinti.

J.V-gas

dziu' sveikino M. Manomai- c , 
tis, A. Banevičius, prot. w, - k
I. Končius, Jakutis, A. čap- * pa y___
likas, Dubauskas, Tumavi- 
čienė. A. Matjoška, J. Son- 
da. Buvo sveikinimų ir raš
tu. buvo dovanų. Sukaktu
vininkas visiem

tą žmoną pradeda lankyti Lhas. unite, noy Zukaus- metaj\
jaunas draugas? O jeigu kas, M. Gailius ir S. Chase. MaJinausko Alek_

— dar jūsų akivaizdoj ima jai Sandaros Moterų Klubas sandra Zalubienė gyvena M 
kalbėti meilės žodelius? šiiU^iigai učkoja ciaininin- Washingtone, čia jos vyras 

Aišku, jūs griebtumėt ji kams: j lamulėnui ir O. profesorauja Georgetovvn Marija Lapenienė jau 
už apikaklės ii spirtumėt gkerkevįenej įg ję H., gau- universitete. grįžo namo ir sveiksta savo

Klubas d'iiinką nuo laiptų. Galbūt gjal atsilankiusiems sve-D1IC Viczm -,i----------- geros kaimynės M. Straz-
rengianet ir savo gražuolę zmo-AJ,mc b- VIbOKiŲ

Moteinj
vyrais rengia11^ “ čiams, visoms ir visiems, M ... lirK1I.
ši šeštadienį, na drauge su juo. Ir, žino- prislGejU3įems prie našlių NAUJ1ENV

Sandaros 
kaitų su
\vhist parę , .... . . r...... ______
lapkričio (November) 26 ma> kitą dieną kreiptume- pokylio pasisekimo.

... r t- J , UZ°"d., 7:30 vai. vak., Sanda-tės į teismą ištuokos reika- * * Valdyba
dziu atsake, padėkojo. * • -- io7 v o. ln y
Pokvliui vadotavo J. Ged-Bostone. Vyriausias šios komedi-

r -• -p Kviečiame visus maloniai jos veikėjas, kurį vaidina V. Stelmokas — realtor
Sekmadieni Ramotes T,------- -— i—Henrikas Kačinskas, tokiu --------

VS-ga surengė kariuomenės
šventės minėjimą, kuriame
paskaita skaitė oulk. A. .
Stapulionis, kalbėjo svečias . j,. n v simatvmo.dr. P. Karvelis
Vykd. narys), adv. 
na. dainavo solistas 
pas ir vyrų choras.

Piliečių Draugija 
patalpose turėjo 
“šururn buitim”.

Skaučių "Birutės

atsilankyti. Parengime bus 
ų dovanų

kės pavaišins svečius
geiti dovanų, o šeiminin- atveju pasielgia visai ne 

Net čia būtu sunku ir mč

Lapenienė grįžo

dienės prižiūrima.

i Vliko
A. šal- 
S. Lie

sa v o 
dideli

Drau-

gar- taip
užkandžiais. Iki pa- nupasakoti, ką jis padaro. P1111™*5 

Tam reikia pamatyti visa Keal Ls
Komitetas

LDD 21-sios kuopos me
tiniame .pokyly, gruodžio „ u .
4 d. Lietuvių Fuieeių Drau-jc jeinlvnl, - kambariai 
gijos salėj dal\\aus Stasys ^eoionįai stvle) 3 modemus

_____ ir Margareta Michelsonai, ba!tį pečiai,' viena kabinetinė
Stelmokas, nekilnoja- ^U1 le nesenai grįžo važinė- sinka. 3 nauji šildymo pečiai, 

turto tarpininkus yra j^ Amerikoj 14,000 mylių, kieto medžio grindys, 
nanu i Bostono J*e PaPasak°s ką matė. Si4.20o.oo. Skambinti

Bus užkąsti ir išgeiti ko mokui. Realtcr. AN 8-0605 ar 
trokšta. Gros geras ^a CO 5-5463. 

orkestras. Pradžia 6 vai.

NAMAS PARDAVIMUI

Vilniaus Seimo 
minėjimas

Didžiojo 
50 metų sukaktie 
me gruodžio 4 d.

yra 
Bostono 

tate Board ir turipamatyti ----  ------- - -----  - ---- .. ,.
“Raudono vyno” komediją, teisę vadintis “REAL- sir ls 
Tik tada galėsite nuspręsti, T0R . Ieškantieji residen- . . ,. .
kad jums ne į galvą nea- cimų namų ai nekilnojamo 
teitų toksai pasielgimas tuno investavimui prašoma 

skambinti telefonais AN 8- 
0605 arba C O 5-5463, būsi
te maloniai ir sąžiningai ap- 

mineji- džiai bendradarbiaudama tarnauti.

Veikalą režiruoja Alek- 
\ ilniaus beimo san(Įra Gustaitienė, glau-

3:30val.

—būsite patenkinti.

Skautu sukaktis

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

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

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

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

iki 8 vai. vakaro

^žxjjga; a jtsssAtStssissgas^adagge

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

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

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Upha^n's Corner 

DORCHESTER, MASS.

kaina 
V. Stel-

Parduodu aliejaus pečius

Parduodu du aliejaus pečius, 
(parlor heaters). Abu “Flo- 
renee” firmos, mažai vartoti, 
labai geram stovy. Kreiptis 
vakarais. (47)

22 Telegraph St.
II-am aukšte

So. Boston,

Bostono skautai lapkričio 
24 d. 6 vai. vak. šv. Petro 
parapijos salėj (55 W 5th 
gatvė) minės Lietuvos 
Skautų Sąjungos 37 metų 
sukakti ir Lietuvos kariuo-

, . su musu didžiuoju scenos 
e savo s.'entę* Mumcipal salėje paskaitą meistru Henriku Kačinsku.

LDD 21 kp. 5>u>uinkime laikys piof. A. Kučas q mQgų vaidintojai — Re-Gražus pavyzdys
išrinko naują valdybą: pir-(Scranton univ. profeso- gina xorvaįšaitė, Zita Za- _____
mininku A. F. Ramanaus-nūs) Seimo atstovas inž. rankaitė, Kazys Barūnas ir 
Kas, vicepirm. S. Janeliū- V, Sirutavičius papasakos A„*orias vilniškis 
nas, seki. N. Jonuska, fin. įspūdžių iš anų laikų. žDtate
sekr. V. Jackūnas, ižd. M. Meninėje daiyje daly- * Vaidinimą ruošia
btiazdient\ organ. J. įau-vaus H. Kačinskas, buv. Sambūrio valdyba ir Bosto-Bostone, atsilankė senosios kričio 16 d. iki 
rinskas. Naujų narių įstojo \ nmaus «’ amos teatro ak-no j>ajf0 skyrius, kurį šiuo kartos lietuvė Stella Pap-d. yra atostogose ir lanko

i -i- J-1?" a”?US’ ir SL Liepa.^’ buv'bus visai ne tie, kuriuos pa-lauski iš Bedford, Mass. ir gimines, pažįstamus Cleve- 
'btcųKi Kalėdų ilniaus op.eios >olista». spektakliu teatras nori pa-paaukojo chorui $5., linkė-landė. Chicagoie, Kanado 

pasitarta gruodžio 4 Bostono ir apylinkių lie-remtj
mčio pokylio reika- tuviai prašomi skaitlingai ____________

dalyvauti šiame minėjime.

6, sudėta §20 seniems 
fesoriams 
proga, 
d. būsi 
lais.

Kultūros Klube rašytojas
kan. M. Vaitkus skaitė gia- ---------
žų vaizdelį apie anų dienų Sukime su 
i ūsų pasienio Gargždų sar
gybos ilgaragį, žilabarzdi 
<!Žį. Rašytojas pats jį matė nF 
r r stebėjo 1890 metais, o 
dabar jis lyg gyvas 
jo prieš klausytojų 
<) ožys buvęs vertas gero 
j dunksnos!

Pr. Lembertas
mavo kelius M. Vaitkaus Visi ateikime!

Į Bostono Lietuvių Vyrų 
kurios 

Sąjungos
t'iiptipi įa.. X. -------scenoje choro

vvksta Tautinės
menės dieną.

Dr. B. Matulionis
,L-z

(Wal-

Lempos Išbandomos Dykai

Televizijos ir radijo lempos 
eik.-lų lempos, an- 
aparatai, fonogra-

Z ♦ » » 1 ■ 1I v ui 7 .
tenos.

FLOOD SQUARE 
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27. Mass.

Telefonas SO 8-4148
Eenjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Narnami 
Reikmenys Plumberiams

9radijo
kai-

pas
Globė Electronics

Washington St., Boston 
Tel. LA 3-3117

(47)

Dramos namuose 484 E 4th St., So. lum Lake, R. I.) nuo lap- fai žemiausiomis didmenų

Rengimo Komisija Lankėsi K. Genčienė

gi-uodžio no ims

200
paZĮ:

pa- paaukojo chorui §5., linkė- landė, Chicagoje, 
dama jam daug sėkmės. je.

Šiomis dienomis lankėsi 
iš Gary, Ind. sena keleivie- 

Vvrų choras ši sekmadie- tė Kazimiera Genčienė su 
'lapkričio 27 d. 6 vai. dukterimi Viola. P. P. Ben- 

„vak. Piliečių Draugijos sa- zevičiai ta proga surengė 
atsisto- lėj rengia pobūvį. Choras vaišes, į kurias pakvietė ir 

svečius ne tik vaišins gar- Michelsonus.
džiais valgiais, bet ir gra---------------------------
žiomis dainomis. Taigi, bus Kandidatas j SLA iždo 

padekla- pokylis iy koncertas kaitų, globėjus
Vaitkaus Visi

dainininkais

aki.-

NAUJAS ATIDARYMAS

Raynham Country Club
Ant Rožėno Kalnelio

ĮVAIRŪS GĖRIMAI IR VALGIAI
šakiai kiekvieną penktadienį ir šeštadienį vakarais

104 kelias Bridgewaler-Raynham Line

Kviečia visus pasilinksminti savininkai

at-

Hilltop Kalakutų Farma
Tiesiai iš farmos, sreriausiai au- 

srir.ti balti olandiški kalakutai. Pa
šaukit BRockton 8-1696. A. J. Cook, 
630 No. Carey St., Brockton, Mass.

(47)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.

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

West Rorbury, Ma
Tel. FA 3-5515

eilėraščius. Iš Europos
vykęs Vliko narys dr. P. ____
. urvelis savo kalboje nu- Bostoniškis Juozas 
Į'iešė tarptautinę politinę ir lauskas, ilgametis SLA dar- bėju.
r usų tėvynės bylos padėtį, buotojas. stato savo kandi- S. C. Budvitis yra jauno

kas daroma mūsų Vy- datūrą į SLA iždo globėjo sios kaitos veikėjas, jis yra
’iausio Lietuvos Išlaisvini-vietą, J. Arlauskas yra bu-Jaunuolių Komisijos narys, 

• ■> Komiteto. vęs SLA Centro Kontrolės yra buvęs centro Kontrolės
Paminėta, kad tą dieną Komisijos nariu ir Antros Komisijos narys ir dabar 
’viai Latin mokykloje Apskrities valdyboje per 10 yra SLA antrosios apskri- 
entė savo nepriklausomy- metų buvo sekretorių. ties vicepirmininkas.

J. Arlauskas kandidatas S. C. Budvitis iš Cam- 
bridge, Masss., stato savo 

Ar- kandidatūra SLA iždo glo-

Krank Roženas ir Povilas Lapenas

la

SLA IŽDINIPKO PAREIGOMS 
Indorsuotas Advokatas J. R. Verbalis

GAIDE MERCHANDISING CO.
Televizijos aparatai, radijai, elektriniai dalykai, 

laikrodžiai, papuošalai.
318, E STREET, SO. BOSTON

bšielis pasirinkimas gražių ir naudingų dalykų sau ir 
dovanoms. Prieinamos kainos, lengvos sąlygos. Puikūs 
laikrodžiai, visokių firmų ir rūšių. Lž senus laikrodžius 
duodame dideli nuolaidą. Siunčiame agentą į namus su 
prekėm, šaukit telefonu AN 8-6845 arba užeikit patys 
i 318 E Street, South Boston.

RADIO PROGRAMA »'
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
locikių, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai. 
Leną. Perduodamos lietu
viškos dainos, muzika ir 
Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone.

SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minko®.

Tel. SO 8-2712 arba f$I 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietnvis Gydytojas ir Chirurgą* 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY A pa ra ta 
Pritaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

’ Tel.
f

t

I

I 
♦

NAMŲ SAVININKAMS

\VILKES-BARRE. PA.—Advokatas Jonas R. Verbalis. Su
sivienijimo Lietuviu Amerikoje legalis patarėjas, indorsuotas 
S. L. A. iždininko urėdui. SLA pirma ir septinta apskritys sa
vo metiniuose suvažiavimuose vienbalsiai indorsavo ji.

Kadangi S’ A pinigai ir sekuracijos yra sudėti Pennsylva- 
r.iios bankuose, tad juos prižiūrėti reikalinga yra. kad SLA iž
dininkas būtų iš Pennsylvanijos. Iždininkui esant arčiau Cen
tro bus sutaupyta Susivienijimui daug pinigų kelionės iš
laidoms.

Sekant SLA pirmos ir septintos apskričių pavyzdi visi tu 
retų ši-ose rinkimuose nominuoti ir išrinkti advokatą J. R. 
Verbaii Susivienijimo iždininku.

Adv. J. R. Verbalio Nominacijų Komilelas

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.

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

the “Singing Sweetbearts.”

Cas,. I.oma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl 
informacijų kreipkitės telefonu: Bridge\vafer 855.

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

John Petrus 
206 Gold Street 
Randolph. .Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
VV. Broadway, Room 4,

So. Boston. Mass.

APS1DRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KON’TRIM 
598 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

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.

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, tarpupirštėma ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina oi 
kiekvieną numerį $1. • Pini
gai, čekis ar money orderis iŠ 
kaino. Adresuokite (5-6)

Joseph Machinskaa 
295 Silver Street 

South Bootou 27. Masu.




