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Prancūzų Parlamentas
Pritaria Moroko Reformoms

Prezidentas Bos Ligoninėje
Dar 4 ar S Savaites

477 Balsais Prieš 140 Parlamentas Pritarė vyriausybės
Siūlomoms Reformoms; Bet Vyriausybės Padėtis
Nėra Tixra; Šią Savaitę Parlamentas Svarsto
Vyriausybės Politiką Alžyre

Gydytojai Mano, kad Prezidentas Paskui Galėt Vykti j
Savo Farmą Sveikti; Po Naujų Metų Prezidentas
Galės Eiti Savo Pareigas; Dėl Ateities Gydy
tojai Nepranašauja

Prancūzijos parlamentas Lėkt U VO A elttimėje
pereitą savaitę susirinko
ŽUL‘0 65 Žmonės
posėdžiams
po
vasaros
_____
atostogų ir pirmas klausid vįenas keki.
mas jo darbų tvarkoje bu-^£ R
su g. žmonž.
yo
į kal
w
torate, kur ilgas lamas
neto). Lara_

Mirė Graikų Vadas

___________

o,Spalio

o

d.

Pereitos savaitės gale gy-

tą ir vėliau bostoniškis
------ ras White spaudos at-

Graikijoje daktara

i mirė.... maršalas
. .
Rapagos, stovams papasakojo apie
Graikijos ministerių pirmi- ,,rezident0 sveikatos stovi,
ninkas, sulaukęs 71 metų Pagal gj.(lytojų pa5akojim'ą
vyKsta teroristiniai akui, o
amžiaus.
į prezidentas dar turės būti
paskutiniu lamu prasidėjo žuvQ nelaimėje
United
Miręs maršalas pagarsė ligoninėj 4 ar 5 savaites, o
net sukdirnas pnes pranLįnes Uktuvas skrido
jo 1940-41 metų kare prieš paskui jau galės pats nucuzus. Parlamentas po tn- iš New Yorko j Kalifornij aero(jromą įr keliauitalų fašistus. Jam vadojų dienų debatų pritarė vy
į.aujant graikų kariuomenė!;Lj'"siv"o''fa7mą'7enn‘sy7aLėktuvas buvo nusileiriausybės siūlomomsx .refor dęs Denver, Colo.,« ir pasis kelių kaitų smalkiai su-.nįjoj^ kur
tęS gydymąsį
moms Moroko protektora-kui
nusileisti Salt
daužė Mussolimo kanuo- mazdaug iki Naujų Metu.
te. Tos reformos tarp kitų Lake c, bet w mic3t0 ne.
menę u tik jsikisus | karą Vėliau prezidenU5
dalykų numato sudaryti bepasiekė.
vokiečiams graikai buvo ilnai ejti „„ areigas
Prieš savaitę Deer Island (prie Bostono)pataisos kaliniai pakele maištą ir bandė
vietinę vyriausybę iš įvai Amerikos civilėj aviacinugalėti, o graikų vadas Bet jau fa. dabar
j.
išsilaužti j laisvę. Jiems namai-šinti teko iškviesti kariuomenę.
riu gyventojų
grupių
atstoPapūgos pateko į vokiečių dentas
n darvti gvarbes.
,......................
joj Wyoming nelaimėNelai
yra .
vų
ir
perduoti
tai
vietinei viena iš didžiausi„
vietinei
, nelaisvę.
niuosius sprendimus ir pavyriausybei didesnę dali me Įvyko lėktuvui atsidau- Kitais Metais
Rusai Paleidžia
Peronistinės Lnijos
rz
>• i m
±
i
i• v
» > • •
-.o Graikijos karalius pave- sirašinėti dokumentus. Preatsakomybės už krašto tvar- 7^ i Medicine Bovv kalno Randldtttų
^etlUrCS I oklCClllS RelaiSVlllS
i radecta byleli dė naują vyriausybę suda-į zidentas jau turėjo eilę pakymą.
viršūnę, 12 tūkstančių pėdų
---------------------įyti buvusiam viešųjų dar-,sitarimų su savo bendradarBet nežiūrint parlamento aukštumoje. Lėktuvas at- Dėl prezidento D. D. Ei- Sovietų Rusija jau graži- Argentinos fašistinės uni-.bų ministeriui Karmanlis. biais ir jau yra pasirašęs
pritarimo Moroko refor- sidaužė Į pačią kalno viršū- senhovverio ligos republiko- na vokiečius belaisvius, ku- jos, kurios sakosi jungian_____________
|kai kuriuos dokumentus.
moms, prancūzų vyriausy- nę ir gelbėtojams buvo dinų
tarpe
vis
dažniau
kairie
buvo
laikomi
Rusijoj,
čios
6
milionus
narių,
nu
di-nų
nu- f__ J.._
___ _____ t
i Gydytojai sako, kad prebės padėtis nėra labai stip- delio vargo pasiekti lėktuvo bama apie reikalą surasti kaipo karo kriminalistai, virtus diktatoriui pradeda iruiijd r'ersllVdrfcįįS zidentas sveiksta normaliai
ri. Šią savaitę parlamen- griaučius ir keleivių lavo- kokį nors populiaru kandi- Spalio 7 d. iš Rusijos grižo byrėti. Įvairių unijų nariai Kalbiniu Pagrindu
nebus jokių komptas svarsto vyriausybės po-nūs.
datą Į prezidento vietą. Jau 24 vokiečių generolai, ku-“iš apačios” verčia savo
______
riikacijų, jo sveikata iki
litiką Alžyre, kur irgi jau
------------------------minimas vardas H. E. Stas- rie buvo nuteisti kalėti po nelinktus viršininkus ir Indijos vyriausybė pa- Naujų Metų sustiprės tiek,
šen,’ kuris sako
sako,’ kad Jjis
planą pertvarkyti sa- kad j’s ga^s eiti savo par
ilgas laikas vyksta visokie n
5en
i: su- 25 metus. Iš 24 generolų renkasi sau naujas vadovyneramumai. Po Alžyro de4tiktų būti kandidatu, jei vienas bendradarbiavo su bes. Buenos Aires mieste vo
federalines valstijas ei&as be kliūčių. Dėl ateiDatų paaiškės, ar Prancūzilarp Darbininkų prezidentas Eisenhovver ji rusais po vokiečių armijos jau daug unijų skyrių atsi naujais pamatais. Vietoje nančių metų rinkimų ir paja turės vyriausybę Ženeprašytų būti kandidatu, pasidavimo prie Stalingra- kratė nuo peronistinių va- 29 dabartinių valstijų atei- našiy dalykų gydytojai nevos didžiųjų deryboms, ku- Nevv Castle, Ind., Perfect Dažnai minimas ir vicepre-do. Tas generolas, W. von dovų ir išsirinko naujus, tyje numatoma sudalyti 16; spėlioja.
nos prasidės spalio 27 d., Circle dirbtuvėj darbinin- zidentas Nixon, bet Kali- Seydlitz. varė propagandą Naujoji Argentinos vv valstijų, kurios jungs skir- Prezidentą rugsėjo 24 d.
--i~ J”
ūgis. Po
ar susilauksvyriausybės kai išėjo i streiką, bet dirb-f o r n i j o s gubernatorius už vokiečių pasidavimą ru- riausybė Į kovą unijose tarp tingų^kalbų žmone<& Tokiu ištiko
širdies
smūgis
krizės.
tuvė pasamdė streiklaužių, Knight sako, jog Kaliforni- sams. Dabar kiti generolai peronistų ir jų priešininkų būdu visa Indija bus pada- širdies smūgio gydymasis
—J
_________________ kurie pro streikuojančių
jos delegacija Į partijos ji boikotuoja, o jis pats sa-visiškai nesikiša. Peronis-jjnta j kalbines valstijas, reikalauja didžiausios raf
darbininkų
piketus
ėjo konvenciją pirmiausia bal- kosi virš 6 metų išbuvęs ru- tai darbai vengia vartoti Naujasis planas dabar mybės ir poilsio.
Vėliau
Nacionalinč Saugumo
dirbti. Spalio 5 d. tarp suos už ji ir jis vadovaus tai su kalėjime vienutėje, bet smurtą prieš sau nepatinka-bus svarstomas visoj Indi-tokie Hgoniai gali vėl gyd aryba Posėdžiauja streikuojančių
darbininkų delegacijai.
kalbinės grupės venti normalų gyvenimą, y
už ką rasai ji buvo Įkišę Į mus unijų darbuotojus, to- joj "
-------ir “skėrių” Įvyko muštynės Demokratų tarpe, šalia kalėjimą jis nesako.
Argenti krašte negauna " atskirų
dėl laukiama, kad Argenti-------------------------Šią savaitę \\ ashingtone ir net susišaudymas. Aštuo- Stevensono, dažnai mini- Rusai sako. kad iki spa- nos
uniios
po
kurio
laiko
valstijų teisių dėl tos kai-Vokietij®‘ Rinkimuose.
nos. umJ0S P°
posėdžiauja
Nacionalinė ni žmonės buvo sužeisti, mas Nevv Yorko gubernato lio 20 d. visi vokiečiai be- aPs^vai>s nuo peronistų xa_ bos žmonių išsimėtymo.
Laimi Socialistai
Saugumo
Taryba,
kuri Indianos gubernatorius pa- rius Harriman ir senatorius iaisvjai 9 626 “karo krimiĮ Skirstantis kraštui pagal.
.
svarstys Sovietų ginklų par- siuntė prie dirbtuvės nacio- Kefauver.
kalbines
grupes
numatoma
Spalio
9 d. Bremeno miesnalistai” bus grąžinti Į Vo
davimą Egiptui ir kitiems'nalinės gvardijos dalini,
-------------------------te
vyko
vietos parlamento
kietiją.
ŽENEVOS DVASIA TIK daugybė ginčų dėl sienų,
arabų krabams ir Kipro kuris dabar saugo dirbtuvę NAUJI AMERIKOS
RUSAMS NAUDINGA nes Indijos gyventojų Įvai- rinkimai. Juos laimėjo sogiruo jUKą Į Vakarų valsty- įr norinčiuosius joje dirbti ATOMINIAI BANDYMAI
rios kalbinės grupės vieto- eia^demokiatai, kurie surin
POPIEŽIUS GIRIA
--------ko virš 48 nuošimčių visų
“2 politiką. Nacionalinė streiklaužius. Streikui vaRusijos diktatorių šypse- mis neturi aiškių sienų.
Saugumo Taryba aptaria dovauja automobilių darbi- Ateinančią savaitę Ame- KATALIKIŠKĄ SPORTĄ nos ir taip vadinama “Žebalsų. Adenauerio krikš
__________________
užsienių ir karo politikos ninku unija.
likos Atominės Energijos
čionys demokratai ir jo są
Vatikane, prie popie- nevos dvasia,” pagal kai.
planus ir patiekia Juo?------------------------- Komisija darys naujus atojungininkai laisvieji dežiaus palociaus, sekmadie-'kuii^ Amerikos yohtimų Pasiskelbė Hitlerio
i rezidentui galutinai įsminių ginklų bandymus Ne
r • j- • i •mokratai ir kitos grupės
spalio 9 d. buvo susi- vad? akinimą, yra tik RuMoroko
spręsti.
GaiO RlU(lininkai smarkiai pralaimėjo. KrikšZ7 i- zr Karas
rv .
..vados dykumoje, netoli nuo rinke
n.};
nemažai jaunų spornaudingos.
Rusijos
--------čionys demokratai vedė rinGali Greit tssiplestl Las Vegas. Bandymai už_i-i_x_x
• savo šypsenomis
diktatoriai
visos
Italijos
tininku
iš
Iš rusų nelaisvės grjžo kimų kovą šūkiu: “Įrodyki-------sitęs kelias savaites.
LAVVRENCE, MASS.
sportinin-Pldden^a ginkių statymą keli vokiečiai belaisviai, me pasauliui, kad vokiečiai
Pereitą savaitę Moroke, Pagal pranešimą, v Maždaug 80,000
■
- arabų kraštams, tomis pat
savo mikprie prancūzų ir ispanų zo- bandomi ‘maži atominiai ku demonstravo
Paskutinė Gegužinė
'išsilavinimą; "Ya šypsenomis jie bando prisi- kurie matė, kaip Hitleris remia Adenauerj.” Rinki1945 metais balandžio 30 kai betgi rėmė socialdenų sienos, berberai užpuo- pabūklai, o kitą
Spalio (October) 16 v., j. kgjįyg prancūzų kariuo-bus daroma bandymai ga- lH0§a . popiežius pasakė vlll0tl Jugoslavijos diktato d. nusižudė savo bunkeiyje mokratus, kurie griežtai
tautiškos parapijos moeiUjn
postus ir kai kuriuos Hngųjų atominių ir, gal būt, sPortininkarn> 11 susin^ku- rių
... Tito. Vokietijos suvie- Berlyne.
kritikuoja Adenauerio
rasai šyn-,,
. .Vienas liudinin. .
......
.... uždraugija parapijos parke
ka]_ vandenilio bomb
siems turistams pamokslą J m betklausime
laiko ir laikvs V o- kas’ Hltleno asmenims pi- siemų ir vidaus politiką
rengia par
•arko uždarymo nuose vyko kelias dienas.
_ ________________ anie “švaraus
apie
’ spoito'reikš"svaraus sporto
SOM’?
karininkas
Hans
kietiją suskaldytą. Tuo tar- k>tas
“dainų pikniką,” Į kuri pa
mę ir skatino katalikus viBROCKTON, MASS.
sakosi savo akimis
kviesti Lo\vellio, Haverhil- Prancūzų gubernatorius RUSŲ POLITIKA
remti katalikišką spor- pu Vakarų valstybės, rasų ^aueG kaip Hitleris ir jo
NĖRA PASIKEITUSI sbl
šypsenų migdomos, jau pralio, Peabody, Salem ir Moroke generolas P. Boveri
ta.
Kortų Vakarai
de
Latour
sako,
kad
karas
deda nusiginkluoti. Angli- žmona Ieva . Braun nusižu- Tėvynės
Mylėtojų
DrauLvnno lietuviai.
Moroke gali greit išsiplėsti Allen VY. Dulles, valstyja sumažina
sumažina savo ginkluo- <le’. 0 k,tas liudininkas, HitDovanos skiriamos pa- i tikrą karą, jeigu Ispanijos bės sekretoriaus brolis ir
tas
pajėgas ir paleidžia 'e™ 'J/.^nysls liokajus gijos vietinė kuopa SandaBROOKLYN, N. Y.
v
Heinz Linge, .patvirtina, ros klube spalių 12 ir 19 d.
vieniams ir grupėms, kurie vyriausybė ir toliau leis Amerikos žvalgybos (šnipi100,009 V>ų,,„J
7:30kaipvai.Hitlevakaro
kad ir jis----matė,
~
vaL vakaro rengia
gražiausia padainuos.
maištininkams iš savo zo- nėjimo) Įstaigos \ irail.il. Socialdemokratų
ris
ir
jo
žmona
nusišovė
ir
kortų
vakarus ( vhist parŠio pikniko pelnas ski- nos puldinėti prancūzų ka- kas, sako, kad jis nepaste- s
•
Prašome ko gausiau
ly)- Prašome
namas tautiškos bažnyčios riuomenę.
Ispanijos vy- bėjo jokio pasikeitimo So- Sus,r,nk,mas
pirmadieni Margate paskui jis ir kiti Hitlerio ty).
papuošimui. Įžanga suau-riausybė sako, kad ji jokių vietų Rusijos politikoje. LSS 19 kuopa šaukia na-mieste pradėjo posėdžiauti palydovai jo ir žmonos kū-atsilankyti, nes visas pelnas
gusiems 15c, vaikams ne-maištininkų savo zonoj ne-Rusija kaip rėmė, taip ir rių susirinkimą spalio 14 d. Anglijos Darbo Partijos nūs išvilko iš bunkerio, api-skiriamas Lietuvos istorijos.
mokamai.
žino, bet prancūzai tvirtina, dabar remia subversyves 7:30 vai. vakare. Susirin- konferencija, kuri išaiškins pylė gazolinu ir sudegino,
išleidimui............
Pasitaikius lietui, pikni- kad nėra jokios abejonės, organizacijas užsieniuose irkimas Įvyks Atletų Klubo darbiečių prala i m ė j i m o Tie belasviai rusams papa-Brocktoniečiai dažnai apkas bus parapijos salėje, jog pirmieji užpuolikai at- “šypsenų politika” nieko patalpose. 1332 Halsey St., priežastis praeituose rinki- šakojo apie Hitlerio galą, lanko bostoniečius, būtų
Garden ir Newburry gatvių ėjo iš ispanų zonos Moroke nepakeitė Rusijos sieki- Brooklyne.
muose ir priims naują veik- bet rusai jų parodymus per malonu nora kartą ir bosto-.
kempas, Uuvrence.
ir atėjo ne be ispanu žinios, muose.
I.ŠS 19 Kp. Valdyba, los programą.
1d metų laikė paslaptyje, piečius pamatyti Brocktone,padėtis

Moroko

protek- m-s

it

pavasari

Poslapis Antras

vo visiems gardaus juoko
ir didžiausi aplodismentai.
Kuomet vyko šitos cere, • i „ Kbolševikų
aI’^i monijos, tai prie estrados
, -. ,• ,būrys
YS
dėl ani«„
amerikonišku
• „ susinnko
J .• .• 7. didelis
Ne\v Yorke ką tik pradėjo posėdžiauti Jungtinių MILIONAI SKAITYS
13
uei
*
n/ jau
Tautų seimas. Jis susirinko i dešimtą metinę sesiją. “DAILY WORKER1
U ... spaudo.' ia ai <
Pei" smalsuolių pademonstruoti
tų užstampavo, kad jie po
Maiulis ir Pabėgėliai
Seimo posėdžių pradžioje buvo svarstoma sesijos jaį ne Mikaldoss prana-^.'e":-uų . Z1/' U. ‘
savo dali. Čia buvo Įvairių M
licijos lydimi važiuos i Ruvis dar laukia, jog
darbų tvarka. Kai kurios arabų salys pasiūlė svarstyt? čystė,
bet
bolševikiškos^^
pusamžių or. Juozas Matulis, lietu ' siia. “Amnestuoti” pabės. ..’1 ,
• i.
5
žmonių
—
jaunu,
. ir čia Amerikoje kada nors - e
seime “Alžyro klausimą." Mat. Alžyre jau kuris laikas ‘Laisvės
vyksta arabų neramumai prieš prancūzus ir arabų vals- bedama
tybės manė pasitarnauti Alžyro arabams, o gal ir sau, jų pinig
iškeldamos tą klausimą Jungtinių Tautų organizacijos vė" piešia ------ - -------- ne,
..
seime.
kišką ateiti ir pasakoja,
?ja’„•Tiesa
Ti p ‘’ i krūva sudėjus. galinė->asL
jos narys. Jis pereitą
pereuą s«- ma proga ir požeminiu
šlta programos dalis tę- vaitę pasakė ir prakalbą Jl traukįniu įš rytinio Berlyno
Už Alžyro klausimo svarstvma seimo visumoje pa- kaip kadaise menki bollse‘Lauk. bobut. gal Į jomarką
•>7
\
k
v
a
kh-h&?
c„Qii
a
ik'3
vikų
laikraščiai
rusų
“
Pi».pateksi
.
aV
"
patekši
'
S
^
S1
ilgiau valandos laiko, seime.
Kaloėjo jis apie pasįekė vakarinę miesto dasisakė 28 valstybės, prieš—27. o 5
da
”
ir
lietuvių
komunistų
1
-i
Xė."
Visi
dalyviai
gavo
po
vai-vargšus
pabėgėlius(DiPi),
prašė, kad
kad voi
st
?
“
Laisvė,"
’
kalbėdama
apie
Visi
dalyviai
gavo
po
vai-vargšus
pabėgėlius
(DiPi), y į.
ir ten vėl prašė>
ir.**
Reiškia, nutarta Alžyro klausimą svarstyti. Prancūzija.
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IzHi
- Tiesa,
dabar
pasidarė
p j , issi•’ ir ““7*
Tiesos
” įčd
jiems Jpa- kuriuos
ir
....
kiečiai jiems suteiktų n»na_
prie__ na\ftos
1..ė - “,.liesos
’
.
J...
,•.... Amerika
protestuodama prieš tą tarimą, apleido JT seimo posė, .
Pravdos
Tiesos
įšsi- niką, nuoširdžiai
dėkota ir buvo paprašyti at- Vakarų valstybes pi įevarta gjau(įOs teisę,
džius ir i juos žada negrįžti, kol tas niausimas bus seimo pajfaj \< y “Times” urane-pasaky- gal i savo vietas publikoj, neleidžia grįžti i Sovietų mokiu žmonių, kuriems
darbų tvarkoje. Prancūzai ištraukė savo atstovus ir
Šimą. rašo:"
į ^V° ^aiĮjlojains, ka.d
Įvairių JT komisijų ir pagalbinių organizacijų. Tik sau’
.......
”°”A’
“ ‘Praudą’
Įkūrė
Leninas
gurno taryboje ir nusiginklavimo komisijoje prancūzai prieš Pirmąjį pasaulinį karą
dar liko.
To laikraščio gyvavimas kadai- pasįrįnkimo. ką skaityti, 0 sesutės iš Portland. Oregon, grizu 1 Rusiją ir kati ouių Tokie taįzmOnės ir gali paPrancūzija savo pasitraukimą is JI seimo darbų se buvo labai sunkus...
savąją spaudą bolševikai viena iš Den ver, Colo., ir uždrausta visokia propa- pasakoti,kaip atrodo Chrušaiškina tuo. kad Alžyras yra Prancūzijos vidaus reika- “šiandien Maskvos ‘Branda’, visaip bruka, tai ir gaunasi viena iš Boston,Mass. ganda prieš grįžimą 1 Rusi- čįovo jr Buiganįno “amnessakėsi ją ir net prieš .......
pabėgėlių .. . Ragavusiems tą amlas. Jau virs
virš 100 metu Alžyras teisiškai vra Prancūzijos sako korespondentas, turi 4. didžiausias skaitytojų skai- Bostonietė panelė
(Siūlė
J įja>_jį pasirodė kaiti,
esanti 30 metų, bet tam nie- kilmės kraštus, (biūlė Įvesįves- nest
dalis ir tos srities klausimo svarstymas vra aiškus kiši- 000000 tiražą.
•Vadinasi, tiek egzempliorių L1U-Laisvė- šneka, kad lie- k“ ^'ikejo. nes kaip iš lie- ti mauk, cenzūrą laisvajai
masis i Prancūzijos vidaus reikalus, o JT organizacijos to laikraščio yra spausdinama
• .
• u mens, taip1 ir iš stuomens
spaudai. . . .)
čarteris Įsakmiai draudžia t: i organizacijai kištis i atski Toliau Mizara pasakoja: ,uxnu “tauto*? įstnrum
inkš
.............
i._ Karas Moroke
^°.^
S atrodė tris sykius tiek,
ir ji- Dr. Matulis nėra ,toks
rų valstybių vidaus reikalus.
čia tiek tiko, kaip kvaišas, kaip jis atrodo is Pereitą savaitę Moroke,
Kaip bus svarstomas Alžyro klausimas ir koks nuta “Vilniuje Lšeidinėja dienraš/^
?idėjo
iis -Tiesa’. Šis laikraštis gimė .J- br‘bet ‘užmiršta Charles Chaphn ant karvės jo kainos JT seime. Jis, be šiaurinėj Afrikoj, prasidėjo
rimas dėl to bus padarytas, jei iš viso bus kas nutarta,
kad
vietiniu gyventojų karas
1917 metais.
k-' į niekada —^otl Pietinėse valstijose far- abejo, yra girdėjęs, 1
pasirodys vėliau, šiuo tarpu verta pastebėti, kad už to „j.
feuvo menkutis pridėti
pi Keti. Kai. nie'a a musų mgrį tam tikrose progra- tuoj po karo Vakarų valsty- prješ prancūzus. Kol kas
klausimo svarstymą
arabų
aįkraštis;
- - JT seime
.
. balsavo............
- valstybės. i-----—, ypatingai buvo
—- jis
i>sonjoj
ie uvis^a moge gįta paneiė, ięaį pra. bės atliko bolševikams ver-tas karas yra tik pikti susijis tautot
zi.jos tautos ir visas bolševikiškas blokas, mažas, kai ėjo pogrindyje. Kai sPau(la ne <u\o taip rusiško
savo kumpius gų gaudytojų ppareigas. Jos gaudymai kalnuose, kur kakai kurios Azijo
svarstvma
balsavo
Sovietų
Rusija,
jos
dalis
kada
-Tiesa
’
išeidavo
plakati-okupanto
pajungta
ir
mo^j^telėjo
koją.
plumt ant gaudė Sovietij
Sovietijos piliečius daįge‘ Abdel Krim (1925-26
Už klausimo
"tai—Len- nio didumo
didumo lapeliu,
lapeliu.
nopolizuota. kaip dabar.
jr pal.p’uolė Tie. j,- prievarta jui
Ukraina, jos dalis Baltarusija ir Rusijos satelitai
juos grąžino Į metais) kovėsi su ispanais
ancūzais. Bet pradžia
-. i’.et
:
i ay! ,?,au-°.' i?3 įm.° sa, juoko tai jau buvo lig-Rusiją, o ten daugumas jų, į,- prai
kija ir čechoslovakija.
ima
lenoT
•»•>»*«.
sakoma, v.lmaus laikais lietuviai galėjo akais jei t;k ne visi> už ..bendva. a‘ h. nėra abejonės, kad
Arabų ir kai kurių Azijos valstybių balsav dali™,?'- 'T,v? ,lori
įvairesnę (neUgahškąi ‘
.
darbiavima su vokiečiais" L™,,
Matomai, publika šitokias l'“’atsiras norinčių tą karą pava suprasti. Joms viskas, kas kvepia kolonializmu,
-Niekad mūsų tautos istori- spaudą. negu dabar, kada
yra nepriimtina ir. jei jos gali kuriai nors kolonialinei joje joks lieauviškas dienraš- tiktai vienos partijos spau- programas mėgsta, dauou- buvo Pasl^sli I koncentraci- kurstyti ir išpiešti.
jos stovyklas. Matulis, be Moloko karas yra arabių
valstybei padaryti koki priklumą, jos neatsisako tą da-tis neturėjo tiek skaitytojų.
vfa jej(}2iama įr ta pati mai tenka būti pirmą syk ..v)eįon^
žmo, ar galėtu k0 nacionalizmo ir prancūryti. Bet kaip išaiškinti Rusijos balsavimą už Alžyro kiek iū turi ’J,esa \.
prievarta brukama.
ant estrados, turi progą pa- žinoti,
.. ir
kitą
dalyką, kad zų nesusnvai
nesusitvarkymo
\akvt savo varda na varde
L ’
nyiuo padaras.
panai
klausimą? Juk Rusija pati vra pilna visokių “Alžyi-ų.” ‘ KAM MES c,a s,uos daly'1“1"
“Laisvė" primena,
ia, kad •
k naeina Be to iš- daugelis Sovietijos piliečių. Arabų nacionalistinės proTa pati Lkrama. kurios vardu koks tai bolševikų vald!- tikim^ kad m6sl| djenrlįdui. Pravda" įkūrė Leninas
Inas darįaukia a^kiras' valstijas ir kada J“. bu™ t.'au<1,,mi’ pagandos centras yra Egipninkas metė baisa už Alž\ i o klausimo s\ ai st\ mą,
a įjūris gyvena sunkias dienas, prieš pirmąjį pasaulinį kaJ
kaip
laukimai žvėreliai, ir te>, į§ kur plau
kia ir ginkį^"g"
.........................
...............
Rusijos pajungta ir pavergta tauta. Rusų l krainoj, yra panašios perspektyvos au- rą (1912 metais). Taigi, va]stij
jei‘kas atsiliepia, s’unt,ar?‘ .pa#
, S?’1; 1*>. ir pinigai, ir išmiklinti
nuošimčiais skaitant, vra daug mažiau, negu prancūzų gimui. kokias kadaise turėjo, bolševikų .oauda galėjo
ei
—
“
tam
paplojai,
ir
juo
kas
iš
n
?
’
|,apl
I
1
?
sauzad
,''
St
^ -k?d instruktonai i Prancūzuos
Alžyre! Kitas rusų “Alžyras" yra Gudija (Baltarusija), sak-'Lime- ‘’Tiesa?
T,esa?'’
tį
tik
nereikėtų
į
bolševikišką
valdomus arabiškus kraš
\ ie. pataujant. įOjiau a^vvkęS juo daugiau
.
mes
kurios vardu kitas bolševikų valdininkas balsavo už “Al- ,T
nnemanome,
_eTanoI^e’x_,^4<1 Bei užtai biie bolševiku
1 7- mlas viskzs
• ,
pragara
grįžti.
tus. Prie karo kilimo yra
.ir . T71"gauna
gauna paploti,
j
j
kada nors
išsiplėtos UY
paploti
žyro klausimo" svarstymą. Sovietų Sąjunga turi 16 res
Matu- prikišę savo pirštus ir kogyvenanl1jOn> ia^’n^|a}1 transliuojama oro bangopublikų ir iš jų tik viena vra. kurioje rusai vyrauja, me" kitokiose sąlygose. Tačiau, ^eiti, kaip tik bolševikiš-mis ir kai toks ’aktorius” lis. Ženevos šypsena pasi- munistai, kuriems bet ko3 pacvvksta namo, tai gauna P“0^- kalha .Jpie Pabėp-kia maišatis yra gera ir pao visos kitos 15 tų “respublikų” vra rusų pavergtos tau- jei mes kalbėsime apie anglis- kas. “Laisvė” nenoromis
.
„tiesą,
.> komplimentų.
.,al?.v?
nLam0,’
geidaujama, jei tik ji vykstos. arba rusiški Alžyrai. Pačioje Rusijos federatyvinėj ką darbininkišką spaudą, tai .............................
patvirtina žinomą
komplimentu
arkJarabuvo
taisl, .. Jiern?> kas kliudo tą ta ne jų valdomuose krašrespublikoj vra eilė vadinamu autonominiu sričių, kurios sur;ksime- ka<1 ji turi
turi labai di-(ii-kad
kad prie
prie caro
caro Mikės
Mikės RusiRusi- §į vakva
buvodalvviu
dalvviu
‘
J~’---------------jojI" buvo_ didesnė
spaudos
iš 37 spaudos
Amerikos
n dar
.vti,’ >'
jei j*..norf, ^1. tuose.
perspektyvas
joj buvo
didesnė
g 37 Ame,.įkos vąistijG, ii
f."?*
pajungtos dėlės
yra ne kas kitas, kaip rusų ' “Alžyrai.” rusų
Is Laisves pranasyscių laisvė, negu pne bolševikų. xanado* Angliios Noive- . ba 11 .Pats zmo^kaa jis §i kartą ir dievobaimin<
tautos.
■
gAJme’rikos irtik “pareigą atlieka” ir “du-gasis Ispanijos Franko neYpatingai metasi į akis rusų “Alžyrai” prie Baltijos
pasidrovėjo paremti Moronet iš Vakarų Indijos. Tai raką valiajet.”
jūros, kur rasai pagrobė tris nepriklausomas tautas ir jas
vis turistai, kurie atvvksta *^es Patartume Matuliui ko sukilėlius prieš savo neįjungė į savo sienas falšyvais rinkimais. Tos tautos yra
pasigrožėti Ha\vajų gamta :>ač-am apsigalvoti, spiaud kenčiamą kaimyną Plan
Lietuva. Latvija ir Estija. Tų tautų įjungimo į Rusiją
kas svarbiausia at«abe-?avo rusiškiems bosams į cūziją.
Ispanų valdomoj
kitos valstybės dar nėra nė pripažinusios.
Tris Dienas Honolulu
Palyginus su praneūzų valdomu Alžyru Rusija yra
(Tąsa)
tikras “alžerynas.” Virš pusės milžiniškos Sovietų Są“Hawaiai Šaukia ’ taip
kuri
n t a.>i tėjai,—atšovė se- įįjįaį
jungos gyventojų via ne rusai, bet rusų pavergtos tautos, vadinasi programa
nis.
—
mes susituokėm tik g '
. . neturės kalbėti, kaip užsuk- Bet tai nėra viskas. PaIr toks tautų kalėjimas drįso Jungtinių Tautų seime bai- transliuojama oro bangoprogramai
u ta šeinekatarinkė. Ka ma- čių prancūzų nesusitvarkyprieš
trisdienas,
paeinam
Pasibaigus
suoti už svarstymą “Alžyro klausimo ! Ir keista, kad mis iš Waikiki paplūdimio,
visoms
oraukia ls bos -Weles, Califomia. y1:?oms ceremonijoms, or- naj, juozaį? Būtumi ne mas ir nesugebėjimas vesti
tuoj pat neatsirado valstybių, kurios būtų iskėlusios ta- Ji labai įdomi ir sutraukia
ačiau
me pačiame Jungtiniu Tautu seime Lietuvos, Latvijos ir daug publikos. Pirmučiau “Publikoj juokas ir didelis kestra grojo, dalyviai linus- pįrma?> kuris pasirinko lais-aiškia politiką irgi nemaTa^ viskas vvko no at- §
pnsidejo prie Moroko
Estijos klausimą! Ne tik Baltijos valstybių klausimas šiai vakaro vedėjas paaiš-lankk;.Pk^mas.
Nedera
jaunavedžių,
C1
.°la
;kR
a,
y
o
po
at
neramumų.
Prieš kuiį laireikėjo iškelti, bet ir Ukrainos, Gudijos, Kazakstano, kiną tvarką, būtent, jei ku
ypac "įtakos klausti am-v”,u an^m’ ait a’ *įei?a” Pagavo Amnestijos
ką prancūzai jau buvo susiGruzijos, Armėnijos ir kitu “tarybinių respublikų" ir rie dalyviai bus iššaukti iš
,
ziaus.
bet
kadangi
čia
jau
saKan
G
y
1
®
P°
IU0
Keistu
šeši rusai pereitą savaitę tai su įvairių Moroko gyi tai
..i-i
zturite
-i. “hiinviin
’’ mrnlži
neva tai “autonominių" sričių klausimas turėjo, rodos, publikos ateit ant estrados, tokia tvarka,
kiek
”
banyan"
medžiu,
kuris
paklausyt! ’^vietiš- ve?t0«
atstovais dėl
kad nesivaržytų, ateitų čia,
iškilti Jungtinių Tautu seime.
Deja, niekas tokių klausimų nekėlė ir niekas dar visi jie gaus po gi
ką ir saldų bučkį,
nemano kelti. Nei Amerika, nei kitos šalys nenori ga ir pradėjo.
dinti santykių su Rusija prieš Ženevos ministeriu konfe
renciją, o todėl leido in<ams suvaryti peilį į prancūzų —Kiek vra atvykę
nugara, bet pačios nieko nedarė, kad ir Rusijos paverg- pėdžių,—klausia vakaro ve- buvom vedę, pažįstami nuo ^uotomis plytomis ii jes
AU
Kol nranrūrai i via/UHua
_
dejas,
—
praleisti
čia
me-mokyklos
dienu
iaunas
tai
P
suderintos,
kad
atrodo
komitetu
uz
grjzimą
j
teKol piancuzai į visokias
tu tautu klausimas būtu ansvarstvtas JT seime
' monn lyg visa aikštė būtų marmu- vynę rytiniame Berlyne ir sunkumus tik “vyriausybės
patraukė i “šypsenų šąli,” krizėmis” temokės atsakyti,
• užkandžiaujant ^ur
čekistai būk tai jau tol jie ir tūpčios ne tik Molonmim vnon nn virtę žmonėmis.
roke, bet ir tarptautinėj poa. x
. __ au
____________ pne ošiančiu manu, Rvtiniame Berlyne griž- litikoj. Žuvis pradeda dvokgrieztai, iškeliant rusųpraktikuojamąšlvkščiausią
kolo- na turį būt šiandien, galino
Niekas nesijuokė tik ypač nakties laiku mums tančius rasas pasitiko poli- ti nuo galvos, o prancūzų
nializmą,
kuris
nustelbia
visus
praeities
kolonialinių
būt
7
dienos
prieš,
arba
7
buvo
didelis
rankuplojilabai daug
daug ką
ką priminė
priminė:: papa- tinės
policijos valdininkas, imperija nuo Paryžiaus.
, L.
,
.
, , ,
...
Odelis rankų
ploji- labai
“ne; P°
valstybių nedorumus. Atrodo, kad rusų sypsenos visai dienos vėliau, tarpasketu- mas. Vakaro vedėjas Įtei-sijunti esąs
jaunutis prie Pasitiko juos ne sypsenos.
paralvžavo demokratijų vadų valią, kad jie ne tik i rusų riolika dienų. Visitokie kė nuotakai dideli ir la-Dusios ežero, kur klevų Ja_ Rankos, žinoma, nepadavė DvynukųIstorija
įžulumus nebemoka atsakyti, bet leidžia rusams ir gink- jubiliatai malonėkite ateit bai gražų vainiką, liepė už- pai šlama, arba prie srau^radėjo klausinėt apiej Tysliava
“Vienybėje”
lūs statyti į demokratijų užnugarį (Egiptą)!
ant estrados,—pakvietė ve-dėti jaunavedžiui’ ant kak- nai tekančio Nemuno, kur pikius ^praeities “Prasi- paskelbė, kad jis “niekad
Po apklausine nėra gavęs to Škėmos laišŠalia Rusijos “Alžyru" yra dar taip vadinamas “sa-ir dar pridūrė:—Kas lo. Uždėjo, bet stovi lyg Lietuvos kupinas paslapčių žengimus.
telitu klausimas.” Tai vra tautos, kurių Rusija stačiai pirmas?
nutirpai ir nežino, ką to-šilas ošia ir drauge su Ne-įimo Pabėgėliai suprato, ko » ku,.j jysliavos “Vienyneprarijo, bet kurioms Maskva primetė savo bolševikiš- .Pei’ .10 minučių niekas liau veikti.
munu amžinas pasakas kuž- kan Jie pateko į tų Pa^I bė” paskelbė ir kuriame p.
ku lėlių vyriausybes. Tokiu tautu vra visa eilė, jos taip nėj°> tik dar ir dar paragiKai uždedi vainiką, da.
.. . ,
kp<ro i Vakaru*?b^kėma sakosi esąs “dvasinus
prasidėjo
eisena.
Pir-reik
pasibučiuoti,
taip
jau
Mes
lankėmės
Honolulu
;
p
K
dvynukas.” J. Tysliapat yra rusų pavergtos, kaip ir Baltijos šalys, bet jos, iš
to
,
jiems
ant
dokunaeniVa
dvynukų
istoriją vadina
paviršiaus žiūrint, atrodo lyg ir nepriklausomos. Bet mučiausiai atėjo du senu- pas havajiečius priimta, mieste rugsėjo 2-4 dieno- ___
kai
1
jaunoji turite bučiuoti jau- mis, prieš pat Darbo Die- —; --------------------------- ' “literatūra.”
visas pasaulis žino, kad Rusijos “satelitai” yra Rusijos J_ę;pgju
ka(į
kuriame dalyvavo^ Įdomu, kuris tų dvynukų
nuvad,’
nos švente. Tuo laiku čia b°jų,

Kiek yra Alžyru?
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KELEIVIS. SO BOSTON
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1

Kas Savaite

iao m

j

Iš Tolimųjų Hawajiį

1S visos pįrTnas pasįjut0 ^nejaukioj
daugelio kitų giminystėj? Atrodo, kad
jau kita is-jįg abu susisarmatijo tos
“dvynukystės.”
Jenkins.

—J.

D.
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KAS MEKO NEVEIKIA
ro MEKAS NKPE1KJLA

Puslapis Tieėlcd

KELEIVIS, SO. BOSTON

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Kas Girdėt Chicagoje

VIENOS \ALANUOS STREIKININKAI

kas skaito, rašo
TAS

DUONOS NEPRAŠI

Iš Pietų Amerikos

Gerai yra organizuoti teks
tilės darbininkai (apie 20,Argentinos Įvykiai iš Čia 000) ir transporto (apie 6,COO).
Pastarieji paskutiŽiūrint
Kaip ir buvo galima n*u°ju laiku kiek susilpnė
laukti, Peronas krito, ir jo, nes prieš 3 metus dėl jų
naujas lapas prasidėjo Ar sindikato vadovybės neap
sižiūrėjimo buvo paskelbtas
gentinos istorijoje.
streikas ir pralaimėtas.
Gavus žinią apie Pero
no nuvertimą, Montevideo Mėsos pramonės darbiĮstaigų, fabrikų darbinin- ninkai turi išsikovoję lie
kai buvo paleisti 2 valan- darbo pašaipą, bet skerdykdtmis anksčiau. Gatvės bu- los jos net 3 mėnesius no
vo pilnos žmonių.
Buvo mokėjo. Mėsos Darbininkita nuotaika negu rugsėjo kų Federacijos vadovybė
17 d., kada buvo laidojami pareikalavo, kad pašalpa
5 jauni sukilėliai jūrinin- būtų tvarkingai mokama li
kai iš atplaukusio sukilėlių kad vyriausybė rūpintųsi
laivo. Tada visi buvo ku- darbo netekusiems darbiDetroite tekior.o-telegrafo Bell bendrovė, darbininkai tavo sustreikavę, bet po
pini liūdesio ir skausmo, ninkams duoti darbo. Fevienos velandes ir 15 minučių streikas bu a atšauktas, r.es streikininku reikalavi
,
...
. deracijos vadovybė paskelmai buvo patenkinti.
kaitų
džiaugtasi.
bJ,0
jr streika.
ši
Džiaugėsi verslininkai.
bo atžvilgiu, nes visi fabri- lio*’ draugijos kasą, kuri Elzbieta Zorskienė,
Ona darbdaviai, mažiausia ™ ^ka^a^m^tvvkdvd^0
ti
be
jokių
trukdymų.
Viepavadinimu.
kai vis jautė darbo jėgos šelpia neturtingus mokslei- Dovidaitienė, kar borą Ce- džiaugėsi galvojantieji dar- J &
II..4. Kūrinys su abiem vo nas toks kelias Chicagoje f^kuma ir, kur tik pasisu- vius. Tos draugijos Chica- merkienė ir Zuzana Žutau- bininkai.
Toks
pat
ūpas
Rugsėjo
6
d.
buvo pa
pravedamas
nuo
Halsted
kais turi būti siunčiamas
darbą tuoj pat suradai, gos skyriaus pirmininku bu- tienė.
buvo ir Argentinoje. Mat, skelbtas 24 valandų visuoi vakarus.
Jo sta•  kai,
šiuo
UV Ukll
adresu:
VCU . V
JAV
» 1 » li
ir Kana- gatvės
,
.• ,
lllVLtllil
INCil
UI
lluCl
UUIG
Ct.
,
streikas vienai metalo
Minėtam karui pasibaigus, vo Dr. A. Garmus.
Nuoširdžią padėką rtiš- jiems rūpi klausimas kas
uos Lietuvių Dainų šventės r^)a
m ^’radėti ^uo
^a^a darbo padėtis bu- Toliau kuopos nariai rū-kiame: SLA prezidentui K. bus rytoj. Naujasis prezi- darbininkų
organizacijai
Komitetas, c o J. Kreivė-™3 Sieiciau pi^ie.i Juo vo pasunkėjusi. Darbovie- pinasi tradicinės metinės Kalinauskui, S. .Mockui, dentas gen. E. Lonardi pa- palaikyti.
nas, 1602 So. 48th Ct., Ci- naU( 0 1Stės nusiėmė prie vartų iška- LSS 4 kuopos vakarienės Manehesterio chorui. M. reiškė, kad jis yra didelis Kaip gera būtų. jei U ne
cero 50, iii.
Miestas Smarkiai Plečiasi bintus skelbimus “Help pasisekimu, kuri Įvyks lap- Zorskiūtei, adv. S. Brie- katalikas ir kovos už Dievą vajaus
darbininkai susi
5.
Konkurso terminas Chicacoįe vra iafc>aį daug wanted” ir jų vietoje iška- kričio 19 d. Lietuvių Audi- džiui, A. Bujavičiui, f. A. įi- tėvynę.
jungtų bendron organizac:baigiasi 1955 m. gruodžio
. . = J. y . . .
8 bino stambiomis raidėmis torijoje. Biletai vakarienei Matams, P .Kruaiskiui, K. Ko gero gali tikėtis Ar- jon pastoviam darbui. Ta. ,
susispietusios įvairios pra- <iKT , ,
•
,
• • , ,
d.
monės ir ii vis dar auga No he p wanted- To Pa_ Jau platinami ir dabar jie Augustinaičiui, J. bele, B. gentinos darbo
n bo žmogus iš da ji būtu didelė jėga ir
6. Dainas Įvertina Dainų * ... .
k i y i’ ^koje atsirado daug be- tekainuoja
asmeniui tik Lemežiui, O. Lemezienei, tos šutvės generolų? Ką lengviau galėtų savo reikaŠventės Komiteto
? .e. .n ™
ies . įsvaziavus
.. ..
darbių. Dabar šioji
pade- $2.50.
A
Kokia bus jų lūs apginti.
, .
;jury ko- plečiasi.
Pernai
j r
n., Žutautui
putinuii, visoms draugi- jie duos?
misija, kurią sudaro šie f
....
,
, tis vėl pasikeitusi gero ibn Laukiami
vakarienėje- joms, šeimininkėms, biletų “demokratija“? Tie ir paM. Krasinskas.
, - Aleksandras
., ,
,
vi
užmiesčius,’ kur dar
muzikai:
Ku- pusen,
nuolatiniai
ir
sezonibankete
visi
kuopos
nariai,
platintojoms,
visiems
ir
vinašūs
klausimai
rūpi
darbo
“džunglėse“ varlės vaikus
čiūnas, jury
komisijos
pir- D61
laisvai
darbai vyksta dideliu jų bičiuliai ir visi socialde- soms, kurie šiuo ar tuo pa- žmonėms.
Diktatoriai viv
*
• •
‘C10 ir ten augo
METHUEN, MASS.
mininKas, nariai—Alfonsas ,
. •» *•
.
minu nir uum
spartumu
darbo reika- mokratų veiklai pritariau- dėjo pokyli ruošiant ir taip suomei gražiai pradeda,
Mikulskis, Izidorius Vasy-1
es ZO-^S’,S!eme JaU lais nusiskundimu nesigir- tieji tautiečiai.
gausiai atsilankiusiems sve bet blogai baigia.
.li unas,
.
..
„
,
T
•
tos
vietos
Mūsiškis Aukštose
\ vtautas Manio- ....
. mūriniais
..... ar mė di. Reikia pažymėti ir tą
Jotijos Jonas.
čiams.
N
* ...
...
J
diniais vienaukščiais bun- faktą, kad Į Chicagą labai
Darbininkų
Judėjimas
Pareigose
sius, Kazvs Steponavičius.
, , - „ nusėtos.
..
Ta proga atsiprašome,
. 1 . .. . galowais
Staty- daug darbininku atvvksta
Vienijusiai iVcitiRvOS r
...
...
, , , • * .
Jau esu rašęs “Keleivy,“ Pulkininkas Benjamin P.
,
:
bų
didesnieji vykdytojai to- iš kitų Amerikos valsty MANCHESTER- CONN, j«igu kam kas nepatiko.
uames .....
kompozitoriui
. “ namusJ stato
* *
--*• •
paskirtas iiii---------Komisijos Pirm. A. Biretta. kad Urugvajaus darbinin- Karsokas
j , •
••ski-kius
istisais
bių, čia susiranda darbą ir SLA 2C7 Kuopos Pokylis
narna 100 dolerių premija. .... . , - - ,
kai
yra
iškovoję
neblogu
nois
technologijos
institu’-----------------------------Antrosios geriausiai jver-bloka,s ir daz"a’ dar
pastoviai apsigyvena.
Įstatymų, bet jiems tenka to karo aviacijos rezervų
SLA 207 kuopos 40 me
MIAMI, FLA.
tintos dainos kompozitoriui
namą i l puses pa
nemažai
jėgų eikvoti tam, mokymo skyriaus viršininrkinės
srities
žinovai
teitų
sukaktuvinis
pokylis,
kur
statyti
jau
užkala
lentelę
Abi “Sold.“ Taigi, nespėja tiek gia, kad prakasus
skiriama 50 dolerių
kad tie Įstatymai būtu pa- ku.
v.
Lau- ris buvo rugsėjo 25 d., geLietuves
Aidai
gali
būti
skiriapremijos
čios vyriausybės ir darbda- Pu,k Karsokas
gjmęs
pristatyti, koks yra lyno upe kanalą ir juo su- rai pavyko. Svečiu buvo
ir tam f13011!
mos už dvi dainas
vykdomi.
Methuen, 1939 meteis baijungus Didžiuosius Ežerus, atvykę ir iš kitų valstybių .. Spalio 15 ;1. 4:31) vai.
.
pačiam kompozitoriui.
->ju- pareikalavimas,
i
WMIE,
1O.U00 volių, Didžiausia nelaimė, kad gęs Bowdoin kolegijoj maMiesto valdžia mes daž- didiesiems vandenyno lai- —Massachusetts/New Yor6. Daina, laimėjusi pir Miesto
\ aidžią mes kain
daz vamg ...........
gaHnt atplaukti tv.vie-ko.
1140
kc.
radijo
sttuUes P1darbininkai yra _______
susiskaldę
KO
.
, tematikos mokslus, antrojo
kad
ji
mą premiją, bus atliekama nai kaltiname,
‘p šiai i Chicagą, miestas dar Menine dali atliko Man- c. a veiktl P»'m^sis lietu- j įvairius sindikatus (uni- pasaulinio karo veteranas.
reikiant
nesutvarko ogatvių,
mišraus jungtinio choro
------ ---------------------------- žymiai
išsiplėsiąs ir darbų chesterio' lietuvių choras,
ka’l>a pusvalandis—jas)> Vieniems jų vado- Jis yra vedęs, turi 5 sūnus.
Dainų šventės metu.
bet iš tikrųjų tas nėra leng- reįj<a] ai pagerėsią.
kuriam vadovauja Petras Lietuyos Au.ai i ihę Echoes vauja komunistai, kitiems
9. Dainų Šventės Komi- va: kiek naujų gatvių jai
-------------------Pekanus. Jo dainos sveLilhuauia). Jis vei ks anarchistai, tretiems sociatetas su premijuotų dainų reikia pravesti naujai atsi_
i n. •
kiekvieną
šestanienĮ minė- jjgtai ir kiti.
DONORĄ, PA.
autoriais tarsis atskirai dėl radusiuose žmonių rajonuo- LSS 4 Kuopos Susirinkimas ciams la )ai patiko, Ypač
o žiemą n sekma
Anarchistai
nevaidina
solistė Liilian Bastvtės-Sidjų išleidimo.
se, senąsias gatves persta- Spalio 2
Pusvalandi Įsteigė
Ten Buvo KlaiJa
naujienų ney sudainuota
4
e svarbesnio vaidmens dėl to,
Adolfina
jy ej]ė?e susibūrė viso-,' “Keleivio“ Nr. 39 buvo
pr
uotykių ieškotojai, sa- parašyta,
kad
Lietuvių
pozitorius
šies šarlatanai. Jų va- Ūkėsų Klubo nariai šiemet
auiamuose sindikatuose rugsėjo 12 d. pasidalino po
gy
šiame dainos konkurse.
i
paaiškėdavo
visokie sukčialonkui^e . : b. akmenimis grįstų gat. rių susirinkimų nebuvo, su-jo p. Elzbieta Kagavieiutė.
į p^erson ir
Meeta ,vimai. Tas išeidavo aikš- $5.70. Turėjo būti para
JAV ir Kanaddo’ Lietuvl’- viu išlietos asfaltu. Miesto sikaupė įvairių reikalų, kuGražias ir įdomias kaiį c į
šyta po $570.
ejeung.ĮgH
žinoma,
sugadino
jų
‘
remonto darbus
vyk-ne
susirinkime buvo sklan-bas pasakė SLA 1V
preziden-"JI
'; kvartetas.
kva..te.a<
Buvęs Narys.
Damų Šventess Komitetas. , gatvių
---------------------------ig vyK
.
,vz'*\,cn-Singers
w
.
•
vardą
galutinai.
;s
dant matai visose miesto dziai aptarti ir įsspręsti. Į tas adv. K. Kalinauskas,
ais
Kur “Parkinsime*
Įvykstančią
spalio
9
d.
Chi-daug
metų
buvęs
vykdomo; dalyse.
P. O. Box 694, Miami Rimčiausio? yra socialis*
LAWRENCE, MASS.
Automobilius?
cagos ALT skyriaus konfe- sios tarybos narys S. Mockalhp"
kitu
demokratiškai
žodžiu
Peach.
Fla.
Darbu Pakanka
Tai ne juokai, bet tikrai - -----------------renciją kuopą atstovauti iš-,kus iš So. Bostono, 11 kuo- tJg penkraaienia^ ir šešta.‘nusiteikusių darbininkų va
Kalbėjo ir Rąžulis
rimtas klausimas. Dauge- Korėjos karo metu vpa-rinkti drg. Ambrazas, Kaz-pos pirm. T. Matas iš Wa- (Her?,ai< puo 9 ;ki 12 vai dovaujamos laisvos organi
lvje Chicagos vietų, kur tingai buvo geri laikai dar- lauskas ir Strazdas.
terburio, ir vietos ALT sky-^-.į r ‘
p,, “
' zacijos. Stipriausia yra so Praeitame numery ALT
‘
Į Chicagos ALT skyriaus naus pirm. P. Krualskis.
J,0
cialistų organizuota Mėsos skyriaus dešimtmečio apraDarbininkų Federacija, ku- šyme praleista, kad kalbėvaldomųjų organų sudėti' Sveikino ir Įteikė dovaPATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
kuopa išrinko sekantiems nas šių draugijų atstovai:'Adolfina SKI džINSKIENė 1 iai Paklauso visų skerdyk-jo ir iš Pittsburgho atvykęs
li) darbininkų sindikatai su n. Rąžulis, uuvę^ _
metams šiuos asmenis: Dan ' L ietuvių Kooperatiškos
NAUJA VALGIU KNYGA
I apie
114,000
A
_ _ 1 • • T **<A-^
darbininku.
Kuraitis, S. Vainoras, J. Bendrovės pirm. A. BuOj X • - w. .
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Mankus,
J.
javičius,
ALRK
Moterų
SąTalalas, V.
Kitomis Informacijomis
Skoi ubskas, Strazdas, J. jungos 57 kp. Mary Chikurią paruošė ilgamete “Keleivio“ Moterų Skyriaus Kondroška ir P. Milleris. žius, Lietuvių choro pirm.
WORCESTERIO LIETUVIAI!
Įvykstančios ALT Chica- Leo Brazauskas. Moterų
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
Remkite Modernišką Lietuvišką Vaistinę
trečio šimto Įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius gos skyriaus konferencijos Sąjungos 28 kp. George
IDEAL PHARMACY
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti Įvai proga kuopa paskyrė Lietu- Strugas, S. L. ir D. D. ant29 Kelly Sųuare, Worce*ter, Mass.
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso vos laisvinimo reikalams rojo skyriaus vicepirm. C.
$25,
kurie
bus
Įteikti
konBeakas,
vietos
ALT
skyk Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistminkių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
ferencijoje.
Reikia
pažyliaus
P.
Krualskis.
5
ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
mėti,
kad
LSS
4
kuopa
ĮvaiBalfo
sveikinimus
perdadaktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
riomis progomis Lietuvos vė iš New Yorko atvykęs
Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą
dama apie šimtą Įvairių tautų mėgiamiausių valgių. laisvinimo bylai vesti au- adv. S. Briedis,
ir j kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para koja nemažiau kaip po $25. Šitam parengimui biletų
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
J
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. J09 kaina
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainiu,
Susirinkime prisiminti ir daugiausia išplatino Ona Gieiuvos Aidu” radijo pusva$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus nesenai mirusieji kuopos Kaminskienė, Z. žutautie- landž'o steigėja ir vedėja.
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
nariai: Dr. A. Garmus ir nė, M. Zorskiūtė. C. BeaVYTAUTAS SKRINSKĄ
A. Kundrotas. Vietoje gė- kas, M. Sausanavičienė ir Pakalbinkime draugus ir
KELEIVIS
Ideal Pharmacy vaiatinia salininkas
pažįstamus užsisakyti “Ke636 E. Bro*dwty
So. Boston 27, Mat*. i lių Dr. A. Garmaus vardu O- Ručinskienė.
; kuopa Įnešė $10 Į “Žiburė Pokyliui valgius gamino: leivį.“ Metams kaina $4.

prieš ketverius metus galėJAY ir Kanados Lietu-J<** dal vBd»kai laisvai pasivių Vainų švente. Konutešiandien
' aatu.a uainos kunka. - Jau ne- Da2nal Srlz«s is
Garbu, turi ieškoti vietos
\ įSlfclllS
pozitomms, gyvenamiems sa™, automobiliui pastatyti
laisvajame pasaulyje. Konkeltų gatvių nuo savo
kursui via nustatytos šios “mM- Tas ypatingai Jau"
ciama tirščiau apgyventose
vietose, kur namuose gyve1. Dainos tekstą lietuvių na pO kelias šeimas ir tu
gyvenimo arba tautos liki(vienoje šeiino tema pasirenka pats moję) turi po 2 ar 3 autokompozitorius.
mobilius.
2. Daina turi būti para
metais autošyta
keturiems baisams Kiekvienais
.... ....
. • • L- • _ u
mobilių skaičius staigiai di|> ,
*turi• v-.ir vis labiau sutirština
3. Kankiastis
buu deja
J
„____ ir keliuose judejipasirasytas slapyvardziu ir gatvėse
°
...
• *
ranka
t0 Pastoje matuose
ne kompozitoriaus
.Atskirame voke turi hn.i’ turės būti pravesti vadinaLainą Konkursas
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Puslapis Ketvirtas

Pienas ir ten baltas

nosi vietoj praleisti karštos’

JOS SLAUGO PREZIDENTĄ

vasaros dienas.
Pavaka
riais ir laisvadieniais grū-- ----- .. o ,
x
;dosi j pasienius prie balų,
(Laiškas i s Berlyno)
vandenėlių.
Automobiliai,
Vasarą Vokietijoj daug Apranga 8-10 kaitų, o motociklai, dviračiai, mokeliauta visokiom kryptim maistas maždaug 2-5 kaltus pėdai, marios žmonių, benir tikslais. Tarp abiejų Vo- brangesnis už vakarų Vo- žino kvapas, šunų amsėjikietijų kelionės pradėtos kietijos; žemesnių katego- mai slėgė zonos pasienį,
sportininkų. Berlyne taip rijų uždarbiai apie du, o kurios kita pusė išmirusi
pat per sektorių sienas su- aukštesnių apie tris kaltus matėsi. O pradėjus rudemušė rankomis futbolinin- didesni. Maisto moterys nėti, vėl liejasi bangos bėgkai ir W. Ulbrichto vardo Maskvoj laukia eilėse išti- lių iš rusų zonos. Daugiaustadione bendromis jėgomis sas valandas. Jo netrūksta, šia—vilties netekęs jaunižaidė tarpmiestinį susitiki- bet maža krautuvių, blogas mas, kuris kaip tik labai
Capt. Frances G. Derum
Caot. Caraline E. Koaer
mą Berlynas—Praga. Kiek paskirstymas, pasenęs par- reikalingas vakarų \ okietiTai oi iš nekuriu gailestingųjų seserų. nuneš .>.au«o
vėliau į vakarų Berlyną at- davimo būdas. Didžiausios j°s ūkiui.
sergantį prezidentą Eisenhowerį.
vežtas, tarp kitų, kaunietis Maskvos krautuvės batų Po pertrūkio vyko viso-______________
A. Šocikas išsivežė Europos skyriuje tik dvi kėdės, gi kie “surum burum. ’ Prie n
7
nas, bet dvi žmonas jis at
bokso mėgėju sunkaus svo- žmonių eilės stovi.
tokių skirtina ir “Tag der / Ar LKli1 Ję
sivežė. Su viena jis nuva
rio čempiono vardą. Atly-į
*
Deutschen.”^ Tai iš rytinių,
TAUTŲ BALSAS žiavo į VVashingtoną, o ant
dys sporte sakė, kad kas Grįžusių žurnalistų kelio- ProvinciJU bėgimo dešimtroji pasiliko New Yorke ir
nors panašaus lauktina ir'ne$ įakaišė tarpvalstybinė- me
^
io
minėjimas.
Atstovais
dalyvavo ir pabaltiečiai. Iš Paver*£^ Tautų Se.mas dar nezmo, kur tohau vykkituose frontuose.
mįs futbolo rungtynėmis
J Glemža TvirJmgsejo 30 d. nutarė:
ti.
Neapsirikta.
{vasarojus
Rusija
—
Vakarų
Vokietija.
inus
~
PVjiemza
(i,
Atkreipti
Britanijos,
Jei ji atvyks į VVashing. _ •
__ j?
* J___ Vėl vyko iš Vokietijų
. .. ame tiriu
rusai
atsklendė
uždangą
S1?3m™o3: kad , LletuvoJ
iJV ir Prancūzijos vyriausy- toną, tai Įvairių priėmimų
žurnalistų kelionėms Į Rusi- 1,500 žiūrovų. Tai kas, kad likę 2’000
bių dėmesį į faktą, kad So- tvarkytojai turės galvosūkį,
ją. Vyko daug ir daug ra- kelios dešimtys tūkstančių
V’ Zarttekhsvietų pasiūlytas tarptauti- Mat, svetimųjų valstybių
šė apie tai, kas kam linkęs: jų kraujo žmonių ar gimi------------ ;------------nės įtampos atleidimo bū- atstovai paprastai į visus
gamtos mėgėjai apie mene- mu dar tebedirba Rusijoj ‘Anapus’ IV PdS MllS das, be kita ko sudarant ir oficialius priėmimus kviesienas, kurios spalva, girdi, prievartos darbus.
Nusi______
įveiksminant europinę sau- čiami kartu su jų žmonopalikta sena; apie medžius, šnypšt, pinigų yra, kas jau Skaičiau “Vilny” verkš- gumo sistemą prieš paverg- mis, kurių kiekvienas turi
kurie ir ten ne raudonuoja, čia tūkstantinukė kelioms lenimą,
kad
anapus’’ tųjų mūsų valstybių išlais- po vieną, o čia atsirado atbet žaliuoja; dilgėlės ir da-'dienoms! Reikia pasižmo- Vengrijoje paleistas kardi- vinimą, faktiškai Įamžintų stovas, kuris turi dvi žmogiai esą tie patys. . . . Kiu:
" ’ yisa vakarų
’
. nėtį. Tuk
\ o- nolas Minszenty, Lenkijoje Sovietų viešpatavimą Cent- nas. Ką daryti šituo atvevėl smaguriautojai tebeJ°'! kietija juda, keliauja; bri- kardinolas Wyszynski išė-ro ir Rylų Europos paverg-ju?
si maslionku laltumu.
ie
salos, šveicarų Alpės, jęS j laisvę, Rumunijoje pa- tosioms valstybėms ir suda- Kai kam tai labai rimtas
—Ko taip išsižiojai, tėve? kasgi tokį pieną &gali g
matė
net,
kai
vakarais
en.. .
—Norėjau pasakyti tau Juk tai ne pienas, ale paApeninai, Pirenėjai, prie skelbta amnestija politi- rytų palankias sąlygas toli- klausimas.
mazgos. Lietuvoje mes toki kavedieciai (policininkai) Adrijos gūdžios žvejų dai- niams kaliniams, užsienio mesnei komunistinei eksblogą naujieną.
-------------------------kiaulėms atiduodavom, bet '■nusil pusius" vyras grazute- nos. Danijos maistu lūžta valstybių šnipams ir buvu- pansijai Europoje ir visur
—O kas atsitiko?
PAIEŠKOJIMAI
ir tos io nenorėdavo.
Iiausia ly<iėjo su kočėlu ran- stalai pasiekiami be jokios siems nacių agentams . . . kitur.
—Mane apvogė.
—Tėvas klaidingai pieną koJ laukiančių pačių globai, uniformos, be šautuvų, kui- 0 pas mus Morton Sobel
(2) Tvirtai reikalauti
— Kas?
supranti.
Tiesa,
k'ad
nenu'Jie
galutinoj
išvadoj
surado
kosv
aidžių,
ultimatumų,
vikalėjime.
Sergąs
pavojinBritanijos,
J Y ir Prancūzi- Labai svarbiu reikalu pa
—Dar nesužinojau.
griebtas pienas yra gardės- didelį panašumą taip emve- zų irneužilgo be užsienio ga širdies liga 74 metų Ja- jcs vyriausybes, kad neat- ieškomi Ona Untulis (po
—O ką pavogė?
kapituliacijos gyvenusi be
nis: bet jame yra daug rie- piečių ir Išganymo Almi- Paso—Sapnininką.
cob Mindei kalėjime. Eli- sisakylų Albanijos, Bulga- ne Frankfurte), Adolfas
—Nedidelis nuostolis, tė balų. nuo kurių žmogaus Jos r-anų Žodžiu, didelis Čia
tik spėjo nuaidėti zabeth Gurley Flynn—ka- rijos, Čechoslovakijos, EsEigelis ir Viktorija Eigeliekūnas
tunka,
o
nutukęs
brūkšnys
per
menkaverti
Maskvoj
futbolistų proga Įėjime.
ve.
tijos, Latvijos, Lenkijos, nė.
Rumunijos
ir
—Ale jis man labai rei žmogus pasidaro sunkus ir “aš'’ ir gilus, kaip samago- Dinamo stadione "Deutsch- “Desėtkai kitų makartiz- Lietuvos,
greičiau
numiršta,
negu
lie110
kubilas,
altiuizmas.
...
land. Deutschland ueber al- mo ir Smith akto aukų ka- Vengrijos laisvės bei nepri- Svarbiu reikalu paieško
kalingas, vaike. Žinai, jau
Apie amnesti- klausomybės atstatymo, su- mi Evaldas ir Augustė Liutrecią naktį aš vis sapnuoju sas. Todėl senesnio am- Asilo protas — visokių les (giedama tik trečias Įėjimuose.
bertai ir jų vaikai Erikas,
smožytą kilbasą su raugin žiaus žmonėms daktarai ir durnvsčiut vainikas. Paro- posmas). kai amžinai mai- ja politiniams kaliniams darant sąlygų, įgalinančių Hugo. Augustas, Alfredas,
tais kopūstais. Kaip tik pataria riebaus pieno ne- dė jiems ir prieš 30 metų, dai susikaupusių \ okieti jos Amerikoje valdžios sferose šiuose kraštuose pravesti Vilius ir Gerhardas- visi
akis sumerkiu, tai balione gerti—nei riebaus pieno, sako, užsienių žurnalistų evangelikų bažnyčios kelių nedrįstama nei prisiminti, tikrai laisvus ir nesuklasto- pirmaisiais po karo metais
ir čirška ant patelnės; ale nei riebios mėsos, nei svies- akims įsteigtą priverčiamų- galvų veidai atsidūrė Stali- Priešingai, politiniai kali- tus rinkimus.
jų darbų Kriukovo vardo
garbinančių popų glo- niai Amerikoje traktuoja- (3) Kviesti Britanijos, gyvenę Ravensburge, DP
kaip tik aš siekiu ją paimt, to. nei kitų riebalų.
Ti7~tp7
J^Camp
’, •
oon. .jie
ten rado"
įaao gy\ą mi kaip kriminalistai, ko J\ ir Prancūzuos
» t- Klostei
•
at
ji tuojaus prapuola. Noriu —Maiki. aš ant to nesu- stovyklą. “Asilai” švelnius ben"
Prancūzijos vvriaukrikščionybę,
netvirtinu,
ranedarė
nei
Rusijos
carai.
”
svbes
nepasirašvti
su
So■
A
*j
m
V
Jų
P
aieskoma
Ma
nepasirašyti su Sožinoti, ką tas galėtų reikšti, tinku. Lietuvoje aš mėgda- reportažus rašė apie tai sao sapnininko nėra. Buvo vau gerai įsūdylus lašinius vo spaudai, o rusų zonai te gayus “cerkovnos,” bet teo- Taip porina “Vilnies” vietų Sąjungos * vyriausybe ,la A e^S’ 71.e,g.3Utine. pdT
padėtas ant lentynos kartu su raugintais kopūstais, ir liko tai tik su pasigardžia- logijos studentais pasikeisti vyriausios galvos ir, žino-jokios sutarties, kuri netie- ‘f ‘anCAl^?'1C/'’ ^mPsl
susitarta.
ma, tą dalydami nei kiek sioginiai arba įsakmiai pasu kantička, ale dingo kaip buvau sveikas, kaip krie- vimu persispausdinti,
Witold Jan, gimęs
kamparas. Matyt, kad tai nas. Mergos ir po lova nuo Suprantama, buvo ir la-Į Grįžusių iš Rusijos daug nerausta. Kam kam, bet tvirtintų Sovietų neteisėtus “apie 1928 metus.
kokio šliuptarnio darbas, manęs nepasikavodavo. O bai bešališkų pranešimų, jos garbei parvežta maldė- jau Maskvos akliems tar- užgrobimus Centro bei Ky Ai t i m ų j ų paieškomi:
ba
kantičkos nerušiojo. dabar vos tik pasivelku. O Stabtelsiu kiek ties Berlyno lių. užmaskuotų, bet labai nams reikėtų bent apie ka- tų Europoje ir tuo būdu Gvistak šeima, Ida Kaunicpratęstų Europos dabartini
klausiau Zacirkos, ar jis ar žinai kodėl? Todėl, kad dienraščio “Telegraf” bend- gerai apdirbtų raudonuose Įėjimus patylėti.
nė, gimusi 1909 m. rugpiūvienuolynuose.
Ir
jei
visi
Ten
“
anapus
”
milionai
suskaldymą.
Amerikoje
nėra
gerų
laradarbio
pranešimu.
Jis
nū a kada tokio sapno tū
čio 19 d., Ida Luidzialait,
užklausė lydėjusį emvedie- ką parveža, tai kitaip ne-sėdi kalėjimuose, dažniau- (4) Dar kartą pat\ n tm- ma
lė jęs. Jis pakraipė gaivą ir šinių.
ždaug 50 metų amžiaus,
sako, kad tai esąs blogas —žinai, tėve, kad yra to- tį, ar tiesa, kad Rusija 10 galėjo elgtis ir vakarų Vo- šia visai be teismo, vien ti pavergtųjų Europos vals Erna Skerath, Kazys Gečas
ženklas. Jis syki kilbasą kia patarlė, kuri sako: kur milionų gyventojų laiko nerijos kancleris Adenau- saugumo policijos nutari- tybių pasiryžimą savo lais- ir jo seserys Aleksandra ir
į
sapnavęs, tai po kelių dienų nėra žuvies, tai iš bėdos ga- koncentracijos stovyklose, er. Už kelionę jis gaus mu ten Įkišti. O čia Ame- va valia įsijungti
.
eui0P1?Juzė iš Vilniaus,
gavęs mušti. Jis rokuoja, įima ir vėžį valgyli. Ji tin- Emvedietis patraukė pe prie Bonnos nepaprastai rikoj pati “Vilnis” sako, nio saugumo sis emą, ai Ieškomieji, arba žinan
kad tokio baliaus ir aš ga ša ir lašiniams. Kai geros čiais ir žiaumodamas pra- gerai paruoštą diplomatiniu kad jų tik desėtkai tėra. tik jų laisvė ir valstybinė tieji jų adresus, prašomi
liu susilaukti. Argi tai ga mėsos nėra. tai ir lašinius bilo: "Jei jūs geriau žino- parketu slidinėti emvedės Tai koks gali būti palygi- nepriklausomybė bus atsta- skubiai susisiekti su PLB
'šnipui dalini. Vadinkim nimas ir apie kokias plačias tyta ir patikrinta,
žmonės valgo.
te, tai . .
lėtų būt teisybė. Maiki?
Vokietijos Krašto Valdyba
ji ambasada ar pasiuntiny- amnestijas čia gali būti kai-------------------------- —Ai bečiu. Maik, kad “O Vorkuta?”
—Ne, tėve, kepta dešra
adresu: Litauisches Zentral
"Jokių ten prievartos•:be
; u kopūstais reiškia visai ką jei tu gautum gerų lašinių
1
ba- .....................
,
Dvi Atstovo Žmonos komitee, Weinheim a. d.
*
Ištikimieji Maskvos ber--------paragaut, tai tu taip nekal- darbams išsiųstų nėra,” atlitą.
Bergstr., Postfach 233, Ger
,
kirto emvedietis.
Dar prieš Įsigalėjimą šio, nai tvirtina, kad carai ge- Pakistano pasiuntinys at- many.
—Sakai, mušt negausiu? bėtum.
—Mušt gali gauti, bet tai —Aš taip kalbu dėlto, Keletas susigundo ata- pavadinčiau, laižymosi. va- riau žiūrėję į politinius ka- vyko su 2 žmonomis. Mat,
nebus dėl to sapno, tėve. tėve, kad man teko jų ra- kuoti emvedieti vykti pasi karų Berlyne turėjo įvykti linius negu Amerikos vai- mahometonų tikyba leidžia Pieštukas (pencil) yra pasražvalgyti Vorkuton. čia jau Pabaltijo pavergimo minė- džia.
turėti net 4 žmonas, jei tik mintas iš Brazilijos vaško.
—Tai visgi pasakyk, ką gauti.
Jaf? išlaikyti. Pakista- Anglijos molio. Irano gumos.
—Tai tu ragavai ameri-'Įsiterpia vertėja ir surimtė-jjimas Ruošėjais buvo vo- Sakykite, kur toliau bereiškia sapnuoti kilbasą?
jusia veido išraiška atšau- kiečiai, kvietimai išsiunti- galima nueiti su tokiomis f10 atstovas, matyti, nesi Xew .Jersey cinko. Meksikos ar
—Gali būt, kad tėvas ei koniškų.
iš ’ na
na:: “Mes jums už mūsų nėti, bet vėliau atšaukė. Ką kalbomis? Tikrai, anot to jaučia esąs toks turtingas, Ceylono grafito. Pietų Pacifini gult be vakarienės, todėl —Ne, tėve, tie buvo iš
'sistemą jokios atskaitos ne gi. jilaukai jau tepami po- žemaičio, jiems ir š . . . gar- ka^ galėtų išlaikyti 4 žmo- ko banginio taukų,
ir sapnuoji valgį.
Lietuvos atvežti.
mada diplomatiniams pos- nziai
džiai kvepia,
Kvepia, jei tiK
tik jis ni
—Ju rait, Maik, aš jau —Enivei, Maiki, be laši-’skolingi!”
kelintą vakarą atsigulu be nių ir kopūstų Lietuvos
tams. o čia sklastyme šapai siškas.
*
5
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
•Telegraf” bendradarbis maišosi. . . .
jokio pasilko.
žmonės nebūtų tokie drūti
^es žinome, kaip carai
«i
(patiekė rubliais žemiau de- Bendrai, vakarų Berlyne elgėsi su politiniais kali—O kodėl nepavalgai? ir sveiki.
Keleivio” Kalendorių 1956 Metams
—Kad nežinau ką valgyt, —Šiaip ai- taip, tėvas damas kainas.
jokio atoslūgio nejaučiame, niais, žinome kaip elgiasi
“Keleivis” leidžia didelį apie 100 puslapių ka
Maiki. Nuėjau pas vieną klausyk daktarų patarimo, Vyriškų drabučių eilutė Į Maskvą vykti, ten tele- ir jų įpėdiniai komunistai,
lendorių
1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
daktarą, tas uždraudė val tai lengviau galėsi vaikščiot—1,200-1,400; paprasta fonuoti, kaip matėm, vasa- Kriminalistams jie jau kegyt mėsą ir kiaušinius. Ir ii- ilgiau gyvensi.
suknelė—400-600: pora ba- ią nebuvo sunku. Bet jei lias amnestijas yra pa prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
sako, netočyk nei druskos, —Maiki, kas man iš to- telių—150-300.
rakai ų Berlyno gyventojai skelbę, o kiek jų buvo po- tas.
rei cukraus. Senam žmo kio gyvenimo, jeigu aš tu- Vyriškos puskojinės—11; nori rusų zonoj aplankyti litiniams? Jie visuomet paKaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
gui toks valgis esąs nogut, rėčiau gerti nugriebtą pieną moteriškos dirbtinio šilko artimųjų kapus, sergančius brėždavo, kad amnestija riuje skaitytojai ras daug. įvairiausių skaitymų, in
greit numirsi. Nuėjau pas ir valgyt žalius gručkų la-;kojinės—30; elektrinis pro- savuosius, leidimo negauna, neliečia politinių kalinių, formacijų. eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
l itą, tai tas liepė nevalgyt pus, kaip tie daktarai pata-'sas—57; mėsos malūnėlis gi telefonu su rytų Berlynu Tai kokiu begėdžiu reik
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
r.ei duonos, nei bulvių, nei ria? Juk aš ne veršis! Pagalima susisiegti per . . . būti, kad galėtų dabartinę sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
makaronų. Na, tai pasakyk, trajinau tris vakarus vaka- Radijo aparatėlis—300; Muencheną. Taip.
Maskvos valdžią
rodyti
“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
ką aš galėčiau valgyt?
rienės nevalgyt, ale šįvakar kilogramas baltos duonos— Bet kelionių karščiai siau- mielaširdingumo politi—Bet visgi turėjo pasa jau valgysiu. Valgysiu ir 3 ;kilogramas makaronų— tė ir vakaru sektoriuose, niams kaliniams pavvz- lieka ta pati. 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šome siųsti šiuo adresu:
“ *
—R. M.
kyti ka gali valgyt. Ar ne gersiu kas tik mano dūšiai 4.50: kilogramas taukų—įUžsigrūdę traukiniai pliupo džiu?
f
pasakė?
miela, ir tu matysi, kad nei 25: kilogramas galvijienos į Vakarus ir atgal, lėktuvai
-------------------------“KELEIVIS”
—Fasakė, vaike, ale kaip /ienas graborius nesulauks—18; kilogramas sviesto—savaitėmis iš anksto išpirk- Artinasi ruduo, pakalbin
ant juoko. Sako, gali iš- mano pakasynų. Ai bečiu! 24.60: kilogramas margari- ti. Automobiliai ir autobu- kime pažįstamus ir priete
636 E. Broadway —South Boston 27, Mass.
? *»rt pusę stiklo pieno, ale —Geriausio tau pasiseki-nos—18.25; RiĮogramas la-sai siuvo išpampę. O kieno liūs užsisakyti “Keleivį.’
šinių—25.
\
kišenėje tik smulkūs, tenki- Kaina metams $4.
turi būt nugriebtas. Nu, tai mo, tėve!
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Pusla» is Penkta*

[VIS, SO. BOSTON

nų traktorių stočių derliaus

Vilniaus Seimo išvakarėse

G V V! ŽMONĖS

nuėmimo duomenis. Įdo
mus vaizdas!
Pasirodo, kad iš 135 stočių
(Tęsinys)
ką daryt, kad be to neganė viena neįvykdė numa
.
ri
Įima apsieiti?! Jau pakantyto plano. 82 stotys įvykJau Net Jiems Perdaug
Kaip Tarybų Valstybė džiusios ne daugiau kaip , • ais,^s
spa
io,
ap
uziusios ne uaugiau
kr
įvykių sukunuose
. mums
. , . vilkus per, tiek
Viršininku
“Įdukrino” Mergaitę
dešimtu darbų dali, 3a tu |amĮJ n’otaikos lietu- metų ** ba“’. caro va!dz,os
Komunistų tvarkoj viso- “Literatūra ir Menas” stotys įvykdziusios nuo 10 • ‘ įntPnirpntu neDriklau jun8*’ gana Jai sPauc*us ls
kių virsimnKų priviso kaip rašo, kad prieš porą metų įkį 70^, trys stotys įvyk- . ;.1 T??®. JL, - f Uti'_ mūsų kruviną prabaltą ir
grybų po gero lietaus. Tuo Lazdijų rajono liaudies džiusios daugiau nei pusę ‘
ų Jr '.
j - ■ 27 " ašaras, gana lupus nepakeEomunistai užkrėtė ir Lie-teismas atėmė Žemaitienei darbu, o lb stočių kom baiol£amza'T > .&
. liamus mokesčius ir akčyzas
tuvą. Jau ir jie patys ne- motinystės teises.
Mat, naj visai nedirbę.
tuvdam^ Kndarvri^oki nore ”
beisKenčia ir štai “liesoj” “Žemaitienė, buvusi moky- Vadinasi
beveik visa1 a.s.su<* H*
1
ar pasitanmą. “Nepadėkime ginklo, košaukia, kad reik -tobulinti loja nenorėjo eiti su mūsų derlių gavo nuimti “pik-sumai
suvažiavimo suma- lei
lei nebus pešta žmonių įsir piginti valstybes apara-liaudimi. Jos duktė, ketu- čiausiomis buržuazinėmis nytojai patys nežinojo, ko- rinktųjų valdžia ir kolei vitą-’'
riolikametė Genutė, gyveni- priemonėmis” — dalgeliais, .t čia galo griebtis, nes si žmonės, turtingi ir oeturŠtai mėsos ir šaldytuvų mą matė kitokį: gražų, įdo- pjautuvėliais. ...
nepi ipažino
revoliucinės ciai, ponai, ūkininkai ar
trestas. Jo visas darbas— mų, viliojantį savo šviesia jai lau įr technika!
gatvės, atnešusios ir jiems aaroimnuai, mokyti ar ne
gaunamus iš mėsos ir pieno ateitimi. Motina plėšė nuo
-------laisvę galvoti ir veikti, ke-mokyti, vyrai ar moterys,
produktų pramones minis- dukters kaklo pionierišką jęomunįsla j-tpie 4&«/ioa»nt liamų šūkių. Susidaręs lie- maskoliai, lietuviai ar zylelijos raštus perrašyti ir iš- kaklaraištį, trypė kojomis
tuvių komitetas lietuvių aai, tokios ar kitokios tisiuntinėti » įmonėms ir tai, kas mergaitei buvo Šiemet sukako 2o metai, memorandumui ruošti spa- kybos, kolei visi, pasiskutų įmonių sąskaitas suvesti brangiausia drabstė purvu kai nore aunas aau.onsKis,
atsišaukime teis'in.
M metu amžiaus, ne
ir pasiųsti ministerijai.
dukters sielą.
musų Leninines kainos t*, u
gales lygiai oe jokiu tarpiTeisinas atėmė Genutę išvadinamas, lokio žmogaus
Žemės........
ūkio ministerijoje
,.
pi
i,
a
, . .
- motinos.
. . . netuiedamas įeika- “■“‘"i’ “ •uktyeių rmkit ‘į
otinos. Ji buvo apgyven-ir
apgyven- ir komunistai negali
negan atsizaaisizatu»n
3 'la je;fclK. l>use dinta Seirijų vidurinės mo-dėti. Kažkoks peckeiis J. lingos autorizacijos rodyti m^ ,savo pasiun 1
*
New Yorko tautinės gvardijų- atstovai: vyr. seržantas
tarnautojų. Joje y,a < sky-kykkg benJdųrabuty. o koksPallonis -Mėsoj rašo, kad tautai kelią, kuriuo ji ženg- ^adtį‘”
ko,e‘
John P. Hansberry (kairėj) ir seržantas J. Nagorka
nai, kuriuose
(dešinėj) nusifotografavę Londone su pulko seržantu
ui iuose j tėra
tei a
čia gyvenimas ir kaip ta “susikūrusi tarybų valdžia ti turėtų, negalėdamas pats
lma Lietuvos iš
rinktiesiems
susirinkti ne
nas viršininkas (da
majoru
L. Trimming. iš garsaus sa\o puošnia uniforma
“našlaite” čia rūpinamasi, sudarė J. Jaolonskiui pa-vienas imti ant savęs atsa *»et
tarnautojų jis neturi), Al“ papasakoja vėl tas pats lankiausias sąlygas toliau komybės,” nutarė šaukti e erour8e o Vilniuj ir čia
“Coldstream Guards.’’
nutarti, kokia toliau turi
tuose 3u skyriuose yra
‘'“.J 0 laikraštis.
dirbti svarbų liaudies švie-minėtą suvažiavimą, kuris būti Lietuvoje valdžia: ar
vie^. alnau^°Ją» .
Kambary šalta, Genutės timo ir kalbos kultūros dar-turėjo įvertinti caro manivirsinm ų un po nau-batukai suplyšę, ji net ne-bą,” gi
nepriklausomos festą, busimuosius rinki Lietuva ir toliau turi likti
prie Maskolijos ar visai
°JU"
turi vvi.ivvVcmoVzvAi/v
plunksnakočio klasės Lietuvos laikais “jam teko mus, valsčių, parapijų, žei'anevėžio spirito kombi- darbams rašyti ir rašo siū- vilkti sunkią ir vargingą miečių (savivaldybių) Įstai-j°* . atalskl’,l|! Nep^'_
Vasario 16 gimnazijos di- kybos dėstytojas esama panate
dirba
64 j prisirišusi plunksną prie gyvenimo naštą.”
, run
ba bi
gų, Lietuvos luomų ir tautų,
*™hS •-°’L,t°;el GY rektorius dr. V. Literskis dėtimi yra patenkintas. Gedarbininkai, o administ. a- ie£uko.
* » .
toks 4
cekelis mokesėiu ir žemės klausi-1 «ų
nktųju rankas
atsiuntė ilgą raštą, kuria- ras mokytojas turi dalyti
cinu valdymo personalas1 Roks nkimas' Genutės rašytojų "Lidratūbs ir mus.
visa valdžia!
me
paaiškina kaikuriuos įtakos į mokinius.
susideda ^ ZU žmonių.
motinos, laikraštis nerašo, Meno” savaitrašty sako, Kitame atsišaukime or- “Vyrai ir moterys, seni ir „imnazija liečiančius fak- Šią vasarą Vokietijoje
nesą saukia, kad reik bgt
nėra sunku Kas kad jabionskįs tik rusų pa- ganizacinio komiteto narys jauni, visi prie darbo, kas tus, ,kurie
.....f. buvo spaudoje iš- Įvyko vienas didelis Euromažinti
viršininkų skaičių pasakys, kiek tėvų ir vaikų skatįntas pradėjo domėtis Jonas' Kriaučiūnas savo kuo tik gali! Jau laikas vi- kelti.
pos lietuvių inteligentų su' •’-’inių siųsti sPecia_ pavergtoje Lietuvoje yra lietuvių kalba.
lapkričio 11 d. “prisimini- siems sukilti ir balsiai su
Gimnazijos direktorius važiavimas, kuriame buvo
listus į pi amonės, žemės, susįlaukę panašaus likimo, Teisybės čia nei už cen- me" kalba apie tai, kad ta- sukti:
sako,
kad niekas evangeli- iškelta sunki Vasario 16
transporto įmones naudin- kaip Žemaitienė ir jos dūk- tą, bet ką tu jiems padary- me suvažiavime turėtų at-“Teprasmenga caro
vai- kų neverčia prieš ir po vai- gimnazijos
mokytojų ir
go darbo dirbti.
tė Genutė?
,
si—meluoja ir tiek.
silankyti kuo daugiausiai
gio
žegnotis
ir
jie
to
nedamokinių
padėtis.
Suvažia
Bet viršininkauti malo
--------------inteligentų, bet kadangi tos
vai- ro. Patys evangelikų mo- vimas konstatavo Vasario
niau negu dirbti, todėl visi
inteligentiškos “tveriančios” “Tegyvuoja žmonių
Bolševikiška Technika
kiniai ir dvasinė jų vado- 16 gimnazijos prieškrikškombinuoja pasilikti vieto
Mirė V. Valsiunienė
pajėgos negali atsilankyti, doma Lietuva!
se ir . . . gauti viršininko Rugsėjo 10 d. žemės ūkio Mirė Valerija Valsiūnie-jos kviečiamos siųsti “Tegyvuoja Seimas Vil- vybė kitokių pageidavimų čioni. ..os dvasios išplitimą,
niekada nepareiškė.
Nekrikščioniškų pažiūrų
ministerija paskelbė maši- nė. Nepriklausomoj Lietu-komitetui rašytus referatus, ntuj t
algą.
Gimnazijoje nėra “kovos plitimas
davė
pagrindo
“Tegyvuoja Socializmas!
VOJ JI buvo pradžios mo- bet ir tie, kurie patys atdėl sielų.” Katalikų ir evanm
katalikam mokytoSKAIDYKITE
U-i-i-irSg
rss_ vyks. turėtu rDristatvtį “sis- “Lietuvos Socialdemokratų gelikų santykiai geri. Tarji- jam iš gimnazijos pagiTCVKIOS frv/vfevTtfi'ie
moKyioja x_
Ir Į.:į.
uis. _
pfhdedanti eilėraščius rašyti, tematiškai išguldytas nuo- Partija.
įeliginės ir tarpideologinės traukti.
Komunistams Lietuvą pa- mones ; žodžiu, suvažiavi- “Lapkričio 6 d., 1905 m. kovos nėra.
Laimė dėl ateitininkų
iškilo įi mo nnviauvim*
iniciatoriai galvojo,
' grobus, ji greitai įskilo
s^ivujv,
.
Viena
Viena 18 metų mokinė “įsigalėjimo” neturi jokio
o pirmąsias eiles ir priklausė audrai siaučiant, ramiai pa- Penktųjų metų \ ūmaus Ašm
priėmė katalikybę. į „ l indo. Tik 45 iš 160
NAKTYS KARAI.IŠKIL’OSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio ro
rašytojų” bū- sišnekėti ir paklausyti siste- seimo išvakarėse be
Gimnazij
Dovydėno apysaka apie jaunuolių
manas iš Žemaičių Kalvarijos praa-“ištikimųjų
įmnazijos vadovybė ne- mokinių yra ateitininkai.
pergyvenimus šienapiūtėje. 168 pus- eities. Kietais viršeliais, 467 pusią
Į; rini
matiškai išdėstytų nuomo- Lietuvos, kuri dai saldžiai
lapiai. kaina ........................................ $2 piai, kaina ......................................... $4 1'lUl
Lietu--kalbinėjo
Ašmytę pereiti į Kid s mokinių organizacinių apie įvairius Lietuvos snaudė, reiškėsi dvi
CEZARIS. Mirko Jesuliė’o romanas, VILNIUS TARP AUDRŲ. Jeronimo
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis.
vos, kurių viena, Lietuvos katalikų tikėjimą. Tai bu- s yra žymiai didesnės,
Cicėno knvsra apie Vilniaus krašto Ruošia Kolūkiu Pareigūnus reikalus.
IRK puslapiai, kaina
ii
ii
ėziiCAC
lt
o
t
_
*»
lietuvių kovas už savo teises. Kai
Socialdemokratų
Partijos vo jos pačios apsisprendi-Visiems mokiniams organiLENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- na, kietuose viršeliuose
. $5.50
mas.- P
Pagal
įsta- zacme
zacinė laisve
laisvė yra uztiknn
užtikrinia 4 mokyklos, į ku- Tuo pačiu metu, kai tas
kelią į mas
??al vokiečių jstaLisKAi. Geriausias vadovėlis pra"
Veikia
tas vadovaujama,
vadovaujama, laužė
laužė kelią
dedantiems angliškai mokytis; duoda TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
....•limama 800 kolūkių Pats lietuvių komitetas su- tiRfai neprikiausomą įr (ie- tymus tokio amžiaus asmuo ta.
Ateitininkų veiklos pa
ištarimą, angliškus pasikalbėjimas.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas 1
P1
tėvų
Kaina ................................................... 75c socializmo aiškinimas.
Kaina 25c. buhalteriu
irių,
sąskaitininkų, darinėJO Rusijos premjerui mokratinę Lietuvą/
tun tels^ ^ats tlkejima pa-grmdas yra mokinių tęvi
NAUJA ........... .................. .. ..................
išininkų ir kitų parei- grafui \itte memorandu‘
sirinkti. Gimnazija draudi-ir ; a-, ūmo gimnazijos iš
KyuYGŽ50 į <.in
,soc 1irA Lnaudinga
r E M 0 brigadininku
chelson ic,Aė^Giara^
parašyta,
PRADAI.
Populiari
&
(Bus
daugiau)
laii .'.toju valia, kurios niemo teisės neturi.
Kaina ....5i.2o knyga šių dienu normom
receptų. 132 pusi.
pu
klausimams supras-gunų, neturinčių reikalingo ™ą apie visokius Lietuvą
KAS BUS, KAS NEBUS. BET ŽE ti
.
Kaina
atsiti-kas
netir i teisės nuneigti.
Tai
vienintelis
toks
u. Kaina ..........................50c jgsi^vinimo.
liečiančius dalykus, vienaK. Bielinis
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo
Rimas dr. Literskiui direk- Kn.aiikišku pažiūrų regos įdomus aprašymas, kaip Joni SOCIALIZMAS ir religija, raVienmetes žemės ūkio me t0 memorandumo punkMažrimas 1812 metais iš Viekšnių į
rašė E. Vandervelde, vertė Vardūtoriaujant.
Kitas atsitiki- r; j u sudaro didžiausią rė
buvo pasakyta, kad
Kauna nusikraustė ir Napoleonų re- nas. Kaina ...................................... 10c m(lkvkl<lS,
Vilniaus radijo
gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50
. lietuviai reikalauja, NAUJI KAŠTAI mas buvo dar gimnazijai mė:a dalį. Per Amerikos
LIETUVOS istorija.
Parašė v. pranešimu, baigia 708 darNEMUNO PAKRANTĖSE. Jdomūs.
Daugirdaitė^Sruogienė. Kaina $3.00 . , , , ,
,
, .
A
.
tebesant Diepholze.
katalikus yra gautas visas
lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus
žininkai, bitininkai, veteri- kad visuose viršiausiuose
atsiminimai. 136 pusi. Kaina SU**! LIETUVIŲ
KALBOS
ISTORIJA.
miškinin- manifestuose ir paliepimuo- TREČIOSIOS KANADOS Mokytojų sąstatas įvai- b' nd. rabučio įrengimas

Direktoriaus paaiškinimas

2

>9

gva

Vertingas Knygas
t

MILŽINO PAUNKSMĖ. Balio Sruo
gos trilogiška istorijos
173 pusi., didelis formatąpopiera. Kaina .....................
KON-TIKI. Thor Heyerdahi
mas nepaprastos šešių vyrų
nės plaustu iš Pietų Amerikos
lmezija. 413 pusi. Kaina...-$3.75| SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana-’ ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi-j, romėnės
s»ntW«a ir,r kodėl
k™ jij, dar
ua.
vičienes pns,minima,
prisiminimai ,išs jos ja
jausuomenės santvarka
Kaina
25c
nvstės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis.
Kama ................................
................................ 25c

Bet

valios
sudėjo

mui saukti komitetas reika-guotas, 120 pusi. Kaina veikimo laisvę. Tarp mo- Gimnaziją prižiūri Krašr
ui lav0’ kad Rusijos vienval- nepažymėta. Leidiny aps-kytojų lietuviškumo atžvil-to Valdyba, Kuratorija ir
V Hmuje, Gedimino kai- ^jg caras viekuose aktuose tu žinių iš lietuvių visuome- giu yra pilnas sutarimas. Tėvu Komitetas.
5™
pradėti alc!’e-kalbėtų "kaip' Lietuvos Di-ninio gyvenimo, daug fo- Niekas evangelikų nesu'
_------ ——
-L Aisčio atsiminimai apie Binkį.: ra fa/ šviesu/ TmmVa bo’iševiz-°J°giniai
kasinėjimai, ku- ajg Kunigaikštis, tad aiš- tografijų. Be to yra Liūdo ka ateitininkiška kryptimi. Artinasi ruduo, pakalbinM.škm,,
11U0S ykd?. Moksly Akade‘ku, kokiais supratimais va-Šmulkščio
straipsnis apie Evangelikai turi savo tik, - kime pažįstamus įr priete243
pusi. Tumų.
KainaSave^pusiapia.'
....
MIRUSIOS SIELOS
Mkaina .................................................. 50c mijos Istorijos Institutas. Jų dovavosį uįs suvažiavimui Steigiamąjį
Spima
Seimą ir
ir J.
J. bos
bos dėstvtoia.
dėstytoją. Abi
Abi tikvbr-s
tikybi s bus užsisakyti “Keleivį.*
svarbiausias veikalas. išvertė .....
ROMOS VIETININKAS?
POPIEŽIUS
.........
........
............YRA
•'•tikslas
“išaiškinti
kalno
____ žmuidzino*
“Lietuvos pen- nesimaišo. Evangelikų ti- Kaina metams HMiškinis. 290 pusi. Kama... .$3.2-,
KR1STAUS
Ba- ...
.,
.... ir
V, šaukti ikomitetas,
rašė kun. M. Valadka. Svarbu Plh€S SUSldaiymo istoriją.’
RYTŲ PASAKOS.
Vinco Krėvės
Tose pačiose suvažiavimo kiolikos metų nelaisvės suparašytos indų ir kitų tolimųjų kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 Ta medžiaga būsianti paišvakarėse Lietuvos Sočiai- kaktį minint,
tautų "legendos.
220 pusi.
Kai
“Vilniaus miesto (jernokiatų Partija lapkričio
na ...................................................... $2-.»0 sociALDEMOKRATi.TA ir bol- naudota
—•—
ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kautsk • .
v
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo 1SIO1 ljai.
6 d. «paleido -Į . Lietuvos
žmo- COMMEMORAir.riiviiTC
1()N Dr’
_________
.
.
LENGVAS HUDAS
M. Valadkos parašyta knyga. 250 klausimu knygutė. Kaina ........... 25c
nes
tokio
turinio
atsišauki-DR.
KAZ^S
GRINILb.
pusi.
Kaina .... ........................ $2.50 KOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR
Televizijos Centras
BINO SENOVĖJE. Dievų yra vi-'
Mimeografu
atspausdinta
IŠMOKT ANGLIŠKAI
ŽEMAITĖS
RAŠTAI.
Garsiosios
mą:
.okių
m,-wn rašvtoios nirmoio karo metu sok
”» įvairiuose
^airiuose kraštuose
Kraštuose ir jvairiuojvainuo
. .
.
Tarptautinės
Ūkininkų
Są

Amerikoje ’parašyti vaizdeliai su ralaikuose dievai bnvo kitokie. Ko\ llniUje pne \ ingio pai
Vyrai už ginklų
šytojos J paliksiu.
128 puslapiai,
buvo senųjų l.etuv.ų dievai?,
gtatomas
televizijos
jungos 37 puslapių leidišytojos paveiks.v..
—, ,------- ,---- ,, „ .
Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
$i.oo ko
statomas
televizijos
kaina
........................................... 50c Kama
“
Už
ginklų,
seni,
jauni,
nys.
Jame
anglų
kalba
išpa
gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvuJį manoma už, ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS. p. ADeikio centras.
NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
parašytas istorinis romanas iš Že- UjUo-fi Vitu moto n,rinkli
vyrai ir moterys! Jau atė- spausdintos kalbos, kurios
lių, paukščių, žuvų. vabzdžių, medžių ir gėlių pava
PINIGAI Jono K. Kario. 160 pa- maitijos krikšto laikų.
Su kietais Dalgtl Kitų metų ITldenj.
jo laikas visiems sukilti ir buvo pasakytos minėtos sąveikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
Kaina ............... ....$3.50;
------------dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
Kaina ............................................... $5.00
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie
VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo
Išleido Mizaros Knygą nuversti nuo savo sprando jungos šių metų birželio 24
A KISS IN THE DARK. J. .lazmi- toks tvanas būti ir kų apie tai
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, naa dak
tą,
nekaltų
žmonių
kraud.
New
Yorke
surengtame
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai. sako mokslas. Kaina ................... ......
.
. -jic
.
“Laistarą, losiant kertėmis,
l'r?.Y?2Vėr. ir tt.
150 pusi. Kaina kietais virše'iais S2
. Lietuvoje
,J , išleistas
.
w
! jai* aptaškytą, caro vai- dr. Kazio Griniaus mirties
redaktoriaus
vos socialdemokratu raštai dėl boi-įeoaktoiiaus
Kojaus jžia j Jau sukilo visi didės-5 metu sukakties minėjime
Parodyta kaip kiekvienas žccčs rašomas lietuviš
lietuvių KAJ.BOS gra^matika^.
ir
teroro
Lietuvo-Mizaros
romanas
“
Kelias
į nieji miestaL
A. Devenienės.
miestai, Lenkija.
Lenkija, Lat-Re
Lat- Be A.
Devenienės, P.
P. Ža
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je.
Kaina ........................................ 25c
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. RARABAS
paer Werkvist-O isto. Laisvę.’
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviėrija, Finija. ir Kaukazas deikio. J. Audėno, G. Hus............. ...............................
rinė apysaka iš pirmųjų krikščiokai.
jau visas sukilęs—neatsili- ton, S. Mikolaičiko ir dr. J
KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ, nybės laikų Romoje, Palestinoje ir
Paminklas Puškinui
Kaina 75 Centai
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Knyga laimėjusi Nobelio
kime nuo kitų ir mes ir kuo- Pajaujo kalbų, dar yra
įdomūs. Kaina ................................ 2»)c premijų. Kaina ............................. $2.25
Puškino (buvęs Bernai- greičiausiai griebkimės už trumpa H Biaz<> parašyt;
Užsisakant adre- ’oti:
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
dinų) sode rusų poetui ginklų! Sunkus bus mūsų d r. K. Griniau^ biografija
Keleivis, 636 Broadvvay, So. B< stori ?7, Masa.
KELEIVIS
Puškinui pastatytas pa-kelias, daug nekalto kraujo ii m g dėjusių mim-iim rbi
So. Boston 27, Mass. minklas.
ir ašarų taps pralieta, bet lyvauti laiškai
636 East Broadway
Tiria Gedimino Kalną
a-
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Puslapis šeštas
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Moterų Skyrius

LU1G1 PIRANDELLO:

MIZARO -VARNAS

<=O

(Tęsinys)

•1-.
■-*

I ■

Tada jis išgręžė pupose skylutes, pravėrė pro jas
virvutes ir pririšo prie balno. Jis uždėjo pupas ant tei
v
tos, terbą paguldė ant žemės ir, paėjęs toliau, pradėjo
kasinėti.
,
1
Nesenai moterys iškėlė už ką nori atiduoti balsą, o
Praslinko
valanda,
paskui
antra.
Laikas
nuo laiko
L
klausimą, ar negeriau būti kas dėl politikos, tai dabar
Sikas sustodavo dirbęs, manydamas, kad girdi augštai
vyrais, ir diskutuoja, tary- radijas ir televizija tiek
danguje skambant varpelį. Jis stovėjo stačias ir klausės
tum jos tikrai norėtų pa- prikalba, kad ir mažas vaiausis ištempęs—nė garso! Tada jis vėl ėmė kasinėti.
virsti vyrais. Jei kur koks kas gali si tą žinoti ir sup• f
Atėjo priešpiečių laikas. Kiek pasvyravęs, ar dabar
nevykęs vyras pavirsta mo- rasti, ne tik moterys,
atsinešti savo duoną, ar dar kiek palaukti, Sikas paga
terimi, tai dar nereiškia,! Dabar moterys dejuoja,
liau nuėjo prie terbos, bet pamatęs, kai]) dailiai ant jos
kad jau visi galime val ty- kad tvarkyti namus pasidabuvo paruošta kilpa, jis nusprendė jos negadinti. Kaip
tis i ką norime. O kas kuo
daug sunkiau, negu setik tuo metu jis išgirdo tolimą skambėjimą ir pakelė
norėtų būti. to nė klausti niau
Anot tokiu moterų,
galvą.
•
nereikia. Jei jauna mote- kol nebuvo neį skalbiamų
“Štai jis atskrenda.”
ris ar mergaitė \aik>čioja mašinų, nei šaldytuvų, nei
A
fe:
gatve užsidėjusi darbines dulkėm siurbliu, * kai viską
Drebančia širdimi, žemai lenkdamasis ir atsargiai
nuzulintas kelnes ir išrodo reįkėdavo parsitraukti iš
judėdamas, Sikas nušliaužė nuo tos vietos ir pasislėpė
kaip koks nevykęs bernio- krautuvės, kuri būdavo katolumoje.
t
- - - - uSafef. •
kas, ypač šeštadieni ir sek- ^įn kiek toli nuo namu, taVarnas,
tačiau,
atrodė,
žaidė,
skambindamas var
Lc-rraine Berg’ienė iš Rural. Uis.. 37 me u amžiaus, susilaukė penktųjų dvinukų.
madieni, kada jos galėtų da būdavo lengviau, negu
pelį. Jis skraidžiojo ratu, augštai viišum galvos, bet
Tėvai neturi laiko net vaikams \ ardus .trinkti, nes užimti savo 7 kambariu
apsirengti kaip merginos ir dabar> kada moterys turi
amo praplėtimu. Tikrai, jau turint lOezeiuau
nesileido žemėn.
isrodyti kaip lėlės, tai _ai^-_visokius Įrengimus ir kada
“Gal būt jis mane mato,” pagalvojo Sikas ir, pali
ku, kad jos nori būti vaikė- net maisto nereikia iš krau- džiaįsi. Ir tos moterys, ku
kęs savo slėptuvę, susirado kitą, dar toliau.
Po Beržo Geltona Karūna
žais. Sako, motervs visuo- tuvės namo automobilium rios dejuoja, kad vvrams
Bet varnas skraidžiojo toliau, nerodydamas jokio.
Viską mums laikas i širdį talpina:
met puolėsi ii puošiasi, kad
kad parsivežti—gali
pasisaukti lengviau gyventi, kad monoro nusileisti. Sikas, nežiūrint, kad buvo alkanas, ne
Vakar dar vasara nuotaka ėjo,
patiktų vyrams. . Bet via telefonu ir krautuvė pati teru gyvenimas labai sunnorėjo pasiduoti. Jis vėl ėmė dirbti. “Lukterėk tik,
motei-ų, kurios ii norėda- pristatys. Žinoma, yra žmo- kus, turėtų suprasti, kad jų
šiandien ruduo jau per širdis mums mina,
lukterėk!” pasakė jis sau. Tačiau varnas, lyg tyčia,
mos patikti,
v eičiau vaikš- nių, - kurie neturi masinos dejavimas neturi nei paRauda rugienos nuo rudenio vėjo.
' zl • Vk 1 >V* 1 T’ Z~k 1 Z*kW^ _
pasiliko augštai ore. Sikui pasidarė labai pikta ir mintis
u darbinėm kelnėm.
telefono, bet mes kalba- grindo, nei prasmės.
Sėdžiu
po
beržo
geltona
karūna,
Man teko dirbti su dviem me apie daugumą. Mažai
apie duoną, kuri buvo taip arti ir vistiek neprieinama,
A. Luckienė.
Kupinas
lapkričio
šermenų
ūpo;
jaunom moterim, kurios Į rasi darbininkų Amerikoje,
siutino jį. Jo pilve grobas grobą rijo, bet jis laikėsi su
Laimė skeveldroms į širdis tegriūna,
darbą visuomet ateidavo su kurie neturėtu nei mašinos,
užkietėjusiu užsispyrimu.
VIS
DAUGIAU
Lai
įsikūnyja,
kas
kam
parūpo!
nuzulintom kelnėm. Vieną nei telefono. ‘ Matyt, anos
“Tu greitai nusileisi. Tu taip pat esi alkanas.”
dieną jos atėjo apsirengt1.- moterys daugiau turėjo gai
MOTERŲ DIRBA
Visą tą laiką varnas atrodė lyg pasityčiodamas atGuodė mus gėlės, nūn lapai jau byra.
šios suknelėm, ir visi gyrė, voje tuos vyrU5, kurie dir_____
sakydavo iš augštai savo varpeliu;
Argi nūn dienos skaudesnės patapo,
kad jos gražiai išrodo. Vie-ba ofisuose. Sako, vyras Paskutinio karo metu,
“Nei tu, nei aš! Nei tu, nei aš!”
•Jeigu krūtinėj kaip saulėje tyra,
nas jaunas vaikinas pa- ^di ofise, o aš namie su kai Amerika staiga išplėtė
Taip praėjo visa diena. Kai vakare Sikas pabal
•Jeigu taip dirbi, kad sviestum iš kapo?!
klausė jų, kodėl jos neatei-vaikais prisirišus. Gal to* savo ūki, labai daug moterų
nojo asilą,—su keturiom pupom kadarojančiom nuo
na, taip ..kasdien,
kios ------motervs
tikrai
Kriskite, lapai! Juk mirti negėda!
.
, juk .tos ----unkiau
įsijungė i visokios rūšies
balno tarytum nauju papuošalu,—jis buvo įsiutęs ir liejo
sukneles įsiojlo nebrangios. dirba kaip v;,-:1į. bet aš ne-darbus. Trūko žmonių praGėda gyventi, žiedais nežydėjus.
pyktį ant savo žirgo. Jodamas namo. jis piktai kramtė
Jos atsakė, kad galėtų a . manau, kad moterys norėtų monėje. fabrikuose, ofisuoKa>
gi, jei laikas gyvybę suėda,
puskepaliuką duonos, kuris jį tiek prikankino visa dieną
eiti, kasdien,
,
, ,, bet
. . kas no.^ keistis su tais vynais, kurie se, ir i visas šias sritis atėio
.Jeigu ji davė, ką buvo žadėjus.
Su kiekvienu kąsniu jis paleisdavo varno adresu kokį
sukneles skalbti ir prosyti. dirba prie mašinų, visą die-moteiys dideliais būriais.
P. VAIČIŪNAS.
įžeidžianti žodį, kam šis nesidavė sugaunamas; “Niek
Darbinių kelnių nereikia ne na prakaituoja ir dar susi- Pasibaigus karui, motervs
šas, vagis, apgavikas.”
prosyti, ne prižiūrėtų daug t€pa visokiais aliejais. Togalėjo grįžti Į namus
retoriaus
Saimon
P.
Chase
10,000
dolerių,
jau
gerai
paprasčiau ir lengviau jas kių vyrų vietą tur būt nė jr me<ti darbus bet taip
Bet kitą dieną jam pasisekė.
dėvėti, nore ir išrodai kaip viena moteris nenorėtų už- neatsitiko. Nors jau de- gyvena, jau priklauso prie atvaizdas.
Jis taip pat rūpestingai paruošė kilpą ir ėmė dirbti,
.
.
middle class.” Tokioj šei- Antras pagal didumą pomainerys.
imti.
kai
netrukus
visai arti, čia pat, išgirdo pasiutusiai skamsimt metų po karo, bet dir• žmonos uždarbis dide-’pierinis pinigas yra $5,000
.
moterim
Nesenai viena moteris ra- T"
— bancių moterų skaičius ne le daiimi eina ne būtiniems banknotas. Jame vra pre- bant? varpeli, o kartu desperatišką krankimą ir įtūžusi
šė, kad dabar moterim
*
Pį ku norėtu hūZ mazeja: ° pnesmgai—dide- pragyvenimo d a 1 y k a m s zidento James Madison daužymą sparnais. Nuskubėjęs prie tos vietos, jis padaug sunkiau gyventi, nes
. ^iuo metu dirbančių pjrktL bet “standarto pake- ketvirtojo iždo sekretoriaus matė varną pagautą, beveik užsmaugtą virvelės, kuri
ti
ar
kam
lengviau
gyvenmo
terų skaičius siekia 20 limui," tai yra prašmatnes-1 atvaizdas.
iš jų daugiau reikalaujama. ti. Kurios labai sunkiai naApyvartoje• i • jų kabojo
iš ■ jo rv*snapo.
. » » w
zz A
• •
•
v ,• •
, ,tlk muose dirba, gali pagalve- Sa^aniekadl nebuvo nio
buto ”naujesnio
auto-,nelaba,
sena. buvo
milioAha! Taigi, ji pagavo tave!” pasakė jis paukš
kasdien,skus savo darbus,
h.
imokįnti‘iš kitų, brolio, kad ateitv dirbam
' • b™"«esn?ntbt! nų dolenų vertes.
čiui, sugriebdamas jį už sparnų. “Tai gera pupa, gera
bet .r apie v,skų nuauna- kai tlios darbus pasilene-mob™ skaS. vi? d"-Be to, date uz-l Daug daugiau yra tūks. .pupa!
.
Dabar atėjo mano eilė, tu biaurus gyvuly, ir tv.
nytlivinti- Verkimas ir dejavi- d^ T,
darbo “rim vis ^'hl° e,na aPm01ket! PaTta''“"»l banknotų su 24-jo atsiimsi savo!
Daugel metų moterys ko- mas nieko nepadės.
Kuo p]at.ės. Darbo sekretorius
tarnaitel’ kun
° Jls nupiovė vii-velę ir, tik pradžiai, uždavė varnui
atvaizdu.
j
•
• ,^eS^ai kumštimi porą smūgių į galvą: “Štai vienas už tai, kad
vojo, kad gautų lygias tei-daugiau dejuosi, tuo ir james p. Mitchell sako: lvarK0 Ramustiv
kad
dabar,
buvo
au
Š
iaa
p
ei
mi 10- mane gąsdinai, štai antras už tai, kad laikei mane alsės su vyrais bent politinia-paprasčiausi darbeliai atroPastebėtina. n<*u «««».s, mi cnmnc XT ,
movion
Alsa
laika
auga
narei.•
*nu
sumos.
Nedaug
mažiau
me gyvenime, o dabar štai dys sunkūs ir labai sude-, ,
kaną!”
f.
motervs eina i tokias sritis,į • .
• ,
____ Jyra ir penksimtimų bank
skundžiasi, kad balsuoti tingi. Yra žmonių, kuriem kalavimas moterų darbinin- • •
netoliese ganėsi ražienose, išsigando
yra sunku. . . . Pradės verk- visad išrodo, kad kiti ?eti, kad sunku užimti valdiš- l iau gy
kas vietas, kad perdaug iš lengviau
jų reikalaujama. Jeigu jau viskas
;
, L!(Benjamino Franklino ir pagavom!
,
gali balsuoti, tai turi žinoti, suomei dejuoja
/
Zr
.'^
e
.
pa
^.°^
e
;Philadel])hijos
NepriklausoJis
pririšo
varną
už
kojų
prie
medžio
ir
grįžo
prie
limybės gauti.
jau gana augštai. Šian mybės namo atvaizdus.
savo darbo. Kasinėdamas jis galvojo, koks būtu geriaujau dabarmen priskaičiuojama 680,KELNAIČIŲ MEDŽIOTOJAI
, ‘Mūsų. pareiga
.............................
Netikrų pinigų padirbę- sias kerštas; jis nutarė nukirpti paukščiui sparnus, kad
planuoti,
motėm kurios biznyje
, . kaip išmintingai
, , .
motėm
panaudoti motenj darbo jė- užima sprendžiamas vietas,.jai vengia dirbti didelius šis negalėtų skristi, ir tada atiduoti jį savo ir kaimynipl ų-]
Mauso
prje vadinamul
vadinamų£
anknotus’’.nes V1S1 pnim'
gą. Mes, be
oe to, turime at-T)1
au^ nrie
banknota?
vaikų pajuokai. Jis šyptelėjo, kai apie tai pagalsiminti, kad be dabar dir-uJ •
•
ųjciau apziūn.
vojo>
haiMnn
mnteru
..............
OldinS,
.
a,
di(
]
esn
j
pinigą
klllOpSbančių 20 millnnn
milionų motei
ų, pne smegenų tvarkančių
Atėjus vakarui, Sikas pabalnojo asilą, pririšo varną
Bet vieną kartą buvo pa
ivra dar 11 milionų- moterų biznJ
dirbta ir tūkstantinių bank prie balno galva žemyn, taip kad jis daužėsi į asilo šiau!tarp 18 ir 64 metų amžiaus,
J________
notų. Daugiausia padirba- j"; ,ta<!a u2f rto-r eme jot.. Kuomet varpei,s ant varno
kurios kiekvienu metu gali
įsijungti į darbą, jeigu tik DIDELI PINIGAI ma $10 ir $20 ir kartais kak,° eme skambėti, asdas pastatė ausis ir sustojo,
šimtinių banknotų.
Airi! sušuko Sikas asilui ir patraukė pavadžius.
Amerikos
ūkiui
reikėtų
NYKSTA
Įstaiga išsiplėsti.”
Asilas vėl pradėjo judėti, bet jis visai nebuvo paIš dabar dirbančių 20
.
.
tenkintas tuo keistu garsu, kuris lydėjo jo kanopų duslų
milionų pusė, tai yra apie •’un?tiniu Amerikos Valsri U O K A I
dundėjimą ant dulkėto kelio. Keliaujant toliau, Sikas
. 10 milionų, yra ištekėjusios
didžiausias popierinis
pagalvojo, kad nuo šios dięnos niekas daugiau nebegirKas Būtu. Jei
moterys. Tas atrodo keis- P’n’gas yra $10,000. Jis
dės Mizzaro varną skambinant varpelį augštai danguje,
tokai, bet reikia atsiminti, Pamažu tampa nebereikajei !■< nuskendusio laivo i ne-Įg^j jjs turėjo Su savim ta biauru paukšti, kuris dabar
kad dabar žmonės vedasi bn?a? h- grįžta į valstybės
daug jaunesni negu anks-ban.^- Cabar žmonės mo moteris ir du vyrai, kas batu? nerodė jokių gyvybes žymių,
/‘M tu darai? Ar tu užmigai?” paklausė jis atsičiau ir todėl nesiskubina ėjimus didelėmis sumomis štai atsakymai:
Jei jie būtų ispanai, vienas gręždamas ir užduodamas varnui pavadžiom.
turėti vaikų. Pirma jie no- atbe^a čekiais.
,
“Karr!”
i
ri užsidirbti pinigų, apsirū- p,'jes 15 metų tais bank- vyras užmuštų antrąjį.
Jei
jie
būtų
anglai,
nieko
ne

pinti namais ir kitokiais da- nątais dar buvo mokėta 60
Išgirdęs tą keistą, kietą garsą, asilas pašoko, ištem
atsitiktų,
nes
jie
nėra
viens
ki

lykais, o jau paskui planuosuma, bet vėliau ta
pė kaklą ir pastatė ausis. Sikas prapliupo juokais:
ja turėti šeimą. Kai poros suma mažėjo, tų banknotų tam pristatyti, nėra pažįstami.
“Aari, Cikai, ko tu išsigandai?” pasakė jis, paliesjie būtų amerikiečiai, taip:
bevaikės, tai žmonos leng- apyvartoje vis mažiau na patJeinieko
blogo neatsitiktų, nesi damas asilo ausis. Po kelių minučių jis pakartojo varvai gali eiti į darbą.
.^u.r j’e
n?" vyrai kalbėtų apie biznį nore-’ nui savo klausimą:
Skaičiuojama, kad dabar ra jšaiskinta. Gal būti, jų darni palinksminti ponią.
“Ar tu užmigai?”
yra
apie
4
milionus
šeimų,
navininkai
juos
taupo
kaip
Jei
jie
būtų
prancūzai
—
ne
m«i krašto studentai turi tikrai kvailą Įproti mokslo
Jis vėl smogė varnui, šį kartą smarkiau.
kurios per metus, dirbant retcnybes.
būtų jokio galvosūkio.
metu pradžioje užpulti studenčiu bendrabučius ir pa
Atsakymas buvo dar garsesnis;
vyrai ir žmonai, uždirba Minėtame banknote yra
grobti ju kelnaites, čia matome du tokius kelnių me
“KARR.”
tarp $5,000-$10,000.
Be- išspausdintas
prezidento Paryžiuje tik 10/z butų tedžiotojus, lipančius į Michigan universiteto studenčių
(Nukelta į 7 pusi.)
bendrabutį.
vaikė šeima, uždirbanti arti^Linkolno pirmojo iždo sek- turi vonią.

Tuščios diskusijos
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KELEIVI?, SO. BOSTON

GARDNER MASS.
dėlių žmogumi.
,
Paieškojimai
MIZZARO
VARNAS
štai koks “paukštis” val
Paieškau savo brolio Simo
dė Argentiną. Jis nėra pir(Atkelta
iš
6
pusi.)
(Simon)
Valicko, kilusio iš
.
.
.
___
mas ~ir paskutinis. Visur
v įsi diktatoriai ateina i aparatų, telefonas su auk- diktatoriai, “tautos gelbėBet ši kaitą asilas įsiręžė ir nėrė pirmyn. Veltui Spalio 1 d. Stasys Sargo- Babriškės kaimo. Varėnos valsvaldžią “gelbėdami“ kraš- siniu rageliu, garsiųjų se-tojai” gelbsti savo kišenes, Sikas bandė jį sulaikyti, panaudodamas visą rankų ir tas susituokė su kita Kund-LldU>> Antano ir Marijos* (Gu
X,lsi
skelbiasi “au- novės dailininkų paveikslų visur jie per naktį pralobs- kojų jėgą. Blaškomas baisios zovados, varnas pradėjo rotaite iŠ Worcesterio. Ves- dauskaitės) Valkkų sūnaus. Jis
pokylis buvo Wor-atvyk° Amerikon 1912 metais.
kojąsi” tautos labui. Ir Pe- ir tt.
ta. Nėra kas juos kontro- desperatiškai kranksėti, o panikos pagautas asilas ėmėI tuvinis
e
cegterio sŪRėgu
Kiube Jau- tarnavo kariuomenėj pirmame
ronas atsisėdo i sostą “gel- Tas "bemarškinis” turė- liuotų, todėl gali daiyti ką dar smarkiau šuoliuoti.
kare ir buvo sužeistas, kurį lainieji. --medaus . mėnesio ką
Washington>
c.
bedamas” Argentiną.
Ir jęs 4ūU eilučių (suits), 4d nori. lr daro tą tiek juo“
KARR!
KARR!
KARR!
”
.
pialeisti išvyko į Flori ą.
ar ki(S apie jį žino majis pataikaudamas skurs- porų batų ir tt.
dieji, tiek raudonieji dikta-'
Sikas
pradėjo
rėkti,
iš
visų
jėgų
tempdamas
pavaLinkime
jaunai
porai
daug
i
onėkite
parašyti šiuo adresu:
tantiesiems argentimeciams
anrentiniečiams Perono valdoma spauda ttoriai.
“_____
bemarškiniai,
o r i a i,
-_____ , ” ,
....
džiaugsmo
ku- A. Vailokas, 242 Third St., So.
save vadino “bemarškiniu.” diktatorių kėlė Į padanges “proletarų išvaduotojai” ar džius, bet abu gyvuliai atrodė išprotėjo iš baimės, kurią laimes ir dzi;
šeimą.
Boston, Mass.
tepra- ir vaizdavo pavyzdingiau- kitais gražiais vardais pasi- jie viens kitam kėlė, ir asilas šuoliavo toliau, purtydamas riant lietuviuką
Tik kelios savaitės teprj
varną dar smarkiau. Kurį laiką to pasiutusio bėgimo
Dar Vienos Vestuvės
ėjo nuo Perono nuvertimo, siu vyru. O dabar visiems vadinę,
Lauryno ir AtiolfiR. Urbonas.
triukšmas ardė tylią naktį; paskui pasigirdo duslus
dje
A)dona nosPaieškau
bet koks jis buvo savo kraš- paaiškėjo, kad tai būta tik
Šepučiu (Sheput), kilusiu
to “gelbėtojas,” jau gerai/o ištvirkėlio, kad jis minė__
bumptelėjimas, ir po to užstojo tyla.
Butkutė
Her- iš Ylakių ir Skuodo, bei kitų
paaiškėjo.
r\
i-t
• tos šeimos nariu, kurie gimė
tuose “meilės lizduose” lė
...
Sekančią dieną Siką surado prie bedugnės, su su- man Dowlmg iš St. Louis,
v s A Prieš kar4 gyveno
baudavo
ir
ištvirkaudavo.
LllViklopedlJOS
Tas visa “dūšia ir kūnu
.jtriuškintais kaulais, gulintį po asilu, kuris taip pat buvo Mo
jaunoji yra * buvusi Cambridge^Mass^ie patys^i
ar
liaudžiai atsidavęs” dikta Dar niekas nesuskaičia
Kreipimasm negy vas,—nieko daugiau, tik krūva maitos, nuo kurios. Lietuvos Vyčių narė, Auš- juos žinantieji prašau atsiliep
torius, prieš tai buvęs plikis vo, kiek Peronas turėjo
I saulėje atrodė, kilo stulpas garų; tai buvo spiečiai mu- rOs Choro dainininkė ir ga- u a^2nas Olseika 326 Osbet jų skaičius
karininkas, per 10 metų ta meilužių,
vra npm-A7‘Aa
~ Enciklopedijos šių.
'
,
bi vaidintoja. Linkime jai
sington Avė., Torontoj
po turtingiausias
...
. zmo£U5-';
. redakcija ieško žinių apie
Mizzaro varnas atrodė kaip juodas taškas mėlyna-daug laimės naujame gyveOnt., Canada
visų io turtų greitai
nesuViena
tokiu
Perono
meiTonušvto
i
•
.
•
••
......
•
-------------------------------i
inivbr
S1UO& asmenis.L. Janušytę, me ryto danguje, kai jis vėl augštai įskilęs pradėjo nime.
Paieškau Petro Kiloto, kilusio iš
žinosime. Juk. kus pusn-Į-i^ziy policijų jju ^t.cnic ii \ Taurina A Ti^^muntu i
i - •
i
j
• i •
Vilniaus krašto, nuo Švenčionių. At
i,
u.-.,,
ii____
• -1 !;x i., j............. -..xi„-i.
Jio.mąiiv^.,
skambinti
savo
melodijas,
džiaugdamasis
laisve.
Mūsų Ligony*
vyko į Ameriką 1910 metais. Kas
kys, kiek jis jų yra išvežęs,ūš jos daug sužinojo apie v* jocaiti ’ M. Jonaiti, J.

’Bemarškinis’ milionierius

Sargotas

Susituokė

(42)

galėtų apie jį, gyvą ar mirusį, su

Vertė L. G. J.
Serga Petrauskienė, Gri- teikti žinių, prašau atsiliepti adresu:
kiek pinigų yra perkėlęs iš jos santykius su Peronu. Jurgin; daii. A. Jankų, A.
Sofija Vėbras
galiauskienė ir Dapkevičiemetu Nelida
t~__ : ir \r
t,*™..,*
...
T .
,
anksto dėl viso pikto į už Tai 16 metų
Nelida RiRi- januli, Jenerį
V. Joman2045 W. 18th St.
Jei
Todėl,
vyrai,
petis
i
pen
ė.
Ji
buvo
13
metą,
kai
0
ir
kitUS
,agintk
Chicago 8, III.
sienį. Tos sumos spėjamos vas.
(41)
šiandien
tėvynėj
pavergtas
tį,
pne
darbo!
labai didelės. Bet palikime
Nauji Piliečiai
buvo tik ka mi ^uou?.tę u. d“*ul4»
f1-- lietuvis
A- v Navitkas, p.į^
kas nežinoma. Gana ir to, Jonu
Tjo" Tai
Lriumm
dievinamai į=Iiu A TakoX
‘ami"imranda
« ir dainoje
kodnusi« k ’ Ch<Bostono
"" -rduLietuviu’ Vyrų Amerikos- pilietybę gavo pusseserės
Mortos Vilkaitės iš Pakkas jau paaiškėjo.
«
1 • • 1
«r 1 ■ nT
■
■
xr
--i • n rusiškių kaimo, Viešvėnų parapijom,
Jurgis ir Vera Gnskai,
Telšių apskr. Ji išvyko į Kanada
A
"'S“™ ‘°
O paaiškėjo daug. Pero žmonai Evitai. Policija
Narkevičius, Juozas ir Bro- 1928 metais ir nuo to laiko žinių
no seife rasta S20 milionų Neiidą surado jos tėvo na-vet K jašinską> gyd. N atrašu.
nė Bekeriai, N. Petrauskie- siiiepkit adresu:
ir 18 milionų Argentinos j muose, kuriuos jam, meilu- Jarašių, Jacevičiūtę, M. Tą suprasdami mes, BosNesnaudė
ir
Jie
ne, Edna 1 unkunaite, A.
500 so. 2nd st.
pezų ir vertybinių popierių, j žės prašomas, pastatė Pe- jasulaiti’enę, A. Jurguti ir tono Lietuvių Vyrų Choras,
Vilčinskas.
odarbunr, wb.
Jo rūmuose užtikta dėžė tonas. Ten rasta daugybė
.jUgki, inž. J. Jankaus- muziko J. Gaidelio vadoPaieškau Krizostono Venckaus, iš
pinigų, aukso ir kitokių
u. .
.. . ---- ------........
Išvyko į Clevelandą
Žeberų kaimo, Užventis parapijos.
Argen,
.
. 'Jis pats ar jj žinantieji atsiliepkit
brangenybių. Tarp jų ras
Edna
Tunkūnaite
išvyko
adresu:
nemata dramblio kaulo statula,
Dominykas Venskus
Box 162
J? Jakšią“'B. j'a- kvieėi'ame į laiką mūsų jau-aiškinti, kiek tur-1
papuošta antru pagal savo jo žmonos Evitos brangeLincoln, N. H.
„
kubauską, Jarą, Idzelį, Jo-"imą .kurio tiek daug iš- tų pnsivoge Įvairus Perono » P-mstamų aplankyt..
didumą pasauly smaragdu.
Daug GrJ'b,l
Už jį didesnį teturi pasauly Pasak Neirtą, Peronas siuk?> Jakimavičių. Ir dau- augo mUsų apylinkėje. At- ?.ukst*?.J* \aldl.nln.k?1: au.kb'
Gera Proga
turtingiausiu žmogumi lai ja, buvgs .aba, geras. įgelto kiujasmenų atveju eikiu,^ sustiprinkite mūsų
. M(j^ apyIjnkžj _dy?sta ( P„du^ ūkį vieno akro. Trys
,------ ——--------- j~
--------- —
—
.
.
, etvirtadaliai
apsodinti
avietėm
komas Aga Kahn, Azijos ją daug kam pristatvdavęs būtų pravartu gauti dau- vienetą,
•
do
”
šalininkai
Perono
bidaug
grybų,
žmones
juos
(raspberries).
Namas
4
kambariu,
musulmonų “dvasios va savo dukterėčia.
Tokių gįau žinių, negu redakcijai Taip pat tenka priminti
nesnaudė ir šienavo11 konservuoja zie- nuo Gol<1 Kar was*». Del informa“dukterėčių,” policijos ži- vra pasisekę jų surinkti, musų visuomenei, kad mes čiuliai
das.”
.
(43)
cijų rašykit adresu:
Vyti*.
mai.
Joe Wainiko
Rasta ten ir alui gerti niomis, Peroną turėjo ne Todėl visi turintieji žinių esame jai priklausantis vie-S1’ ie 11 Sal€JoGold Bar, Wash.
taurių, papuoštų brangiais v'en3t apie I-J raidžių asmenis, netas ii- be jūsų paramos Diktatūra visur yra sauHAMILTON, ONT.
akmenimis. Jų dugnuose Policija dabar saugo Ne- įtinus Lietuvių Enciklope- mes negyvuosime. Laukia- valės tvarka, o kur sauvalė,
Farma Nuomai
ICO
akerių
farnia, (iidele ^era
įtaisyti muzikiniai mecha l:dą, kad jos nenužudytų dįjon> prašomi ligi š. m. me jūsų pakvietimų dai- ten ir vagims gera gyventi.
barnė (daržinė), naujas didelis gy
Liūdnas Reiškiny*
nizmai.
Muzika pradeda Perono salininkai.
venamas ramus, visi pastatai sreri,
Mat, iapkrįčio 15 d. savo žinio- nuoti ir jūsų atsilankymo į Ir juo kas daugiau rėkavo
auga alfalfa ir vasarojus, gero,' liegroti, kai alus išgerta š. Nelida daug zmo apie Pe- mįs pasįdannti su redakei- mūsa koncertus.
_____ Q .1U. Bendi’UO- tuviu apylinkėj, arti miesto. Noriu
už Peroną, juo daugiau jis t»
n.ugseju 1±O
.
.. . _
.
išnuomuoti ar, jei kas nori, duosiu
Daug ir kitų prašmatnių da rono gyvenimą ir gaii dar a
D .
t - ♦ • -ir į savo kišenes dėjosi.
menes.. Apylinkes
V -aldyba
dirbti iš dalies. Rašykit šiuo adredaug
ko
pasakyti
ir
galutiTpčknmi
atvaizdai
šių
as
^
es
>
Bostono
Lietuvių
....
_
...
m
s
lykų ten užtikta.
(41)
nuvainikuoti tą didvyrį menn
K Jakubė™ lVyrU Ch°raS’ laik°me repe’ .P^ono galas keha rūpės-parapijos salėj renge TauMrs. Marv Balakavage
Kiek vertos šitos visos nai
Rr. 1
net ir aklųjų akj^, kurie k ?anSSko ir K jS’ticiias 8ekmadieniais 2 vak m° f k,T2
lot^U ‘rt
m,neJlmą- .
Custer, Mich.
brangenybės, dar nežino
-•
1
p. p. ir trečiadieniais 7:30 Amerikos kraštuose, kur Jame įdomią paskaitą.
ma, bet neabejojama, kad ir šiandien dar H laiko di-,kaicio,
kan. V. Jarulaicio, vaJ Tautįnės Sąjungos na-šeimininkauja daugiau ar laikė pulk. Giedraitis, įdomi Reikalinga* Darbininkas
be milionų jų nepaimsi.
V*
X 1- buvo ir
• meninė
_ •_ - dalis, tik Reikalingas farmoje darbininkas.
kun. K. Jasėno, kun. St muose> 4g4 g.... 4.te°' gatvė, .v.
mažiau panašios
diktatuPERONO MEILI ŽĖ
Peronas be to dar buvo
Jokubausko,
§o Bostone.
Bostone Norinčius įsi-ros.
įsi- ros. Argentinos apvalymas gana,
gaila, Kaa
kad mažas sKaicius
skaičius visus
^"^^rbu^caTi
bS’J"
at t
-t ’ A. Jakudonio,
f v’
f
daugybės įmonių dalinin
M. Januškevičiaus, prof. K. jungtj j mūsu vienetą pra- skatina ir kitų kraštų žmo- teatsilankė. Hamiltone skai- vjenis, vedęs ar su maža šeima. Del
susitarsim.
kas. Jis padėjo vertelgoms
Jablonskio, prof. T. Iva-įšorne ^^^,5 minėtais nes atsikratyti nuo saviškių čiuojama apie 1,600 lietu-a
P. Vitkauskas
h
-_
2 • _ _ sa
_ _
pelnytis, o šie nepamiršo
Box 96, RD 1
na^ko,
FJ^nušio, vaięarajs jr j)as choristus, i diktatorių,
vių, o _mažoj ______
parapijos
Rexford. N. Y.
savo “globėjo.” Kiek čia
gyd. J. Jarašiaus, prof. A.
lėj dar buvo tuščių vietų.
turto priklauso Peronui,
Jurgeliūno, inž. J. Indriū j
{ (Gal dėl to, kad ta šventė TONIKAS VIDURIAM
dar paaiškės.
no. inž. VI. Jakovickio,
čia yra
Lietuvos Žemėlapis Kalendorius
• buvo Smetonos vyriausybės
Ir visa šita tas “bemaršgyduolė:
mišinys
prof. Pl Jankausko. Pa» Įvesta.—Red.)
195B
Metams
šaknų, žolių ir
kinis” įgijo per kelerius
naudojus klišėms padaryti,
. . {J i Dabartinė
apylinkės
vailų. Ji vartojama ar
Tai
vienas
iš
žingeidžiausiy
kalendorių,
kokį
kada
nors
lietuviai
i
4
•
*
i
«
«
•
metus “gelbėdamas” Ar
atvaizdai bus grąžinti.
yra matę ar turėję. Čia viskas yra parodyta, kaip Lietuva stovi ant < (IJ(DU pnCSHKV SU piTTTlininbatos formoje nuo
gentiną.
Be to, ieškomi adresai J ‘plano (mapos). čia matysite svarbesnius Lietuvos miestus mieste- • ku Vainausku yra Visiškoj
šių ligų: skilvio ne
bus.
bažnytkaimius
ir
^elzkelius.
Matosi,
kaip
toli
vienas
Lietuvos
♦
.
,
.
J
Klaisimas, kaip jis tą pa
siu asmenų: Stp.
Jakubic_A
--------------- J miestas nuo.k i to. Taipgi nurodyta, kiek lenkai buvo užgrotu Lietuvos, « klebono
kun. TadaraUSko
virškinimo, inkstų
darė, yra dar Įdomesnis,
ko, M. Jasėno, pik. Jaku- I *rba ^>P vadinama Demarkacijos Linija. Matosi, kiek Lietuvoje • . , - .. . ,
. vadina
(kidneys), odos iS„. ’ .
_ t 1
T
* yra pelžkelių ir kur jie eina, taipgi vieškeliai, ežerai ir tt. Viskas ( JldKOJ.
ikai KHS Ją vadina
kai pažiūrime į Perono kas
ČiO. kun. L. Jankaus-Jan- J užvardinta angliškai lietuviškąja rašyba. Tai žemėlapis. -------Patsai g: j naraniios
komitpt.il
parapijos
komitetu.
bėrimo.
gerklės
užkimimo,
dieninį gyvenimą. Jis mė
kausko, K. Jacevičiaus, - kalendorius ,rri iaba‘ svarbus- Čia parodyta, kada bus užgavėnes, •
Pasigendama praeitų me- plaučių uždegimo, vidurių liuogo “gražiai” gyventi. Jau
inž. J
pūslės ligų, širdies
žinoma, kad jis turėjo ke
rpuliavimo, peršali
kaičio
lioliką slaptų “palocių”—
} sugebėjęs vesti visus patendie^Jl5’ reumatizmo, bron“meilės lizdų,” kuriuose
čia matysi, kuomet Lindberghas perskrido Atlantiką.
Kada t V;nončin
liniin
Cnl tik chitO, rožės, riemens deginimo,
Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas tekio- {
* 4
J4galvos skaudėjimo, sąnarių gėper naktis lėbavo.
telegraias. Kada pirmutinis garvezis buvo paleistas ant gelz- | klebonui tas nepatiko.
PERGALĖS DAINA J nas.
limo. ir nuo daugelio kitų vidu
kelio bėgių. Kada moterys gavo lygias teises Suvienytose Valstybėse. •
„
*
.
Vieni tokių jo rūmų turė mi
Kada pilgrimai pirmutiniai atplaukė iš Europos. Kada gimė Ameri- j
Mamiltometl*.
rių ligų. Šios arbatos švara*
jo 19 prabangiškai įrengtų
kos pagarsėję patriotai, prezidentai ir kiti pasaulio svarbūs žmonės. | ------------------------------------------- -Nelida Rivas, viena iš
Atplėšti nuo savo žemės i Nemanykite,
kainuoja $4.00.
,’
kad visuomet Amerikoje balsavo lapkričio antrąjį ant- •
kambarių. Ten rasta 19
daugelio Perono “dukte ir išblaškyti po visą pasau
radieni (utarninką), arba kad S. V. kapitelius buvo Washingtone. ,
Pakalbinkime draugus ir
ALEXANDER’S CO.
Kalendorius jums parodys, kad buvo didelės permainos.
•
.
- • l_
*«v i
rėčių.’”
automobilių, 10 televizijos
li, mes šiandien aiškiai jau
Šiame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų J pazjstamus UZSISakytl
IVetelefono numerius, kaio tai: policijos, ugniagesių, daktaro, ligonbu- , į ; j »»
Melam* kaina H4
South Boston 27 Mi
čiame. kad mūsų asmeninis čio, vaistinės, draugų ir tt. Pakabink ant sienos ir, reikalui atsiti- J le,vl*
Metams Kama >4.
X)Ulh Boston Zf, AM
kus. nereikės knistis po popiergalius, o priėjęs ir matai, kur yra jums J
likimas yra glaudžiai susi reikalingi
telefono numeriai.
,
SUSIVIENIJIMAS LIETL VIŲ
jęs su mūsų tautos likimu.
Padirbti tokį kalendorių mums atsiėjo tūkstančiai dolerių, bet J
Tik tautinėje bendruome
AMERIKOJE
MES ATLIEKAM ...
nėje gali tinkamai skleistis
KVIEČIA VISUS I BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
mūsų asmenybė ir tarpti
Siijsk vieną doleri sekančiu adresu:
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
.
mūsų
kultūra.
NATIONAL CALENDAR CO.. Inc.
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
617 Summer St, W. Lynn, Mass.
Kultūriniame gyvenie ir
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
Nepamiršk
įdėti
ir savo adresą, kad gautumėt kalen-lorių.
Jei tamstoms reikia—
lietuvybės
išlaikyme už
(Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešama, kad mes esame biznyje {
mūsų tėvynės slenksčio dai
39 metai. Pęrstatomj Lynn Chamber of Commerce, Lynno didžiausio
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
na vaidina, tur būt, vieną
banko Security Trust Company ir Bostono Didžiųjų Popieriaus San
suteikia įstojimo j SLA lengvatas visiems naujai
dėlių.)
iš didžiausių vaidmenų.
įstojantiems. Pasinaudokite proga.
Ji padeda išlaikyti lietuviš
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
ką žodį ir tėvynės meilę,
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ
SKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINĮ LAIKRAŠTĮ <
kuri taip skaisčiai yra api
būdinta mūsų dainose. Kol
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
daina skambės, tol lietuviš
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
kas žodis ir lietuviška širdis
kita spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
nesustos plakusi. Mes grį- **’
niuose, kuriuos gausit tuojau nemokamai, jei pa
Karikatūros, šaržai, anegdotai, feljetonai ir įvairus humoras
i Šime Į tėvynę su pergalės
“KELEIVIS”
daina.
DR. M. J. VINIKAS
636 Ea*t Broadvray, South Boston 27, Maaa.
3,
Todėl ypač šių dienų jau
307 We*t 30th Street, New York 1, N. Y.
nimas turi nepamiršti lietu
viškų dainų, turi jas dai■tj-'.—t
i—

tt

noncLn (run

Izbickas, V aid.

Pirm.

B.

t

loniicir*

.

_

r
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namini

sėk

su-

414

ateitj.

vos

BIZNIO

KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ
<► LAIŠKŲ

APDRAUDA

pigiausia

SLA

ir

jūsų

VEIKLA

bai

ir

ir

Seimai

jo

pasiekti

rašysite

SLA

Amerikoje

yra

tikriausia—sujungta

ir

naudomis.

fratemalėmis
jums

Lietuvių

Suisivienijime

parankiausia,

SLA

apdrauda

sn

pagelbės

Vėplą

nelaimėje.

tikslai

bei

nuopelnai

praeityje

aprašyti

nuveikti

atskiruose

dar

leidi

Sekretoriui:

Metinė

Adresas:

VĖPLA,

prenumerata

1220

tik

BISHOP

MONTREAL,

QUE^

$1.00

ST.,

SUITE

CANADA

SU

VOKŲ

ANTGALVIAIS

BROAI)WAY

KELEIVIS, SO. BOSTON
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I

C. K. Braze Sveikina

C. K. Braze atsiuntė svei
kinimų iš Rockford, III. Jis
čia atsklido iš Miami, Fla.,
i savo sūnaus didelės ligo
ninės atidarymą.
—

Išlaisvinkite Pabaltijo Valstybes!

Našlių Vakariene

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plančių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią d.eną, iš aukšto susitarus telefonu ar
laišku.
Tetef. 22, Paseoag, Rhode lslaaA
Adresas: State Sanatorium,
Wallum Lake, Rhode Island.
Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo tforcester—26 m., nuo
I Boston ar Brockton—60 m., nuo
Thompson, Conn.,—10 mylių.

Lapkričio 6 d. Lietuvių
Piliečių Draugijos salėj bus
našlių vakarienė.

“Išlaisvinkite Pabaltijo valstybes,” “Sovietų šnipai
ir sovietinių darbo stovyklų statytojai čia nepageidauja
mi,” “Ar bostoniečiai gali patikrinti jūsų darbo stovyk
las,” “Važiuokite namo, jūs čia neprašomi,” “Komuniz
mas atnešė mirtį, badą ir vergiją,” “Šiandien jūs lankote
mūsų namus, o rytoj žudysite mūsų sūnus.”

Butas ir Kambariai Nuomai
Du kambariai ir virtuvė pir
mame aukšte, 297 D St., So.
Bostone, išnuomuojami vienam
ar porai. Yra pečius, elektra
ir kiti patogumai, galima nuomuoi su baldais. Ten pat yra
du kambariai su baldais, elekt
ra ir kitais patogumais.
301 D St. yra 4 kambariai su
baldais.
Kreiptis 301 D St.
pirmame aukšte, arba telefonuoti tarp 5 ir 6 vai. vakaro
AN 8-6557.
(42)

EMPIRE WALLPAPER
COMPANY
Savininkas Gerald Vareika
Didelis pasirinkimas
viso
kiausių popierių ir “oilcloth”
sienoms lipdyti

Šitokiais ir panašiais šū- dienos Įvykiai, Buvo geriausu didele nuolaida
supažindinti
kiai, surašytais dideliuose šia
proga
135 Emerson St., k. Broadway
plakatuose rusų ir anglų amerikiečius su komunistų
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniai!
kalbomis, buvo pasveikinti padarytomis mums skriauiki 8 vai. vakaro
aerodrome Sovietų Sąjun- domis ir atkreipti jų dėmegos 10 aukštų pareigūnų, si i jiems gresianti pavojų
dalis.
kartu su vyrų ir moterų chorais, viso apie
kurie praeitą savaitę buvo
Ketvirtadieni piketavimas -ii v, i ui •iOftii*.) *ami>urio kanklininkių
girdėsime
lapkričio
12
d. 7:30 vai. vakaro Bostono Jordan Hali.
asmeniu matysime ir
DR. D. PILKA
atvykę i Bostoną susipažin- buvo pakartotas. PenktaParduodamas Namas ir
ti su namų statyba.
dieni rusai išvyko lankyti
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
KULTŪRININKAI
Antanas
Juchnevičius
ir nuo 7 iki 8
PRAŠOME t TrtLKĄ
Karas
Atvykstančių rusų pike- kitų miestų.
PRADEDA DARBĄ Lankėsi Toronto, Kanadoj
tuoti i aerodromą susirinko o ... . . .
šešių kambarių naujas, trys
546 BROADVVAY
Sveikintini tie, Kurie ne Komitetas
metai statytas namas su piačiurlioniečių
SO. BOSTON, MASS.
lietuvių (daugiausia stu praleido
šios geros progos koncertui lapkričio 12 d. IT .'tono Kultūros Klubo Vilniaus Krašto Lietuvių žais ir dviem lotais žemės \Vildentai), latvių, estų, ukrai
Telefonas: SO 8*1320
prie Silver ežero par-______________________ ________
rusams, kad mes ruošti leidžia gražia kon | pirmasis po atostogų susi- Sąjungos
;os pirmininkas All- mingtone
niečių ir net amerikiečių. priminti
duouamas skubiai dėl šeiminin-i
nenunmsime, ir sudominti
Jie turėjo apie 30 plakatų. paprastus amerikiečius pa certo programą, lame lei- linkimas bus šį sekmadienį, tanas Juchnevičius piaeitą p,o mįr»ies jr parduodamas LinPrie jų prisidėjo keli šim vergtųjų tautų laisvės rei dinv bus surašyti visi kon- spalio 16 d. 3 vai. p. p. šeštadienį ir sekmadieni coln karas. Kreiptis į Mrs. M.
Tel. AV 2-4026
cerio rėmėjai, o
ja- lai Mantinio Instituto pa-buvo Toronto mieste. Mat, KasimJ«bnb«n,.n.
Davis JM.
tai stebėtojų.
(
paskutinis
namas),
penktadie

talkose, 190 Beacon gatvėj, čia sekmadienį minėtos są- niais, šeštadieniais ir sekmadie Dr. John Repshis
me bus ir skelbimų.
Veikliausi buvo lietuviai kalu.
Koresp.
Komitetas prašo visas or Ji> skinamas dailininkui jungos skyrius rengė Vil- niais visa diena, geriau iš rvto.
ir latviai. Lietuviai suge
LIETUVIS GYDYTOJAS
(43)
ganizacijas.
prekybininkus. Petrui Kiaulėnui, kuris ne- maus dieną, kurioj A. Jucnbėjo sudominti ir laikrašti
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedčliomis ir šventadieniais:
ninkus, kurie plačiai pami Michelsonai D\kūmose pramonininkus ir* kitus bū-senai mirė New Yorke, pa-nevičius skaitė paskaitą. Jis
Išnuomuojamas Butas
nuo 10 iki 12 ryto
-------ti rėmėjais ir duoti skelbi-gerbti.
kalbėjo ir vietos radijo lienėjo net kelių lietuvių pa
So. Bostone, City Point, iš495 Columbia Road
reiškimus, ką lietuviai jau Michelsonai su Kapočiais mų. Tuo būdu bus kultu- Kalbės dr. M. Gimbutie- tuvių pusvalandžio progra- numuojamas dviejų kambarių
Arti LpHstn's Corner
čia Tarvbų Sąjungos atsto spalio pradžioje buvo va- ringai pasigarsinta ir pa- nė ir \ . \ izgirda. \ aleri- moj. _ _____ ____________
DORCHESTER, MASS.
butas. Yra virtuvės pečius, šil
kilnus darbas.
darbas.
ja
karinių valstybių dykumodvkumo- remtas
rpmtas kilnus
ia Barmienė pirmą kartą
vams čia atsilankius.
tas vanduo, dušas ir visi reikaKomitetas daug kam iš- dainuos komp. Juliaus Gaij e. Jie rašė:
Dolerilį
DoVatlCĮ
hngi Lakiai arba be baldų. RenŠeimininkai piketininkus “Tik ką pervažiavome siuntinėjo laiškus, daug Ką deiio sukurtą dainą "Šute- 100
ifc ,i
‘
■
* **
.
da $10 per mėnesį. Teirautis
FLOOD
SQUARE
suvedžiojo, negalima buvo Moliavę Desert, bet iš dy-aplankys jo Įgaliotiniai, bet mos” (žodžiai S. SantvaPinigais
597 E. 7th St., antras aukštas,
HARDWARE CO.
sužinoti, prie kurių vartų kūmų dar
neišvažiavome, prašome jų nelaukti ir tuoj ro t. taip pat ir kitų bosto---------So. Bostone. Tel. AN 8-2814.
lėktuvas sustos. Rusai bu Jos užima
Savininkas A. J. Alekna
Nevadą, L’tah, susižinoti su Longinu Švel- niškių poetų (Kiršos, Braz- Gausit jūs ar jūsų rekomeu(41)
vo susodinti į autobusą ir Arizona ir dali kaliforni- niu (163 I St.. So. Boston, džionio) kūrinius. Smuiku duotas mums asmuo,kuris par
628 East Broadway
South Boston 27, Mass.
norėta nepastebint juos iš jos. Šiurpūs reginiai!
Hilltop
Kalakutų
Farma
tel. SO 8-3359). eros Herkuli.s Strolia duos už
$5000.00 Lifetime
Telefonas SO 8-4148
vežti. Bet nieko negelbė "Šiandien aplankėm Hoo------------------Akompanuos Vvtautas Stro- Stainless Steel puodų. Interna- Tiesiai
liestai is farmos. geriausiai
Benjamin Moore Malevos
jo.
Piketininkai pastojo ver užtvanką. Tai inžineri- Dr. V. Kaupis įsariuomenėj lia. Įėjimas nemokama
tional Silver Stainless lėkščių, auginti balti olandiški kalakuPopieros Sienoms
Stiklas Langams
kelią ir savo mašinomis pa jos stebuklas. Iki šiol kearba Robeson “Frozen Heat” tai. Pašaukit BRrockton 8-1696.
-------- -------------------------------------------Visokie Reikmenys Namams
peilių ir šakučių tiesiai varto- A. J. Cook. 630 No. Carey St.,
lydėjo i viešbuti, kuriame iiuiiu t/u \ v JUUIill,
> ri zv
i
1ICX
o Vi
o i1
TA.»
.-f .i imi .n Vl.-azUo
L. •MltUC a. t
i a. m «
rz i'T'T'
Reikmenys Plumberiams
‘7CX
v įaua? j-kczuj/ir*.
X7<in.L<XI
r\t.rAIVIlK5FUI
E.
tojams. Daugelis mūsų pardaBrockton, Mass.
(47)
rusai turėjo sustoti. Čia karšta tyruose—110 laips- kuris specializavosi Hano
Visokie Geležies Daiktai
UŽSIREGISTRUOTI
vėjų tą padaro per tris menejie turėjo žygiuoti pro išsi nių paūksmėj.”
Reikia Virėjo
verio (N. H.) Hitchcock li
----------sius. Dėkitės prie daugiausiai
rikiavusius
piketininkus.
.
Reikalingas
ar virėja
goninėj vidaus ligų srityje, Y isi, kurie nesenai po uždirbančių žmonių Amerikoje (kukorius) dirbtivirėjas
restorane.
Dėl
Vieni ėjo pikti, antri šyp
pašauktas
Į
kariuomenę.
Žmoatlyginimo
ir
darbo
sąlygų
susitar

A. J. NAMAKSY
paskutiniųjų rinkimų yra—pardavėjų! Vyrai ir
sojosi. treti rimtai skaitė
sim. Kreiptis j Mallows Čafe. 1460
Brangūs Tautiečiai
Spalio
14
d.
jis
pradeda
avę pilietybę, turėtų nepa- nos gali dirbti kartu ir užtik- Dorchester Avė.. Dorchester, Mass. REAL ESTATE & INSURANCE
parašus, ketvirti apsimetė
Chelsea
karo
laivvno
ligomiršti
užsiregistruoti nusta- rinti pasisekimą sau ir savo
409 W. Broadway
nekreipia dėmesio.
Spalio
15
d.
7
vai.
vakaninėj
bendrą
Parduodamas Namas
nr
.
apmokymą.
Į
Vtose
vietose.
NeĮraŠVtiešeimoms.
Geriausia
proga
vySOUTH
BOSTON, MASS.
Vietos spauda plačiai tą ro Tautines sąjungos na- o kur bus iš ten paskirtas *
Office Tel. AN 8-0948
Dviejų
šeimų
4
ir
5
kambarių
na

ji
i
rinkikų
sąrašus
negalės
rams
ir
moterims,
kurie
mėgsĮvykį aprašė. Įsidėjo net po muope 484E. 4th St., So. dabar dar nežinoma.
mas parduodamas, visi modemiški
Res. 37 ORIOLE STREET
ta susieiti su žmonėm ir su įtaisymai, geroje vietoje. Kreiptis
kelias nuotraukas.
“The Bostone, bus grįžusių is šiuo metu daktaras lan- balsuoti.
West Rnxbury, Mass.
_______________ _______
jais pasikalbėti. Patyrimo ne vakarais tarp 5 ir 8 vai. 67 Story
Boston
Post
”
net
per
St..
So.
Bostone.
<
41)
Tel. FA 3-5515
....
, .
tarptautinio skautų sąskiy- ko savo gimines Michigan
reikia ; nereikia medžioti, ne-______________________________
Lo™"]*
PUi> a^:, . Parase: džio sutikimo pobūvis. Va-valstvbėie.
?41CHELSONAi
reikia rankioti skolų ir nereiPašaipomis sveikina atvy- jaus komitetas nuoširdžiai
—__ !____________
ATS1UNTĖ DRUSKOS kia jokio kapitalo. Mokykit RADIO PROGRAMA
kusius rusus.
prašo visus, kas myli tėvy
Gavo Liūdna žinią
----------žmones saugoti sveikatą, geLietuvių Radio programa Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
Jo bendradarbiai naines nę Lietuvą, jame dalyvauti.
Vincentas
Lukoševičių <
Michelsonai ir Kapočiai riau gaminant maistą. Rašykit iš stoties WBMS, 1090 ki- Dr. J. C. Seymour
F. Leonard ir James P
southbostonietis. gavo iš Lie jau pasiekė mormonų vals- šiuo adresu: Lark D. Jursek. lociklų,
Vajaus Komitetas.
veikia sekmadie(LANDŽIUS)
x
Harrington savo aprašy
tuvos žinią apie jo mylimos ty ’ ę—Utah ir iš jos garsio-Vice President. Lifetime Stain- njajg nuo jo iki 12:30 vai.
Lietuvis
Gydytojas
ir
Chirurgas
žmonos
Elenos
Parulskaitėsmuose taip pat suminėjo
j*o Salt Lake atsiuntė drus- less Steel Corporation, Hollis- iieną. Perduodamos lietu Vartoja vėliausios konstrukcijos
Lukoševičienės mirti. Mirė
piketininkų Stasio ir Vili- Manomaitis Ligoninėj
k< - maišeli,
prikabintą ton, Mass., arba telefonuokit viškos dainos, muzika ir
X-RAY Aparatą
1955 m. kovo mėnesi. Taip pat
manto Vaitkevičių, Reginos’
Pritaiko Akinius
prie
atviruko.
Jos
paragauHolliston 392 ar 39:’, dėl pasi- Magdutės Pasaka.
nuo 2-4, nuo 7-8
Norvaišaitės, Longino Iz- Mykolas Manomaitis spa- pranešama, kad mirė ir jo «• i galima mūsų Įstaigoje, matymo.
Biznio reikalais kreiptis Į VALANDOS:
sers sūnus Viktoras. 25 metu.
534
BROADWAY
bicko, Yitalio Lemberto lio
paguldytas Camey, y. Lukoševičius, rusams i.- ?T T7TT+T++T+++++++ DTTTTTTT+tEBaltic Florists gėlių ir doSOUTH BOSTON, MASS.
gana ilgus pareiškimus.ligoninėj.
Jam padaryta antro karto okapuojant Li(
e►
t vanų krautuvę, 502 East
NAUJAS GROŽIO SALIONAS
Kitą dieną įmonėse ir
operacija.
Draugai Vą, pasitraukė i Vokietiją.
-» Broadtvav, So. Bostone.
<-e
ir
pažįstami
linki
jam
greižmona
irgi
bėgo
į
Voki etiją
* Tel. SO *8-0489. Ten gau- Tel. SO 8-2805
Įstaigose, ypatingai kame
+•F EI.ZAS VEIDELIS, kuri ilgus metus turėjo grožio saliolai
pasveikti.
vyru.
bet
vyras
buvo
paimi
dirba naujųjų ateiviu, buvo
na Rygoje. Latvijoje, atidarė nuosavą grožio ir Plaukų * namas ir “Keleivis.”
prie
darbų,
o
žmona
prie
D:
F
Dr. J. L. Pasakomis
1
Steponas Minku«.
garbiniavimo salioną
• yvai svarstomi praeitos
A. Andrulionis.
cigo buvo rusų atskirta ir g:
>
Dr. Amelia E. Rodd
4--4
a vvr; 4336 CENTRE STREET
’žinta i Lietuvą. .Jo liūdi
F
-VH
NAMŲ SAVININKAMS
vaikai ir giminės.
4->
JAMAICA PLAIN, MASS.
OPTOMETRISTAI
Musų mielam choristui
4
Velionės vyrui ir giminė
4-f4H Pentiname namus iš lauko
VALANDOS:
['reiškiame gilios užuojau
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
> Atdara visom dienom iki vėlyvo vakaro. Skambinkit
ir vidaus; apkalame šingeVINCUI LUKUI,
Seredomis—ofisas uždarytas.
telefonu JA 4-7424
i
-4-4 liais; sutaisome pijazus ir
Balfo
Metinis
Pokyli
417 BR0ADWAY
IS
I-fjo žmonai mirus Lietuvoj, reiškiame giliausią
-»• dengiam bei taisom stogus.
Važiuoti nuo Dudley stoties Centre Elliot busu iki
SOUTH
BOSTON, MASS.
>
e
Prašome kreiptis laišku
Westerly St.
(41)
užuojautą ir kartu liūdime.
*Balfo 17 skyrius sekma- •».John Petrus
•
dieni,
spalio
(f)ct.
)
23
d.
VAISTAS “AZIVA”
206 Goid Street
BOSTONO LIETUVIU VYRŲ CHORAS.
i
j Lietuvių Piliečių Klubo auRandolph, Mass.
1
—
Vaistas
nuo
nudegimo
Ir
■dirtorijoje. 368 W. Broad
Arba po pietų užeikite: 409
nuo nušutimo vandeniu.
vvay, So. Bostone, rengia
\V. Broadway, Room 4,
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
2—Vaistas nuo atdarų žaizdg
iškilmingą banketą. Šve
So. Boston. Mass.
—
mostis.
NAUJAS ATIDARYMAS
nčius linksmins dar čia ne
3— Akių vaistas.
>SOSCCOOSOCOOOSOSCeOOQiQiOOr
« buvę “Linksmieji Broliai.”
4— Vaistas nuo kojų niežėji
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero
Šokiams gros geras orkest
mo,
pirštams, tarpupirštėms ir
1APSIDRAUSK NUO
♦ •ras. Šeimininkai maloniai
papirštėms.
Route 106, East Bridgewater, Mass.
LIGŲ IR NELAIMIŲ
6—Vaistas nuo galvos niežė
į
vaišins
skaniais
valgiais
ir
Ant Rožėno Kalnelio
JI
1 Draudžiame nuo polio, visoĮ V A IRŪS GĖRIMĄ I—UŽK A NDžI AI—PI ZZ A
jimo.
gėrimais.
ĮVAIRŪS gėrimai ir valgiai
S' Lietuvių visuomenė yra
Įkių kitokių ligų ir nuo ne6—Vaistas nuo kosulio. Greit
1-

1-

CASA LOMA

Raynham Country Club

t I

Šokiai kiekvieną penktadieni ir .šeštadieni vakarais

10 f kelias Rrid^ewa(er-Raynham Line
Kviečia visus pasilinksminti savininkai

Frank Roženas ir Povilas lapenas

kviečiama ko gausiausiai Į
•I

šį puikų parengimą atsilan
• kyti.
Kiekvieno atsilankymas
bus
gera parama vargstan
i
I tiems seneliams ir našlai
•I čiams.
J
Rengimo Komisija.

į

i

Šokiai kas trečiadieni, penktadienį ir šeštadienį.
Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.

Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,
the ‘‘Singing Svceethearts.”
(as. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgeuater 855.

jlaimių (ugnis, audra ir kt.).
[Visais insurance reikalais
[kreiptis :

BRONIS KONTRIM
598 E. Broadway
So. Boston 27. Mass.
ĮTel. A N 8-1761 ir A N 8-2483

pagelbsti.
Reikalaukite šitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Eaina už
kiekvieną numerį $1.
Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(5-6)
Joseph Machinskas
295 Silver Street
South Boston 27, Maaa.

