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Potvyniai Naujojoj Anglijoj
Vėl Pridarė Nuostolių

PASIRUOŠĘ TVARKĄ PALAIKYTI

I
Upės Išsiliejo, Daug Namų Nunešta—Virš 40 Žmonių
Žuvo Potvyniuose—Gelžkelių Susisiekimas Buvo
PertrauKtas—Ypač Skaudžiai Nukentėjo
Connecticut Valstijos Miestai

Atskiro Numerio
Kaina 10 Centiį

50 METAI

Ženevos Didžiųjų Derybų
[Planas
Patiektas Prezidentui
ll*
Vakarų Valstybės Susitarė, Kaip Išbandyti Rusų Taikos
Norus—Svarbiausias Klausimas Ženevoj* Bus
Vokietijos Suvienijimas ir Europos
Saugumo Sutartis

Parapijonys Neleido Valstybės sekretorius J.
Pereitos savaitės gale pie- PASMERKĖ
t
Foster Dulles šį trečiadienį
tinėj Naujojoj Anglijoj ir
J. T. UNESCO
Laikyti MlSllį
tariasi su sergančiu prezirytiniame Amerikos pa
“
dentu Eisenhovveriu Denkr akyje pradėjo l\ti ii lijo Legionierių suvažiavimas
Katalikų
Šv.Cecilijos ver, Uol., ligoninėj dėl būir 3 dienas Del vandens Miamį> fla ? didele balsų
per
bažnyčioj
prie Neu Oi- sįmos keturių didžiųjų užgausumo įsiliejo daugelis daUgUma nutarė pasmerkti
leans kunigas Gerald Uogienių ministerių konferenupių ir potvyniai vėl nu_ jungtįnįų Tautų Švietimo ir
\\ is buvo paskirtas laikyti tdjos Ženevoje, kuri prasisiautė rugpiucio menesio Kultūrinio Bendradarbiavimišias. Kai jis atvyko į d^s Spajįo 27 d. Numatoaudros ir liūčių ištiktas ue-mo organizaciją, vadinamą
bažnyčią, būrelis parapijo- ma> ^ad konferencija užsi
tas. \pac skaugiai potvy- tr
ai UNESCO. Ameri\ew Castle. Ind., Perfect Cirtle bendrovės darhininLams sustreikavus, administra
, nų
» • jj• pasitiko prie bažny- tęs apie tris savaites.
»palietė
v I v z\ ■Connecticut
zi vi v» a At t m t T
“
mai
C1OS ir pasakė jam mandakos Legiono skina komisi
cija pasamdė streiklaužiu, kurie ėjo dirbti pro piLetir.inku eiles. Tarp streikuo
Valstybės sekretonus pavalstiją, kur išsiliejusios ja prieš suvažiavimą buvo
jančiu darbininku ir streiklaužiu kilo tikras karas. S asmenys buvo sužeisti. Gu
giai, bet visai nedvipras-ĮjeLs prezidentui patvirtinupės užliejo daug miestų ir pasKelbusi kad UNESCO
bernatorius iššaukė kariuomenės dalini, kuri čia matome pasiruošusi tvarką palaikyti.
miai^ kad jis negalės laiky-Vakarų valstybių sutartą
miestelių.
Potvyniai
sunainėra
.
ki
subvevsyvi
orga
.
ti mišių jų bažnyčioje, nęs.pjan^
Ženevos derybų,
,.
.
,
.
nėra joki subversy
kino jau padarytus pataisy- mzacija, bet suvažiavimo SofieZoi ReikalūUįa Sako, Molotovas
jis esąs negras, o parapija Vakarų valstybės siūlys ruįspėja Žydus
mus po rugpiūčio potvynių. da, į; ma[omai visai ne !
Neteis Vietos
Nepradėti Karo ba£w 0„ea„s katalikų a,
Sį pirmadienį buvo su- susįpažtoę su ta „rganizači- lrūŪ0 ^O^^KUmo
skaityta, kad 46 žmonės žu-ja nutarė ją pasmerkti ir T
.. .
_ Sovietų žurnalas “Komu^Vysl^pat
s!to‘ būtų priimta “Europos sauvo potvyniuose, o šimtai^ Dadarė
_Lan.as <P.e.reiJa> nutare .^‘letų žurnalas "tvomu- Ameriko ir Anglijos dip-,kio .parapijonų elgesio isa-igumo- sutailis> j kurią būbuvo išgelbėti helikopte- Kartu legionierių šuva-* Turkijos-Irako karo nist paskelbė Molotovo is-iomatai įspėjo Izraelio vy- kė sustabdyti toje bažny-7U įtraukta
14 Europos
riais ir laiveliais. 50 armi- žiavimas pasisakė už Jung-s^un^’
reikalui isti-pažinų, Runoje jis sakosi riausybę nepradėti “preven- čioje pamaldas. Esą----Para" valstybių iš Rytų ir Vakajos helikopterių be pertrau- tįnju Tautu organizaciją ir ?us bendrai gintis prieš ga- padalęs dicielę klaidą, kai- tyvinio karo’’ prieš arabus pijonys parodę
negarbą py bloko. Jei rusai sutiks
kos skraidė paupiais ieško-jos tikslus.
įirna PavoJM- Turkija ii’Dėdamas priešu 8 mėnesius. jr nenukreipti Jordano upės [kunigui, kuris yra tvarkin- leisti daryti visoj Vokieti
_________________
Irakas jau seniau sudarė Savo kalboje Molotovas sa-van(iens vien tik gavo rei-’gai įšventintas.
darni potvynių aukų. Daug
______
joj laisvus rinkimus ir pas- £
karišką gynimosi sąjungą, kė, kad Rusijoj jau yra pa- kalams, dargi jei arabai ir
_________ -___
tūkstančių žmonių turėjo
kui sudaryti visai Vokieti(iai
paskubomis bėgti įš savo Prezidentas Minėjo prie kurios prisidėjo Ang- dėti socialistinei tvarkai pa- atsisakvtu dalyvauti tos KARO TEISMAS
vvriansvbe.
Vakaru
namų dėl vandens pavo
6-5 Metų Sukaktl^J^^
re«uliav1': '
“TE,S” x "*0*4 ^stybės sutįks su įvairioj
jaus. Helikopteriai išgelbė
jungos dėtis, bet Maskva kad Rusijoj jau įgyvendin.
•
us
mi.s - garanUjomis Rusijai
jo iš vieno traukinio 90 Prezidentas D. D. Eisen-uŽydų
tarpe
vis
labiau
Argentinos
vyriausybe
pa-pnes
naują vokišką agreir sako, kad tas socializmas. Savo kiai....
x
žmonių, kuriuos vanduo už- ,hower spalio 14 minėjo sa-užprotestavo
dėjimasis .
kan;ka diĮ Molotovas padarė prieš plintamintis kad su Egiptu sky-re karo
teismu kuns slJą.
klupo vagonuose.
Išantro karto skaudžiai V°i 81I1?ta^ienl 11
jungą vra nedraugiškas 8 mėnesius, jis parašė vie-lei ia
^’tvai'yti pirmais ins, ar
uan ,• er0‘ Jeiprezidentas D. D.Einukemė o Walerbun.mies ?-uka “• Den'e* hgonineJ?! žingsnis irvra priešinga
išpažinti rugsėjo 5 d., o ,negu So'!et^ W«ko gink-nas elgesį uip, kaip nepn-senhower
pritarsVakarų
kur ru'niūfiomėn«i ?lmtadleni° P"*3.. Prez‘-Rusijos ir Irano 1921 metu ta jo išpažintis buvo pa- al, su?tll!rins :a
sal! ?e,a e.l«t1' a™.jo^anmn-valstybių sutartam planui,
tas, kui rtitepiucio menesi dentas gavo daug širdingų
T,i- cnfli;n o
1 tiek, kad ji pradės rimtai kui. Jei tas garbes tnbu-tada valstybes sekretonus
Riverside gatvėje potvyniai sveikinimų ir linkėjimų pa- * RPėiima Iranui padarė " Vakai-uose" dabar sDėlio gl‘esti Izraelio buvimui.
nolas” atrastų, kad Perono galės visos mūsų vyriausynunese daug namų ir kurs
įspėjimą nanui panai e vakaruose aaoai spenoeltresvs buvo neeeras iis
vardu aUtnvflnti «ntar
na ^ejkti.-j
žuvo 25 žmonėm
Tos naj j Rusijos užsieniu
užsienių reikalų mi-jama,
kodėl Molotovas Vakarų valstybes deda e
.. ®. Dva,du atstovauti sutarpradeda nnisteris
v Molotovas. Ira-prieš pat Ženevos užsienių pastangas įkalbėti kitoms?.31 n?.ai 1
čios vietos ir dabar buvo Prezidentas
Rezidentas jau piadeda
istel-įs y.
. ei° 3 tąjį p aną Ženevoje. Tuoj
cios v .etos n cianai ouvo vadovautl
vynausybės
dar:
.
isnėiima
atsakė
ministerių
konferenciia
bu
arabu
valstybėms
kad
ios
1S
armi
J
os
,
paleisti
j
po pasitarimo su prezidentu
adovauti
daiįspėjimą atsakė, ministerių konferenciją bu-arabų valstybėms, e 12?.!
jos sija,
.. arba ir pašalinti penapsemtos. Is viso Connecti-vhui
Pprpita savaitG nrezi
. nag j
iš valstybės sekretorius paini
rnt vaRtiini nntvvniai
ii , L Peieit^ ,sfvai^?1 Pl®zl‘kad Iranas dedasi tiktai į vo pažemintas ir priverstas nepirktų ginklų SovietųS1^’.. ...
.
pasirasė
kartą palietė 67 miestus,
miestus, iš
iš
Rntanimd
’ g>’nimosi
ir .jis n»‘i daryti viešą išpažinti dėl bloko valstybėse, nes dėl to a!.m'J°„s e eises gau i pen- oi-muos
ongreso vadus
Rll
i
*Rv?
si
jąPeronas
dabar
yra
Padėl
Ženevos
derybų ir dėl
Kuiiramnui---___ pačius
savo "klaidos.” Daugelis padėtis Viduriniuose
rugpiūčio
® mpmipiui
P emJeiult Buiganinm,
palaikyti
su Rusija
kurių 28S miestai
įagvajuje, kur jis gyvena Vakarų sutarto plano,
miestai įu^piucio būname prezidentas sako, draugiškiausius santykius
mėnesį nebuvo užlieti, o ,.ad Amprtl™ sutiks sn Rn.įdrau^skiausius santykius. mano, kad Molotovo die- tuose dar labiau pablogės. kaip politinis pabėgėlis.
Ženevoje bus kalbamasi
nos jau yra suskaitytos .ir
--------------------------------------------------39 miestai jau ir rugpiucio
ir
apie nusiginklavimą. Tuo
sijos planu ginklavimuisi SOVIETŲ DELEGATAS jis greit bus išmestas iš sa- PRANCŪZAI BALSUOJA PASKIRTA MOROKO
mėnesį buvo nukentėję. kontroliuoti, jei Rusija priklausimu pasitarimai visą
MINAJEV NUSIŠOVĖ vo vietos.
DĖL POLITIKOS ALŽYRE
Gelezmkelių susisiekimas jms Amerikos padarytą pa
REGENTŲ TARYBA laiką ėjo Jungtinių Tautų
<arp New Yorko ir Bostono siūlymą dėl oro įnspekcijos
nusiginklavimo komisijoj ir
t.ėl Dotvvn’u buvo nutrauk- •
j-i
-i
b --i
Nevv ^oiko policija pia- l akai ai liūlys
Prancūzu narlamentas ši
p . vn.ų ou o nuuauh lf del pasikeitimo kanskų nexG i.ad še^adieni nava
r r
*•
r •
riaricuzų paiiamenia.
Prancūzijos
vyriausybė kol kas ten nepadaryta jotas ,r uk sį pirmadieni pir- dirbtuvių planajs.
Sovietu detevaeiios MormOCljų LūlSVį antradieni balsuoja vyriau- susitarė su moi okiečiais dėl kios pažangos. Abejojama,
r..eji traukiniai bando at- D
...
e? y°Metų aeiegacijos
-------bGS įskeltą pasitikėjimo paskyrimo “regentų tary- kad Ženevoje būtų lengviau
naujinti susisiekimą—gelž- . -.reZ1 en+ + ?1GS ^ei u būstinėj, puošniame Park Ženevos keturių didžiųjų klasimą.” Vyriausybė iš bos,” kuri eis sultono parei- susitarti negu J. T. nusiginkeliu bėeiai*
laiku spręsti tolimesnę ze-Avė. viešbutyje Nevv \ orke užsieniu reikalų ministerių dėstė uarlamentui savo no-vw’•i'T*?’“ -—''y—
7.
MUassa?husetts valstijoje““ ū.kl°
„T
—ė ar buvo nušautas derybose Vakarų valstybės Įjug.
ji ža^i v^i
**
ja, L', riausybeje dėl to kilo ne-nėse Tautose narys Alek-siūlys rusams garantuoti in- A]ž„e ir prašė parlamenta
Pasklrtl 1 Moloko sostą
įW.„
vakarinėje dalyje dėl
pot mažas nuomonių skirtumas. Sovietų delegacijos Jungti- formacijų laisvę ir nevaržy- p, Įtarimo, bet parlamentas "aX
fei^’keturi^iabu >
! *
vyniu
•• < 6<)0 žmonių<■ neteko
C. Attlee Trauksis
. ..........................
.. ten
....dar
----------------------- SIeJ Minajev. Policija sako, ti žurnalistų darbo anoj pu- atsisakė pritarti ir vyriau- - .ii,'.
a • b •
.
įastogės.
Ret lietus
ueperstoio ir šį pirmadieni UNIJŲ IR FARMERIU
atrodo, jog jis paleido sausėje “geležinės uždangos.” Sybė pastatė pasitikėjimo H,
r.
va
ul.le a.'
. ,
. ■. ..
icpei. tojo n .j piimauieių
RFNlYRAę FRONTAS «n vi i huma ir tuni r™;™ iu • •
i
.
•
• , e pastate pa. iiinejnno stovauja ir desiniuosius ir Anglu daroiecių o4-toji
•otvvnių pavojus‘dar nėra
KtNDKAo rKUINlAosuvi į burną n tuoj mirė. Abejojama, Kad rusai pn-Liausimą. Jei vyriausy
metinė konferencija MarPlatesnių žinių apie sovie- tartų tokiam siūlymui
ir gaus nepasitikijimą, Pran- nacionalistus.
:)raejęs.
Moroko neramumai iki gate mieste pasibaigė spaKai kurie demokratų va- tiško delegato mirti polici- laukiama, kad rusai siūlys cūzija turės ieškoti naujos'šioliai dar
nėra nuslopinti, lio 14 d. Konferencija pladai deda pastangas suartin-ja nepaduoda
pagyvinti “asmenų judėji vyriausybės
gal kokie 6,000 morokiečių čiai apsvarstė
darbiečių
PRANCŪZAI VĖL
ti unijas ir farmerius, kad
mą” per geležinę uždangą,
dar kaujasi su prancūzais pralaimėjimą praėjusiuose
KALT1NA ISPANIJĄ ateinančių metų rinkimuose SPALIO 23 D. SAARO
kad daugiau menininkų ir
MILIONAS
RUSU
netoli nuo ispaniškos Mo-parlamento rinkimuose ir
--------bendromis pastangomis išPLEBISCITAS kultūrininkų galėtų lankySVEIKINO BRITUS roko zonos sienos.
tarėsi dėl būdų, kaip atsi
I’rancūzų gubernatorius rinkus ir darbininkams ir
;------tis iš Vakarų Rytuose, ir iš
griebti ateityje, kaip paMoroke vėl skelbia, kad iš farmeriams priimtiną kon- Ateinantį sekmadienį Sa- Rytų Vakaruose. InformaIspanijos zonos Moroko gresą ir prezidentą,
aro krašto gyventojai bal- cijų laisvės bolševikai ne- Anglijos šeši karo laivai NEW CASTLE STREIKAS traukti į partijos eiles dauDAR TĘSIASI giau jaunimo ir dėl surašymaistininkai ateina į pran- Bendras darbininkų įr suoja,
pritarti to krašto pripažįsta ir nuo užsieninių l,elsavaitę atsilankė
-------m o patrauklesnės ir prakcūzų zoną kovoti prieš farmeriu politinis veikimas “ europėjizacijai” ar ne. Vo- korespondentų žinių cenzu- ^^^grado
(Petrapilio)
uoste.
Apie
milionas
rusų
Automobilių
darbininkų
tiekos programos,
prancūzus ir net ateina gin-remiamas tuo, kad tarpi kietijos vyriausybė susita- ros neatsisaky
išėjo į prieplauką tuos lai- unija tęcia streiką prieš Konferencijoj A. Bevan
kluoti ispanų ginklais. Is-farmeriu ir darbininkų nė-rė su Prancūzija, kad krašdirbtuvę šalininkai pasirodė aiškiopanija ginasi, kad
Westinghouse kom- vus pasitikti. Anglų jūri- Parfect Circle
tvarkomas
Partijos iždiGaitskell.
parno
vadas.
iš ispanų zonos, prie kurio sunki, kad darbininkų už-tame krašte agituoja prieš si dėjo25-kiose tos kompa-bisi, kas atsitiko su rusais, darbininkų ii stieiklaužių. Partijos pii mininkas C. At
rastas ispanų darbo šautu- darbiai yra žymiai pakilę, tą susitarimą. Jei Saarogy- nijosdirbtuvėse. Pasitari-kad jie staiga pasidarė to- 1,000 nacionalinės gvardi-tlee, kuriam jau virš 70 mo
vas, o pereitą penktadienį 0 to^ėl farmeriai ir unijos ventojai atmes Paryžiaus ir mai
tarp kompanijos irkie vaišingi ir lipšnūs. Ste-j°s na*
saugo dirbtuvę, tų amžiaus, greitu laiku
prancūzų kareiviai buvo ap- negali eiti išvien rinkimuo-Bonnos sutartį, tai tarp elektros darbininkų unijos bėtojai sako, kad Maskvos kurioje dilba stieiklaužiai. trauksis iš vadovavimo paršaudomi iš ispanų zonos gg,
jų interesai yra Prancūzijos ir Vokietijos dar nėra nutraukti. Ginčas diktatoriai norėjo parodyti Streikas ten eina nuo lie? ti jai ii perleis, vadžias jaunesniam vadui
kilnu.
|vėl iškils nesusipratimas eina dėl uždarbių pakėlimo, anglams “Ženevos dvasią.” ,)OS 25 d
| priešių gi.
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mis grožybėmis ir to užten- •
ka. Kai kurie seni gyven- t
tojai dargi nenori matyti, ‘
kad Hawajai augtų ir bujo- j
Spalio 27 d. Ženevoje susitiks keturių didžiųjų vals
tų, nes tuomet būtų didelis į
susikimšimas, kaip Bosto- ~ “
tybių užsienių reikalų ministeriai tartis dėl šaltojo karo
kai kurie turtai. Iš viso pune, Ghicągoj, arba New Laisvė Pavergtiems
likvidavimo ir dėl užtikrinimo pasauliui pastovios taikos.
T blika gali pasigėrėti mažYorke. Žinoma, progresui Valstvbės
Vyrausybių galvų konferencija toje pat Ženevoje liepos
vaistyoes sekretorius,
seKieionus, J.
,
milionų
kelio
niekas
niekur
nepaFoster
Dulles.
kalbėdamas
J*
braneenvbėmis
ir pa
mėnesi nutarė šaukti šitą užsienių ministerių konferen
stojo, nepastos ir šitiese-Miami, Fla.,mieste lepg
skryUHą
ciją ir joje baigti spiesti tuos klausimus, kuriuos patys
niai
Havajuose,
ai
tik
nienų
suvažiavime
sake,
amžinatjlsi
“
bemokinę
”
didieji svarstė, bet neišsprendė.
tuščia jų svajonė.
jog nesą abejones, kad pa- £vita tu)<visokių
Visuomenė dar. tur būt. neužmiršo, kad didžiųjų
jos dei.
Didelio dėmesio kreipia- šaulio viešoji nuomone veis sukne,jų 4W)
valstybių vyriausybių galvų konferencija Ženevoje lie
ma i amerikiečiu
.. .
- <i1<*zlu°-Rusiją n Vokietiją suvieny-ma
.r kitokių papuošipos mėnesi neišsprendė nė vieno klausimo. Ji pasiten
sius suvažiavimus, ypač po-ti ir grąžinti laisvę paverg• deimantinis kaklo
kino klausimus iškėlusi ir kai kuriuos jų aptarusi, bet
litinių partijų, darbo unijų tosioms tautoms (sateliveftfe 357 0j)0
toliau to nebuvo nueita. Priešingumai pasirodė tokie
ir panašių organizacijų, kur tams)
.... doleriu, smaragdo papuošidideli, kad joks susitarimas buvo neįmanomas. Negalė
suyaziuoja tūkstančiai da- Valstybes sekretonus dar
parodojuž
dami patys susitarti, didžiųjų valstvbiu vadai nutarė
lvvių. šiemet pasisekė pu- minėjo, kad ir patys satelidoleriu kitas deiVokiečiai oficialiai vis dar laikė Iii’ r! cy^ą, nes nebūta
sivilioti ir šiomis dienomis tiniai
kraštai,
ar
bent
tų
papuožalas
klausimą pavesti užsienių reikalų ministeriams. kad jie
.
x • •
j
mantinis
liudininku.
Dabar
iš
rusu
nclai-'ėer
ž-s
Hitlerio
la
mums
čia
būnant,
vyko
epikraštų
gyventojai,
darys
9
bandytų priešingumus išlyginti ir surastų sprendimą gin
vertės, rinkinys
kūnas Hans Iiauer sako pats matę-. kaip Hitleris nusišo
skopalų
bažnyčios ir tos
ti- spaudimą i, Rusiją,
kad
ji dramblio
dra^nį)jį( kaulo papuošimų
čijamiems klausimams. Tuo tikslu spalio 2» d. užsienių
,
,
......
x
x
.
i
•
vęs. “Jis pažiūrėjo man į akis. pa-paudė tanką, pasak;
kybos išpažintojų atstovų suteiktu daugiau
laisves ir meno dalykų 71,000 ver
reikalų ministeriai ir susirinks Ženevoje.
sudiev ir nusišovė.** pareiškė liauer.
visuotinas
suvažiavimas, tiems kraštams.
tės ir du Rubens’o paveiks
Ar užsienių reikalų ministeriams seksis geriau,------------lai, kiekvienas vertas
po
kaip patiems vyriausybių vadams? Dėl to girdisi daug -Jarus tai ar iu, vietai. Tas. {vairioje iu veikloje pakišti k,*Pa.m* da!-vvav0 apie 4’‘ Žod2lu’ .'“*?*
žsiregistraves vie- jIaskvai priimtinesnes idė-000 de!egat,Jnuomone
tr
patvs
satelitai
abejojimų. Kol kas Vakarti valstybės net ir savo tarpe kuris bus už
“ fetorijoj
--------- -pu
lrraą privere Maskvą, Kad ji bu- visas tas turtas yra tik
nariu. ga-; jas jr ^manymus. Visą tą
nepajėgė dar susitarti, kokia politiką atstovauti dery- ”os al kl5os PartlJDS
da ly vau t i.
re kaipo bolševikai S5į,l’?ko. tok?s dldeS5-Ju: 2. nuolaidesnė, sukalba- dalis Peronų turto. Kitas
bose su irisai \ įsoje eileje pasitarimų AmenKOS, Ang-,-s dalvvauti nominacijose kti- (lėlį n i
nežiūrint mesnė ir kad ji duotų dau- turtas paaiškės vėliau, o ne
(gink. Perkūne!), bet __
, . .
Iijos ir Prancūzijos vyriausybės, dalyvaujant ir vakari- rios bus labai svarbios.*’
po demokratai ar repub-.nuolat,n,« tunst«- Jle vlsl «,au laisvės toms tautoms, maža dalis jų turto taip ir
bandė
suderinti
stygas,
bet
I)tis.
nės Vokietijos atstovams,
de ūįkonai
buvo sutalpinti, pavalgy-Runos iki šioliai buvo rusų |iks
Vadinasi,
užsirašykit
.
..
a . lr negatlestmga. DaĮ,a|. kpickvienas Argenprie vieningo nusistatymo dar nepriėjo. Kol kas tik
ir a.P‘a'"auti- Tiesa, pavergtos
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i - x- mokratais arba ir repubii- ‘"xėw‘Yorke yra liberalu
susitarta. kad \ akaru valstybes nesutiks paleisti Siaurės. konais,
k
_
tinos žmogus gali savęs
kad galėtumėt riš vi- partija. kuri savo laiku at-tokiems susirinkimams visų išnaudojamoj
Su musų Duonelaičiu ga-klaug^ kokju būdu
nu0 Amerikos Dar. patogumu kol kas čia nėra
Atlanto Gynimosi Sąjungos (NATO) ir nesutiks pritarti daus paveikt| tų
Ak,’pulkininkas,
nnnrininkas
djtsi<y.
PMera didelės
cnoeies svetainės,
svetaines, kur bma butų paklausti. ,_ *T
dasigavęs
jokiam Europos saugumo paktui, kol \ okietija nebus Įi,įkji. -Gręžti iš vidaus"[bo Partijos, kuria pasigavo Nėra
,į_
galėtų
visi
sykiu
sutilpti
m
kur
dingo
ta
gadyne,
kada
vaWžią
uip pra1
ta. Jei rusai sutiktų leisti \ okietiją suvienyti ilyra
yj-a senas bolševikų
pratursuvienyta.
bolševiku triks
triksas. bolševiku nakeleiviai irmi-- .
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Jad?'.on'e ...<zo; tėti?
vieną valstybę. Vakarai sutiks, kad suvienyta \ okietija praktikuojamas unijose ir'rusio JLncantonio tipo ma-.saY° relka,usateityje pati spręs i kokias kariškas
kanskas sąjungas jai (ietis
a.dįk’'lpf.g'
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dėtis įvairiose kitose masinėse {skvinės
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kams
dabar bus aišku, kad
ar nesidėti. Kol kas Vakarų valstybės tiek ir tėra suta
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keičiasi,
kartaus
penliesn
\isą
ooise\izmą
į ožio .
garbinami “bemarškirusios dėl vieningos politikos Ženevos busimoj konfe ną ir išbandytą triksą bol- raiais “Laisvė” nė neužsisykius
i
dieną
lyja
ra
g3?
niai
”
mokėjo savo kailio
ševikai nori
panaudoti mena. Aiat. liberalai bolšerencijoj.
tris
minutes),
bet
nuoMatomai,
Ženevos
dvasia
Amerikos didžios
paiu-?:nam- r.e.a Koser, o, oe to ' .
to-uždėjo savo letena ir ant eiklus atstovauti
atstovauti labai
labai ni
mDaugiausiai nesusipratimu Vakaru valstvbiu tarpeūmiosiose
antijas
duoti
Rusijai
už
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J°s«p
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bolševikai
siekia
di'
staigmenos
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iškalbingojo
valstvbės
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kelia klausimas, kokias ga
.
demokratu
ar
republikonų.
džiasias partijas pakleben-Rlos 010 >taigm.enos .
,-:V
kaip
bet
kokie
banditai
davie- ro. Diktatūra ir vagystės
sutikimą leisti suvienyti \ okietiją per laisvus rinkimu
i .
.
x. . . i . . ..
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...... nepatogumu: nera užtenka- kietonaus, kad ji
paskui
susigrupuoti
i
"ja:i
is vidaus ir pažiūrėti,
p
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iš kurių išeitų visos Vokietijos vyriausybė. Angiai ma
i ■
.* J -i
. , . r
, mai nutiesta per Pe.cificą sąją nuomone ir pačius pa- yra neatskiriami dvynukai.
__ veltuosius
bežada
vielų greitam
susi- vergtuosius bežada vartoti
no. kad rusams reikia pasiūlyti “rimtas garantijas ’ prie 5ceikas, paskui pasistengti ar nepasiseks ten susukti telefono
ir save lizdą.
'Usirinkimuose
siekimui su pasauliu, vpač kovoje už Vokietijos suvieKlaida
agresiją. bet kokios jos turėtų
galimą naują vokišką agresiją,
perduoti
laikraščiams
žirijimą
ir
satelitų
laisvę
būvi—klausimas dar neaiškus.
Molotovas, msų bolševi
nias iš konvencijos, o tas
►<
Įdomu, kad Vakaru valstybių pasitarimuose visai
kų vadinamas “kamennyj”
dideliems
suvažiavimams Rusai NesnIudžia
neaiškinamas "satelitų” klausimas. Kaip Ženevoje vy
(akmens užpakalio vyras,
labai svarbu.
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b i n n n jtouei
_ i -1 1Kau
__1
i__ ii___ ii...
riausybių galvų deryb-.-e. taip ir antroje Ženevoje užsie
i«i.
IVU?Ų uiataiui
Tokie
ir
panašūs
trūkuTris Dienas Honolulu
gyvu .enu vainikais, deda mai. ,Pus greitai
7X . našalinti.
.
x. Ženevos
nių reikalų ministerių pasitarimuose tas klausimas bus
_ dvasią
”•
•” ” paperėjo \adai gali spaidyti Į užpa* ■ • '
x i , i
mai
bus greitai pasalinti.
..
kieK
vienam
ant
Kaklo,
pay..
,
,_
1
.
.ir
visiems
apeitas tylomis. Tiesa, prezidentas Eisenhovver liepos
j
ją
.persą,, kaipo
. kali
---- ..ir jis neprotestuoja),
(Tąsa)
..
ai u •’ Dideles
svetaines
plana
aurra
ištaria •Akha.;
Aloha. r^^
.
xiek
. , x"""^
. .x . int. kokį tai išganingą daiktą, paskelbė žurnale “Komu;a uii ataria
^
mėnesi Ženevoje tą klausimą paminėjo, bet tuo ir pasi- Havvajų gyventojai, ypač- bučiu
baigė pavergtųjų "vadavimas.” o spalio 27 d. užsienių Honolulų vaizbūnai visomis Bet panašių ceremonijų ne-. narinkta ■ tik 1an,.iama dėl tos Ženevos dvasios vi- nist,” kad jis padaręs dide.
„ siškai
nesumažino
savo ų klaidą. Prieš 10 mėnereikalų ministeriai nesirengia to klausimo nė minėti, išgalėmis rūpinasi labiau la. jei atvyksta turistai su.. p ... . .
mažais Krepšiukais ir drū- *: "”z,0>2 k“nt‘nent,®
apetitų. Priešingai, jie dar siu vienoje kalboje jis pa
Jau vien iš to aišku yra. kad didžiųjų užsienių reikalų mi- atkreipti pasaulio turisti; čia. laiko sugniaužę savo d; ,f
. ! tiesiama Der lab’au dantia gaianda. Jau sakė> kad Rusijoj jau pa
nisteriai negalės padėti pagrindo teisingai ir pastoviai dėmėsi i Hauajus, kad kuo
vandeuvną. Reikia «?ld*J?me’ kad ^e^v?a'd^ SWializ,nO pagrindai'0
taikai. Geriausiame atsitikime ii tik galės “Ženevos daugiausia jų čia atvyktu. tentus.
Jau
nuo
seniai
buvo
paį
k d ■ T
stzadejo statyti
ginklus re,kėjo sakyti, kad ten jau
Iš turistų šiam kraštui yra
dvasioje” užmozoti ginčijamu- klausimus.
stebš'a.
i.ad
turistams
sus
1 ne vien tik ikonvenci- Egiptui,
atėjo zi- Vra «ukurta< socializmas
didelė nauda. Jie atgabena . .............
....
naus
? , , o dabar
•
suciaiiz.nids,’.
Aukštųjų politikų tai pe Yaka ruošė yra žmonių, ku- ir čia išleidžia milijonus talpini:
čia permazai vietos, .
. , . •
-i
nia, kad rusai siūlo savo
ginklus ir Izraeliui. Jie viakarų spauda dabar
rie. pagal vėją, kartais kalba už pavergtųjų vadavimą, dolerių, kas tai teritorijai toka tinkamu kambarių, j®1718’ Jos a ai ‘ei .a
ir
aptarnaus
bendrai
biznio
yra
spėlioja,
kas Įspyrė Molotoy.. ,
. .
., siems gen visus gatavi
o dažniausiai tą klausimą visai nutyli, arba šneka niekus, yra trečias pag2l didumą Todėl
šiemet Honolulu ...
dalį.
J61. no,1,z aptarnauti savo ginklais, VU1 J akmeninę kūno dali,
kad Rusija pati susipras ir grąžins laisvę tiems, iŠ kurių pajamų šaltinis. Numatoma, mie<tc yastatė tris naujus 1 ei ",a USL ,
su maždaug
dargi jei jų ginkluojamieji k?d jis pragydo išpažinties
ji prievarta laisvę atėmė.
kad šiais metais turistai at- viešbučius
džiajam kontinente. Ame kraštai ir yra toli šioje ge-£iesm£Kaip “satelitų” klausimas stovi praktikoje šiomis gabens apie 75 milinu do- dvie-'. .ūksiančiais kamba- rikoj arba Kanadoj, reik
rių. dai daugiau tato ir dar
ležinės uždangos pusėje.
dienomis visuomenę painformavo senatorius J. F. Ken-.lerių, tai graži suma.
laukti dvi tris dienas, kol Ką gi i tai atsako Vaka- kyšiai NATO Sąjungoj
nedy. Jis buvo nuvvkes i Lenkija, ten išbuvo 10 dienu
• - - , • daugiau planuoja statvti. gausi savo eilę kalbėti,
Statybos darbai čia eina orlaiviu ga]i nu?kri?ti j gan .rai; Xiek^ ■ G?r(!e.t! ?rO' Pereitą savaitę Paryžiuje
i
ir turėjo progos giliau pažvelgti ? Lenkijos padėtu Giį- susirūpinę7 kaip atvykusia visai?
rais. bet kitose sa----- •— —
nakti ir i 94
spaudoje, girdėti viso-3 dienas posėdžiavo ŠiauFrancisco
per
zęs jis sake. kad Rusija visai nemano grąžinti lenkams tinkamai priimti, duoti pa- losse datvba apgailėtinai at- vaian<Jas nariekri P,n«tona
įspėjimų, oet iaktiskai rgS Atlanto Gynimosi Sąlaisvę ir jos negrąžins. Rusu viešpatavimas Lenkijoj togiai
Įrengtą
kambarį, si-’’’ikus. -toka medžiagų.
n
'
‘
niekas
iš čechopa}.
episkonalu su- ,
, ••nesirengia
.
, jungos (NATO) karo miyra gana pridengtas, jis ne-imeta į akis. jei neskaityti, mandagiai aptarnauti, so-1 ▼...................
...
.. . ’
. slovakuos siunčiamus gink- nisteriai.
Po pasitarimų
,„. karo
...............
............. kaip is tunsPĮ greičiau-vaz.avn„,. Surfnder vieš-]us
ke|.je
kad Rusijos maršalas (Rokosovskis) yra Lenkijos
čiai .............................
pavalgydinti, nurodyti
sulaikyti ir ministeriai paskelbė pranesu kolo-Vietą smagiai laiką praleisti ?ai •''■'•<! <>'11 dolerius, kol bu y, kur mes buvom ap-konfifkuotj; Q taj reiški
pajėgų viršininkas, bet faktiškai Lenkija yra rusų
kad
kas
fflnk|u ekspor-“X%Xnu ,3?
nija ir rusai nuo tos kolonijos neatsisakys.
irt kas svarbiausia, visai -- dar nera pilna, ^al-stataję. buvo ep,skopalų su-ka(J
vota.• Pianu vra daug. Siūlo-važiavimo paskirta vvsku-.
•
^^‘J05 nduja šypsenų ponKaip yra Lenkijoj, taip yra ir kituose “satelituose.” teisingai ir kuo greičiausiai ma Įtaisyti šeimoms
v
j
• i
•
•
• x
-3S C1S \ įsiskai ne\ H1ZOTH3S. tilra VP21
ęfinviiTvin
ardyti
pams registravimosi
vieta.
T •
___ • _• ,
-v a vanaių stiprumo
Ten visur tikrieji šeimininkai yra Maskvos diktatoriai. I?^a,svinri JĮ nuo dolerių, fabriką, kaip vra Nevados kur dalino ženklelius. Tad
rvtnT* žvdiis: Padarinysir
x
OJ,
3
a
abus,
lytoj žydus, geĮ .ar —
^jp
tikrai v
yra,
o kol taip yra. tol teisingos taikos klausimas negali būti
Priėmimo būdai atvyks valstijoj. Bet tam priešinga ir mums teko susitikti n +
»- -------tOgaišspręstas.
tantiems jau ganėtinai ge katalikų bažnyčia, lygiai matvti tiek daug tų vvsku- ealima uždrausti J pardavL v™3 n™Ul al<ejotl* NĄT0
rai ištobulinti. Kai laivas priešinga budistų bažnyčia pų. kad net stebėtis reikėjo.
• „inkl
į
įvairiom., į?.1? sąįVn.ga. dar ne.tun
artinasi
prie
Ha\vajų
kran

ir teritorijos seimelis tokį kad jų tiek sviete daug yra. ęentralinės ar Pietų Ame klsku dlvlz|jy» kunos bus
Apžvalga
tik kada nors. Geriausios
tu. iš jo pranešama, kokios sumanymą atmetė. Norima Kai kurie vyskupai buvo r:kos šalims9
prancūzų
divizijos yra šiau
klasės turistai atvyksta— legalizuoti gaidžių kauty- su užsuktais
kalnieriais. ‘
‘
rinėj Afrikoj, o ne prie
miliijonieriai su dolerių nes. Tai yra japonų tauti-kaip ir kataliku dvasiškiai. perono Turtai
.
maišau
Reino.
Graikija, dėl kivirkaip
Henry
Kaiser
m? sportai, ir jie tį
tą labai bet buvo ir tokių, kurie Na,1Joji Argentinos
DARYT ĮTAKĄ
bolševikai siūlo . a\ iš ‘iams
pana^s arba paprasti mėgsta,
jy* čų su anglais ir turkais, iš
bet valdžia tam vaikščiojo neužsuktais ir
IŠ VIDAUS
lįsti į didžiąsias l)art,Jas* žmoneliai
su mažais krep griežtai priešinga; taipgi kiti visai be kalnieriu. kaip p’uvio'ieišstatvla^ publikos NA-T° "p0” vlsai. trauktls’
” sako:
Bolševikų “Laisvė” duo “Laisvė
šiukais,
kur
ne tik kvote- priešinga arkliu ir šUnu namaiti žmonėm Tokius kur]°Je lsstatyta publikos 0 SIU0 tarpu atsisako net
‘Tai kas gi liekasi daryti
aikiių
- ųp
.
..
, 1L‘ pasigėrėjimui
nuverstojo dalvvauti bendruose ma
da patarimus savo skaityto-tiems
?i(
mūsų žmonėms. kurie riai, bet ir centai suskaitv lenktynėms kortų losimas galėjai pažinti tik ,s kukar- presidento dikutoriaus ir nevS. Jug^lavja, kul
jams Ne\v Yorko valstijoj. pirmiau pasisakydavo už Ame ti.
iš pinigų ir visoks “gemble- dos, kad iis vyskupas. Bet
Ji pataria registruotis bal rikos Darbo Partiją ?
Paprastai laivas atgabe davimas" aštriai baudžia, buvo ir tokiu, kurie nei ku jo mirusios žmonos Evitos ri seniau buvo lyg ir įsi
savimams ir siūlo užsirašvti “Mums rodosi, jie turėtų vis na apie <00 turistų, kartais rna.
traukusi i bendrą Vakarų
kardos nenešioio. vaikščiodemokratais ar republiko- vien registruotis, pasisakant už esti iki tūkstančio. Jei pa- Kuomet viešbučių staty-jo vienmarškiniai. ___
_
—Jūsų Ekscelencija, ko- frontą, dabar atvirai sėdi
Mat. _įsenais. “Laisvė" toki patari- vieną didžiųjų partijų—demo- sitaiko tokiam transporte ba eina taip sparčiai tai gant kukardą galima suga- kios diocezijos, iš kur pa- apt tvoros ir dairosi, iš kumą aiškina tuo, kad New kratus ar republikonus...
pora milijonierių arba ke- inžinieriai siūlo įvairiausius dinti brangius marškinius, einate, kaip iš toli atvy- nos pusės ji sugebės dauYorko
valstijoj
nebėra “l'žsirearistravęs pilietis tos lėtas stambiu industrialistų planus, pavyzdžiui, pasta- tai kurie nenorej’o savo rū- k£s?
^au ko išmelžti,
“Amerikos Darbo Partijos,” ar kitos Partijos nariu, jis ne- tokis jaivas pHeplaukoj pa tyti, kaip Atlantic City, me-bus sugadinti, tokie dūlinę- —Aš atvykęs iš Methuen, Tuo tarpu rusai šypsosi,
kuria bolševikų bendrake-nu*r'”a ,P1S^S
balsavimuose įtinkamas su kapelija, ku- džiu grįstą kelią pajūriu jo no viešbučio koridorius Mass., be diocezijos ir vi-bet visai nerodo jokio išpaduoti savo balsą uz l>et kokį - r J
leiviai taip nuvadovavo, kandidata. lis gali balsuoti už '? I iasto™is trabukėmis
gro- pasivakščiot. Bet miesto be ženklu ir nebuvo galima »»i ne ekscelencija—jam gąsčio ir po pat NATO
kad ji nepajėgė net surink- k.? tjk „ nori. nors vra užsi- ]a v'.soklaS melodijas; pul- gaspadoriai ir tam priešin- atskirti, kuris vyskupas, ku-atsakiau. Vyskupas atsipra- valstybių nosimi siunčia
laimu roorrroi'Aj,,
jaunų
mergaičių, pasi- lgi. Jie nenori čia padaryti ris paprastas biznierius.
ti 50,000 balsų paskutiniuo- registravĮ demokratu
šė ir nudūlino savais ke-,ginklus į Viduriniuosius
rese linkimuose, o todėl buvo publikonu.
puošusios žolynų sijone-!Coney Island. Jie sako, Dar buvo ir tokis atsiti- Hais. Daugiau, apie vysku-' Rytus arabams,
išbraukta is baloto. Bet yra “Sekamais metais abiejose Bais, šoka, dainuoja, einan- motina gamta apdovanojo kimas. Vienas vyskupas pus pakalbėsim vėliau.
I Viską sudėjus, vargu ar
ir kita priežastis, dėl kurios partijose vyks kovų už kandi- čius iš laivo pasitinka su Haivajus savo puošniausio- klausia manęs
i
A. Jenkins yra kuo girtis. ,
J. D.
Jis SAKO: “HilLLRiS MiRĖ’
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Amerikos Lietuvių Gyvenimas

RAS SKAITO. RAŠO
RAS DUONOS NEPRAŠU

pasaulinio karo Amerikoje
ABU LAIMINGAI NUSILEIDO
pradėtų leisu laikraščių lei
dėjai ir neprašomi ateina į
-----------------pagalbą. Jie rūpestingai
Taigi Amerikos labiausia
Eilės Retėja
Bijo Net Savo Vardo
; “Vilnimi,” tai ji ten jokių adresus išrenka is telefonų
geriauGyvename laisvame kraš-ir.
netuiinti, knygos ir kitų šaltinių ir,
Senosios kartos lietuvių mėgstamo žaidimo
ža
.
__
oioc
mAraiao
sias
metėjas
(pitcher)
yra
te, O vis neito jie bijo net tik nueinanti
Vilnies rouydami savo "mielasireilės nuolat retėja. Rugsė
savo vardo, losiu žinomų parengimus.
gumų, ’ ima siuntinėti savu,
jo 29 d. Notre Dame kapi lietuvis. Iki šiol niekas to
inateme senato 'saugumo , Aomketo patą pas visą, leiažiamą laikrastj. Gavęs
nėse vėl supiltas naujas ka- nezinoJ°Komiteto padaliniui, Jenner lalk« Plketavo- Kas tą da- pagalvoji: ••tesiunčia. Garpas: čia palaidotas Alek- Be Reikalo Taip Daro
vauovaujamam,
apsiausi- lž’ vlsi 8allte saPrasFk.
kl4l^e ’ v,etos dar uzten‘
Sandras Šimakauskas, 74
metų ąmžiaus.
,
. kąrt°® vy>al
nėjant svetimomis kaiboCika<ieti». ka.
....
Velionis buvo geras lienesnaso į orgammis leidžiamų laikraščių Palaiminta ‘Koegzistencija’ Hodos, tuo įeikalas n susitvarko. Tačiau ne. Po
tuvis, dosnus Lietuvos rei- “«*» su žemųjų vardais,
komunistų redaktorius ir
Spauda
dabar
vis
išsijuokiek
laiko
ima
tave
lankyti
kalams. darbštus lietuviu nol.s
yla
leidėjus.
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tuanistikos mokykla aukš- amžiaus, palikdamas nuliu- kraštą atvykusi Viktorija p. .Juozūnas, V. Ašmensdžiaga.
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Halsted gatve pravažiuoPanasiai elgesį u to laik- jan^jų sunkvežimių motorų
tesniųjų mokyklų moki- dime žmoną, sūnų, dukterį Jeleniauskaitė - Bulgaraus- kas, K. P. Šimkonis, Julius
Lietuviškoji Radijo
raščio administratorius, sa ūžimo garsai.
niams ir studentams. Mo- ir penkis anūkus bei anū- Rienė, 81 metų amžiaus. Ji Gaidis, A. Palubeckis, A.
vininkasT, Anthony
MineValandėlė
Vėl
Veikia
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Palubeckis, Adolfas Šeratsake ma.
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metų
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Marijona Valiūnas, J. Tareila, Jonas
Ne kitaip atsakinėjo ir net apie juos neužsimena, dieni tęsiamos toliau iš tos
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apylinkėje
Rugsėjo
—
<
d.
miiė
ElzKašilaitė-Ghikienė.
Krisiukevičius, E. Adomkežvdu “Freineit redaktorius Veikimas visų vėl atgyja, pačios WDAS stoties, ban
giose Resnikoff ir slovakų šioje laisvoje mūsų šalyje. ga 1400, laikas: 3 vai. 30 eina neblogai ir bedarbių bieta Bakūnienė (Linioniū- Visų mirusiųjų giminėms vičius ir kiti. kurių visti
veik nėia. Keletas senųjų tė), sulaukusi Bl metų am reiškiu užuojautą, o mirų- vardų nė nežinau, ir pagaGeorge \\ itkovich "Frosve-“Vilnis” mūsiškį VLIKą ir min. po pietų.
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'gajtis (mokytojas)i L. Mikurios šiaip nevertina Ogiausia "šlovinami” sočiai- L k kta oATnSadjn* m°T
. . .ir du posū- Spalio 2 d. susirinkime siūnas, Matijošaičiai. Kražentą
tiek, kiek pernykšti sniegą, demokratai ir Dr. P. Gri"■ kitų o^an.zac.jų at lsslkele kiton vieton, bet jos mu su šeimomis.
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statytas ligonines pažymė
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Yančienė ir daug kitų, vie
laikak Apie sniego redakcinis
redakcinis kolektyvas nunu
Mažėja senoji kari*
simas, kad iis negali atvyk
ną gražią dieną suremtų
‘Pagerbs Šeimininkes
nekalbėsime, tarta piėsti turinys pasiiyž- Mažėja ir senosios karti. Žinoma, ne kitaip būtų °P^,aclJa^
tesitęsia jos, nes mMSU
mūsų vita
petys į petį, tikrai kalnus
v,‘daryti įdomesnis. Ieško- tos Cliffside ir apylinkės
ir jis atsakinėjęs, ir jis ne
Adolfina Slaboševičiūtė-į Sandariečiai lapkričio 13 nuverstu.
Tikiu, kad tas
suomenei
nepadarys jokios ma būdų į valandėlę įtrauk-1 lietuviai.
bepažintų Andrulio.
„ ,
iai. Per paskutinius igkudžinskienė, buvusi šim- <k pagerbs savo seiminm-jvykg *
ti ir vyresnės kartos atsto keturis mėnesius iš gyvųjų kaičių pradžios mokyklos kės, kurios darbavosi ruoKiek “sukalbamesnė” bu- za os‘
vus,tarpo išsiskyrė keturi. Rug- mokytoja. nuo 1951 metų siant įvairius parengimus, Dovana Mickevičiūtei
vo Agnės Dekus. Ji prisi
Tad pasikeitus padėčiai 'pjūčio 12 d. mirė J. Stepo- gyvenanti Floridoj, baigė Minėtą dieną joms ruošiapažino, kad 1924-1929 *ne- Tikrai “Geri” Tie
Dainininkei Lillian Mic
radijo valandėlę reikėtų irįnavičius, 76 metų amžiaus, ir gavo “massage and ther- nii pietūs Lietuvių Piliečių
tais buvusi komunistų par- Laikraščių Leidėjai
kevičiūtei amerikiečių jau
remti. ^h10- vienas is pačių seniausių aphy” diplomą. Skudžins- Klube,
----- visiems
-------- ------tijoje, bet neatsimenanti, Norg Amerikoje nėra mums
nimo
organizacija spalio 5
kime jai
skelbimų, sgarsin- Cliffside lietuvių gyvento- kienė toj srity jau gilinosi 3eį»bolo Žvaigždė—
kas ją Įrašė ii kam ji mo- ?Unkumų su lietuviška spau- ?•***J?‘ /'*"-*
d. įteikė $300 dovaną, kad
kėjusi mokesti.
} : į kiekvienas lenevai kir^es J°Je vardinili, su" Jų. Jis išgyveno Cliffside ir praktiškai dirbo dar Vo- Lietuvis
ji
galėtų toliau tobulinti sa
ausirū„ina
an(fĮjo ^uyių.m^ ir laMo- apie 50 metų Velionis Juo- kietijoje būdama. Kol kas
O kas dėl santykių su apsirūpina,
vo dainavimo talentą.
J ijimo ir
n kitomis progomis, zas buvo tykaus budo, pa- ji dar nėra pilietė, todėl M orcesterio
laikraščiai
J. Krasinskas.
Įvairiais radijo valandėlės žangus žmogus ir Kelei-'savarankiškai tuo amatu 1 lydami apie Brooklyn________________________
reikalais kreipkitės šiuo vio” bei “Naujienų” skaity verstis negalės, nes Flori-!^°^Sęrs laimėjimą mini, i Pakalbinkime draugus ir
PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
adresu: Balys Raugas, 517;tojas. Jis priklausė prie doj masažistai turi būti ^ad jį nulėmė lietuvis John- pažįstamus užsisakyti “KcNAUJA VALGIU KNYGA
Greenvvich St, Phila. ^S.LA.
Ar7 " ’ • 70-tos ir
' TL.D.D. 3 Amerikos piliečiai.
Podres (Jonas Puderis). leivį.” Metams kaina $4Pa.
Telef.
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7-4178.
čios kuopų. Velionis paėjo
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
J« S. ,
iš čyčkų kaimo, Vilkaviš
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Spalio mėn. 9 d. įvyko
vedėja M. Michelsor.ienė. Knygoje sudėta apie pus
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karui,
Pirmoji
Floridoj
lietuvių
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trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius
1DKAL PHARMACY
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai klubo narių susirinkimas, Afrikoj, jis su medikale radijo programa, duodama c
29 Kelly Sųuare, Worcester, Mass.
kius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso kuris gyvai svarstė įvairius ekspedicija buvo pasiųstas šeštadieniais nuo 4:30 iki «
Velionis
5
vai.
o.
o.
iš
Miami
stoties
5
pagalbon.
kių naudingi] patarimų apie virtuvės saikus, apie klubo reikalus. Kaip ir vi- būrams
papasakodavo daug įdomių WMIE, 1140 kilociklų.
suomet,
taip
ir
šį
kartą,
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
nuotykių iš to žygio.
Lietuviška daina, muzika,
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo naujų sumanymų iškėlė stu Liko liūdėti žmona, sū pranešimai, skelbimai lietu
dentas Kazys Kazlauskas;
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. kalbėjo Povilaitis, laidotu nus su žmona ir anūkė. Ka vių ir anglų kalbomis.
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para vių direktorius Mykolas Bi- dangi velionis buvo gerai Rašyti: P. O. Box 694,
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina genis ir kt.
žinomas vietiniams ir apy Miami Beach, Fla. Žodžiu
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus
Tame pačiame klube lap linkės lietuviams, tad ir pa kreiptis penktadieniais ir
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
buvo šeštadieniais nuo 9 vai. ry
kričio mėn. 13 d. 3:30 vai. lydovų bei gėlių
VYTAUTAS SRRINSKA
to iki 12 vai. dienos 1519
p. p. įvyks Philadelphijos gausu
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JCRŲ MILŽINO KRIKŠTYNOS
šiaurėj)’, bet turime ir to
kių vietų, kuriose kritulių
tėra vos 5 coliai (vakarų---------- ;......
......................... pietų dykumose), bet viduPasakyk, kad trūkstame vien tik genmui, virimui, tiniškai visame krašte per
vandens VVaterburio ar ku- indų it baltinių plovimui, metus iškrenta kritulių 30
rio kito miesto nesenai nu- vonioms it kitiems namų colių arba kas dienų apie
kentėjusiems nuo potvynio, reikalams kiekvienas as- 4.300) bilionu
galionu,
bilionų galionų.
jie tave išjuoks, subars, muo per dieną suvaitoja
4 "
4
Iš
to
vandens kiekio bū- I
kad niekus sakai. Tą pati 145 galionus vandens, o tų ot) pėdų gilumo ežeras,
atkils ir daugelio kitų vie- prieš 50 metų jo tesuvartotu gyventojai, nore kraštui jo 95 galionus. S^ndien įu‘,iu d>dls butų,
iš Stnjjų yra didelis vau- vis plečiantis namų oro vė Ralno,n,JOS
Kalitoinijos valstybes dyožiui.
,
dens trūkumo pavojus ir sinimo įrengimams, auto- Jo tikrai pakaktų visiems
apie tą pavojų jau balsiai matiniam indų plovimui ir mūsų reikalams, bet nepakalba mokslininkai ir vais- tt., vandens vartojimas dar miršKime, kad galybė vantybės vairuotojai. Pats pre- sparčiau didės,
uens išgaruoja, galybė be
zidentas Eisenhovveris per- Dabar turime per 35 mi matant nuteka Į vandeny
nai pareiškė, kad, jei mes lionus vonių, o prieš 25 me- ną, galybe paviršiaus van
norime sparčiai kelti žemės tus jų tebuvo 13 milionų. gelis apteršiame taip, kad
ūki ir pramonę, turime sau- Ateity vonių skaičius dar juo naudotis negalime,
goti ir išmintingai naudoti labiau didės,
kiekvieną vandens lašą. Ir te. tas via tik šešėlis pa bar blogiau, kad vanne be reikalo taip Raibėjo lyginus su tuo vandens kie- Ge.ns kiekiai nėra lygiai pa
mūsų aukščiausias vairiniu- siu, koki suvartoja pramo skirstyti visame krašte—
vienur jo perdaug, kitur
kąs.
nės Įmonės.
Šiandien jau daugiau nei žinovai skaičiuoja, kad Pęrmažau Jau šita aplinky1,000 miestu jaučia vandens Jungtinėse Amerikos Vais- e. velcla nn?
ga vo i
vis
toliau
irtybese
per
metus
vandens
a
‘
>le
vande
"
s
šaltinių
piatrūkumą. Jie vis toliau irtybese per
Tai didžiausias pasauly lėktuvnešis “Saratoga” (60.000
200
biiicnavims
L
Tas
planavimas
tonu talpos), kuris nesenai baigtas New Yorke statyti
toliau, kaliais net šimtus suvart0Jama aPie
turi
būti
viso
krašto
apimir pakrikštytas. Jis yra dar didesnis ir už milžiną “Formvlių, turi ieškoti vandens, nŲ galionų ir kad po 20 me
, .
.
restal.” kuris taip pat nesenai pradėjo “karo tarnybą."
kuris reikalingas jų nuolat:as kiekis padidės ma- les*
0 s;aiDiaus'asuz a
didėjančiam gyventojų skai-Gausia du kanu. Todėl žiapsaugoti, kad van- ;
čiui ir vis kylančiai pramo-novai ir klausia, iš kur gau- Gu? taiP greitai nenubegtų, nau lanko, mažiau tepralei- duojama senoji Roma, jos
sime toki dideli papildomą sudaryti vandens “sande- džia valandų. Kas dėl pa- gyvenimas ir jos problelius’ (rezervuarus), iš ku- sitikėjimo, s u g e b ė j i m o mos paskutiniame šimtmeDenver vandens kieki?
riū reikalui esant visuomet spręsti, darbo kokybės ir ty prieš Kristų. Kajus Juienas žyistoristybininsiame laikonebus surasti kitokie
'uvanojame savo reika- nės vyriausybės, bendra- do senesnio amžiaus žmo- tarpy iškyla savo istorinei
iš pono Dievo lockos. O kur kasę pamylėjęs. Ir šita bu- nįaį
darbiaujant su atskiromis gų laikyti blogesniu darbi- misijai, daug kovoja, daug
tu taip droži?
v o nešpetna; nots ir našlė, požemio vanduo vis krenvietų, kui per metus valstybėmis
.
if privatinėmis ninku negu jaunesnio am- dirba ir žūva jos neišbai—Linu skaityklom
ale nais. Jos tėvai žadėjo
Vidutiniškai jis visame
tūlių turime iki 120 co- organizacijomis, pareiga, žiaus.
Kntulių
gęs. Veikalas skirtas šio
— lik neskaityk blogų dai ii ožką pridėt, jeigu ap— Jęj-a5te vra nukritęs 40 pe
lių
(prie
Pacifiko
vakaru
R. Urbonas.
Daug darbdavių teisinasi didžiojo romėno gyvenimui
knygų.
siženjsim. Ale pasiklausyk, cjų, nukrito net tose vietoto
___ nepriimu senesnių darbi- ir darbams pavaizduoti:
—Mano knygos geros, tė- kas atsitiko. Aš tada ture se, kur lietau, turima ko!
ninku dėl to, kad jų senat- I tomas—jaunystei ir iškive.
davau raudoną nosį.
daugiausia.
vės draudimo išlaidos yra iimui, II—jo kovoms su se—Aš, Maiki, irgi mylė —Ji raudona ir dabar, Pavyzdžiui Atlantic City.
didesnės. Tas, žinoma, yra nąja aristokratija Romoje
davau geras knygas, kai tėve.
N. J., vandens sluogsnis lai
teisybė, bet reik turėti gal- ir karo žygiams Galijoj,
buvau jaunas. Jes, ant mer
kėsi 20-25 pėdų gilumoj, o Plačiųja šio krašto ma- (65 metų) dar toli.
jau
—
Dabai
vaike,
a;
voje, kad jei dar darbingi III—sugrįžimui per Rubigų ir knygų turėjau pra
šiandien jis nukrito iki 85 šių gyvenimo lygiui kylant, Tas senesnių žmonių
zTvi vii rv
Airi
rudu
rn—
“
V*
- XIV
dar- senesnio amžiaus žmonės kona.
muštą gaivą. Būdavo, sapA pergalėms
A
aprieš senapėdų žemiau jūros pavir ilgėja ir žmonių amžiaus bo klausimas negali nedoa
tstatomi
būdavo
sarmata
nuo darbo, tai tą ir Pompėjų ir didžiaunininKas vienam kišeniuje, Kia nosim
šiaus.
kantiėka kitam, ir traukiu eit i žmone ;. Bet kažin kas Salinoj, Kan., per pasku \iduikis. Prieš 50 metų minti ir valstybės vairuoto-jiems i pagalbą teks ateiti sioms reformoms gyvenimo
ant vakaruškų. Ale kas iš išskaitė is mokslo knygų, tiniuosius 3 metus vanduo -Jungtinių Amerikos Valsty- jus. Prezidentas Eisenho- panaudojus kitus visuome- pabaigoje.
—_______________
to, kad per tas knygas ir ap- Ra^ sušalusi nosis visada nukrito net 26 pėdas. Kai- bių gyventojų amžius vi- weris, kalbėdamas šių me- ninius šaltinius. Tie šaitidurkis
buvo
vyrų
46.
o
motų
Darbo
Dienos
proga
pan
į
a
į
įš
dangaus
nenukrensizenyt negalėjau.
pabąla. Taigi eidamas pas kuriose Arizonos vietose iis
I EUROPĄ PER
—Reiškia, nemokėjai mo- -avo mviimą as išsitryniau krenta kas metai 5 pėdas. terų 48 metai, o šiandien stebėjo, kad mes neturime ta, juos reikia čia pat žeŠEŠIAS VALANDAS
nosį sniegu. Bet kaip ty Mississippi valstybėj šuliįvyrų 65, ir moterų 72 me-teisės niekinti senųjų dar-mįj sudalyti. Kitaip tarus,
tenms įtikti.
Lai. Vadinasi, per 50 metų bininkų patyrimo ir suge- reikės mokesčius didinti.
čia, vaike, ji capt man už
turi būti gręžiami 500
—Na jau, Maiki, ant to galo nosies ir sako: “Pasa niai
n3rb, <rilian npa„
k-. ci(lutini^ai žmonhl amžius bėjimų ir
juos atstumti Kaip bebūtų, tai yra rim- Pan American bendrovė
45
sprausminius
tai tu manęs nesuoytytum. kyk, ar labai mane myli?”
negU
ke ĮPailgėjo 50%. Jei ir toliau nuo darbo.Taip elgdamie-tas klausimas ir vien darb perka
Atsimenu, Kretingoj per Ale tuoj atšoko atbula ir lerius metus.
as reikalas ta kryptimi eis, si, darome krašto ūkiui di- davių gera valia, ju miela- (jet) lėktuvus, kurie kai
nos 269 milionus dolerių.
\ akaruškas pamačiau ne- pasipurtė.
Vadinasi, sunkiau ir iš že- tai netoli laikas, kada kiek- dėlę žalą.
širdingumu ar akylumu pa"Eee,” sako,
P
a
špetną juodaplaukę. Rau- “tavo nosis šalta, kaip pa- rnės vandens gauti. Ta ap- vienas gyvens 100 metų.
Darbo departmentas šie- sikliauti negalima. Į šio Jie bus paleisti skraidyti Į
oom veidai, geras šeipas ir stipusi varlė. Nenoriu ta- linkybė jau daug kur ver- Žinovai sako, kad senes- lodamasis darbo parūpini- klausimo sprendimą turės Europą, Pietų Ameriką ir
viskas kaip reikia. Kaida- vę nenoriu!” Na, ir vėl, čia varžyti vandens varto- nių kaip 45 metų šiame mu senesnio amžiaus dar- Įsikišti savo svoriu" ir val- Tolimuosius Pytus.
Tie lėktuvai galės skristi
vei užkalbinau. susipaži- ;viaiki kiyžius mano ženy- jimą. Žinovai sako, kad krašte 1900 metais buvo 13bininkams, yra surinkęs džia.
Ž-is
nom ir netrukus nutarėm
30,000 pėdų aukštumoje
_
Ir ne vien tik ženy- jau šiandien vienas iš kiek- su puse milionų, o 1950 me daug vertingos medžiagos,
ženytis. Ale ji turėjo šu boms. bet ši karta ir ožkai 1 vienų 7 miestų, turinčiu tais jau 42 su puse milionų. kuri Įrodo, kad to amžiaus
per valandą 575 mylias ir
niui^ ir vis ji bučiuodavo. -Tas ir parodo, kad ge- dau«lau kaiP .10’°00 »?«■ Gi po 20 metų, tai yra 1975 darbininkai nėra blogesni
tuo būdu keiionė, sakysim,
Nauji Kaštai
O aš jau is knygų žinojau, ru knygų tėvas niekad ne-. Prota,'P,a,s tą daro. metais, to amžiaus gyvento- negu jaunieji.
iš Nevv Yorko į Londoną
--------kad žmogus su razumu šu
ne H valandų, kaip
Šimtai miestų vasaros saus- jų* spėjama bus 64 milio- Per pramonininkų sąjun- CEZARIS. Parašė Mirmes nebučiuos. Taigi as skaitei.
Vadinasi, senesnių gą buvo apklausta 3,000 ko Jelusič. Istorinis romą- dabar, bet tik 6 valandas ir
-Kaip tas gali parodvt? Los metu ,visai .draudžia a,- nai.
jai taip ir pasakiau: Cicilikaip 45 metų gyventojų Įmonių, kuriose dirba apie nas iš senosios Romos im- a*5 minučių.
t..-A.
ba
suvaržo
laistyti
sklypų
ja, sakau, kadangi mudu —Jeigu skaitytum gera
laiku. Naujieji lėktuvai galės
al automobilius plau- 'kaičius sparčiai auga ir nu su puse milionų darbi- perijos žydėjimo
jau nutarėm žengti i stoną knygas, tėve, tai daugiau
aug:
ninku.
Štai
ką
atsakė
tų
Trys
dalys,
kiekviena
po vežti iki 130 asmenų ir, ži
moterystės ir gal per visą žinotum.
lai viena medalio pusė. įmonių
vedėjai. 200 pusi. ir po .$2. Vertė noma. bus Įrengti su visoas zino- Jei jau šiandien taip yra.
gyvenimą krūvoj poną Die —9Na, o ką
O
jo
antroji
pusė
yra
tokia.
Į
klausimą,
ar
senesnio
K- Puida. Išleido knygų kiais patogumais. Juos patai ateityje bus dar blo
vą garbinsim, tai tu to besti čiau"
__
__
kas nueina darbo ieš-amžiaus darbininkai vra la-leidykla
Terra. 3333 South leisti tikimasi 1958 metu
giau.
Kas_ i_______
tą ateitiEai
toliau
sniegu o
J
jos nebučiuoki Juk žinai, —Žinotum, kad daugiaui
duodamas
biau
linkę
nesilankyti
i
Halsted
St., Chicago 8, III. gale.
zlun’ 133 Šenau lr
van-|Roti,
pirmas
ištrinta
nesi
dar
akau, kad jis apuosto visu
....
paraus, nes daugiau kraujo dens trūkumo pavojų maio!K 1 a u s i m a s yra: "Kiek darbą, beveik pusė (48%) Istorinės beletristikos mė- Iki iol sprausminius lėkšunų uodegas, tai kaip
ir dėl jo vis balsiau kalba. Tamstai metų?" Ir kai pra-atsakė, kad senesnieji ma- gėjams šis veikalas—reta ir tuvus naudojo tik karo avigali jo snuki bučiuot? Juk susirinks.
Jungtinių Amerikos Vals šytojas pasako, kad jis jau žiau valandų tepraleidžia graži dovana. Jame vaiz- acija.
reikės ir spaviednin nueiti, —Tai kokiems paraliams tybių žemės vandens šalti artinasi prie penkių dešim- negu jaunesnieji.
Tiek
Švenčiausi priimti, tai lūpos ^,.a Paia®?ta, kad sušalęs nių priežiūros Įstaigos ve cių. jam mandagiai atsako-pat (49b) atsake, kad ne- ‘
turi būt čyslos. O prie to įtinąs pabąla,
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
dėjas Carl Paulsen sako, ma. kad vietos nėra. Žo- ra skirtumo ir tik 2% Įmoir mudu gal norėsim kai ka- —Jis, tėve. pabąla tik vi- Kad visa Kalifornijos pie džiu. visame krašte peržen- nių pastebėjo, kad jaunesn
Keleivio” Kalendorių 195G Metams
(.a pasibučiuot. . . . Taigi sai sušalęs, kada būna jau tinė dalis stovi prieš tokį gusieji 45 metus i darbą nieji yra uolesni,
“Keleivis" leidžia dideli apie 100 puslapių ka
žiūrėk, sakau, kad to šu- nebegyvas.
Dėl darbo našumo 22%
artimą pavojų dėl spartaus visai nenoriai priimami.
nies daugiau nebučiuotum 1 —Okei, Maik, jeigu tu gyventojų ir pramonės au- kol krašte gyvename Įmonių pranešė, kad senie- lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
O jeigu jau taip nori bu- -iską žinai, tai gal galėtum gįmo. Tas pats Teksase, ūkinio kilimo laikotarpy, tas ji našesni, beveik trys ket- prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
ciuot, tai pabučiuok jam i man pasakyt, kaip aš gale- jų didieji miestai po kele- klausimas, kad ir yra opus, virtadaliai (70%) atsakė,
tas.
uodegą, Lba
-'
*
----r
'
---'
•
----ji
visgi
čystesčiau
savo
nosį
išbaltint
be
r
į
ų
metų
bus
didelėj
bėdoj
bet
vis
dar
pakenčiamas,
kad
nėra
skirtumo,
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
•
, •
.
..
.r
r.ė negu jo snukis.
sniego. Tu pats pripažįsti, dėl vandens trūkumo.
bet kas būtų, jei ūkinis gy- Kas dėl atsargumo dar-! riuje skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, in
—O ką ji atsakė?
kad ji perdaug raudona.
Tok j pat susirūpinimą venimas pradėtų eiti pakai be, tai trečdalis (32% ) at
formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dali.
nėn?
Jei
ir
šiandien
senes-sakė,
kad
senesnieji
yra
atMaiki,
pašėlusiai
—
Dabar,
tėve,
jau
pervė“
Amerikos
karo
in—Ji,
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
supyKo. Kai šoks ant ma- lu apie tai rūpintis. Peri]- žinierijos skyriaus vii-sinin- niam darbininkui netekus sargesni, o du trečdaliai vi- sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
nęs, kai suriks: Durniau, tu gai ji prie baro vra išbuvus.
SenS. D. Stulgis darbo arba persikėlus Į ki-sus lygiai vertina,
“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
pats pabučiuok mano šu- Ir jeigu dar ilgiau tokias sakydamas, kad mes turi- tą miestą, sunku darbo nau- Kitus Įdomius duomenis
niukui vuodegonl . . . Biskį vietas tėvas lankysi, tai no- me tu°j rimtai pradėti pla- joj vietoj gauti, tai kas bū- yra surinkęs Illinois uni lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šome siųsti šiuo adresu:
patylėjus pridūrė: Jeigu tu sis pasidarvs dar raudonės- nu°ti padidinti vandens Sal tų tada? Kas daryti ir šian- versitetas. Jis ištyrė 3,000
dien
tiems,
kurie
dar
pa-Įvairių
samdinių
(pramonės
mano šuniuko nemyli, tai tr nė. Tiktai eraborius galės ainius, jei norime nepalik^“KELEIVIS”
man ne pora. Pašol von i; ją <uibaltinti
be to mūsų ūkio gyvybės jėgūs dirbti, bet jiems dar- darbininkų, prekybos, Įstaibo neduodama tik dėi am-gų tarnautojų ir tt.), senesmano stubos! Ir taip, vai- —Okei, Maik, as paklau- kraujo.
636 E. Broadway —:— South Boston 27, Mass.
žiaus,
o iki teisėto amžiaus nių kaip 60 metų. Jo išvake, mudviejų ženybas šuva sysiu tavo rodos 11 tuojau
Vandens vartojimas ne
pensijai
gauti dos yra tokios: Senieji geeisiu išgerti paskutinį syki. paprastai didėja. Šiandien ’senatvės
nunešė ant uodegosri

Trokštame vandens

Kur jiems dėtis?
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PusiąiHM Penktai

KELĘIVIS, SO. BOSTON

Nr. 42, Spalio 19, 1955
Mirė Prof. Mošinskis

Iš Pavergtos Lietuvos

Šių metų balandžio 26 d.
Vilniuje miręs prof. inž.
Vytautas Mošinskis.
.w„m„

Gale. Leisti į Mokyki,

Mašinų traktorių stočių
Eleonora Saparnienė nuo >'? 35' Jos Pnklaus0 vals-

GI€<UWUl

Įdomu

Vilniaus Seimo išvakarėse
iš šalies
(Pabaiga)
Seimas į40^Didysis
Vilniaus oeimas
Didysis Vilniaus
metų

SAUGO

VIENAS PIKETLCJ

gyvenimo štebė-

Lietuvos Socialdemokratų

......... iia - "dieną.*
j:_ ~
tĮ jį Partija
Panevėžio laiške savo sese“ tvhei. .Tu
A Pnareip-a
31'^3 Pnarūmna™Pin- v , . ..............
—~ ,
gruodžio'
4-5
Partija turėjo
turėjo tuomet
tuomet daug
daug
Onai Krischunienei vi-“ Zemfa ūklul relkallI’S“
Kad ir ilgai svetur gy- ko kas norėjo arba kas Įvairaus darbo, kad kreiptų
rei Unai Krischunienei
mašinas.
vertume, bet iki jaučiamės^ siunfiamaį kaim0,
didesnį dėmėsi i sakytą sušokiais gražiais žodžiais pa
esą lietuviai, iki skaitome niQnijos al. valsčiaus atst0. važiavimą. Partija r.esidėdėkojusi už gautąjį siunti- Kai kolūkiui kuriam nors
paruosimą, \ietose
knygas, v„ ,J ,
nį, rašo:
darbui mašina reikalinga,
“Dabar turėdama kuo
aprengti dukrą dar mėgin
siu leisti į mokyklą ir tą bai blogai atliktą darbą vu- .
.
• •5
„. _
. .
_ .
mokyklą dar reikės lankyti ri sumokėti labai brangiai.
aprašymai i umi ,
ma
Anais laikais tokių vauti ar nedalyvauti sau
du metu ir tikiuosi, kad jai
_____
J T ie n dele^ siuntinėjimas bu- kiamame suvažiavime. Lieturės užtekti rūbelių kol ji
leiskia&i lietuviais. Lietu-VQ madoje
Lietuviškasis^ os Socialdemokratų Par
pradės iš savo darbo“ gyven- Darbininkas Penktoj Vietoj vių mažos tautos sūnums ir kaimag toRių skriaudų buvo tija susidomėjo suvažiavidukroms, svetur įsoiasnydaug, ypač mu
išvakarėse kai j Viiti.”
Kolūkiuose dirbantieji pa- tiems Kiekvienas netuvis- ;atyręs labai
bendruiu n1^ PradeJ° plaukti lietu; įsVadinasi, ta vargšė mo- likti penktoje vietoje jiems
k"r"no7s Xklu bri mišku re"!
eikalai koJ° kaimo žmonės su gautina negalėjo dukters leisti tenka kas nuo visų kitų be- Australijoje>
Jvk
imą vyko at-tais iš namu ūkimais ir
1 mokyklą, nes neturėjo kuo palieka. Is kolūkio derjdomus ir aru- fc . •,
sąmonei žmonės pageidavimais. Partija lie
jos aprengti. Ji džiaugia- liaus, gyvulių pneauglio ir
buuusios sąmone^ žmones, ga).jo nesusidomėti vyks.
si, kad mergaitei atsiustųjų tt. visų pirma pasiima savo
e
diauninneži. tanėlais Į suvažiavimą žmoSan h rancisco telefono ir telegrafo «e; drovės Kaliforni
drabužių užteks kol baigs, dalį valstybė po jos mašinų
______
kad J1S_;~
neims, nes jos uždavinys
jos šiaurės ir Nevados 22.000 i.
d.iinku sustreikavus,
Tą laišką išspausdino
^vuliamfpal P,tlų
ne“kė“d į j įraukė uip“ parisima- buvo būti ten. kur reiškėsi
jų atstovas piketuoja. Pulkininkas saugo, kad viskas
, ’ ^
vunanu pa sul
įkęs £
“Vilnis.” Vadinasi.
ii .
seKiai,
gyvūnam,
gulikęs
iš LietUVOS
Lietuvos atblokšVadinasi, ir
ir ji
būtų tvarkoje.
_____
nantieji ir žinantieji, ką tas liaudies reikalai.
kuris_ ...
sarui ir kas paliko da ma- fa v
patvirtina, kad didelis var- ma darbininkams—kolūki- tą iziaelitą, kuns, įsgndęs suvažiavimas gali ir ko ne- Seimo išvakarėse Lietu.
lietuviškai kalbančius, išbė-gak spręsti, žodžiu, i su- vos Socialdemokratu i’arti- Pučia į Vieną Dūdą ini :.ii tas reikahnga žinoti,
gas viešpatauja komunistų ninkams
r.es abejai.- atvejais toks elgo iš įstaigos ir, pagriebęs važiavimą suplaukė apie jos suruoštame Varnų _prat
valdomoj Lietuvoj.
_____
už rankos vieną iš keliau geras tūkstantis žmonių su vėje didžiulėje gimnazijos Kaip žinoma, į Jungtinių gesys vra smerktinas.
—R. M.
Bolševikiški Dvarai
Kaune Nėra Kauptukų ninkų, tempė į . vidųT. pa£1" šimtais smulkių ir didelių salėje mitinge dalyvavo la-Tautų posėdžius rusai atsi
ir užkąsti. Jis asa- klausimų. ir kaįp nevykti bai daug atvykusių delega-vežė ir vieną lietuvį, Juozą
~
.
Vilniaus radijo praneši- Ne kas kitas, bet pati Rad
ko kalbėti
rodamas pasiguodęs, kad i tą suvažiavimą, jei anų tų. Mitingas buvo gausus ir Matulį.
Atsivežė aiškiu riUpestingi r leSlKUl
mu, Lietuvoj yra 70 sovcho- munistų “Tiesa” rašo,
nejau
kelias
dešimtis
metų
į
a
j
k
ų
revoliuciniai
sąjuvisais
atžvilgiais
pasisekęs,
tikslu
parodyti
: “Žiūrėkite,
--------zų ir 1,795 kolchozai, i ku- “Kauno parduotuvėse
_ negirdėjęs lietuviškos, jam
- ' džiai buvo pasiekę aukš- čia kalbėjo išimtinai vien kokia laisva Lietuva ir kaip šiomis dienomis Brookriuos buvo prievarta įjung- galima gauti nė vieno kaup prigimtos kalbos ir nešulį- člauslos
savo viršūnės ir tik socialdemokratai ir na- jį vertinama, kad net jos iyi.e buvo toks atsitikimas.
ti 367,000 ūkių. Kiekvie- tuko.”
’ Tapnas kolchozas vidutiniškai jei nėra
pat
apima 2,365 hektarus že- kaip gali būti
y rai.
mės.
įrankių.
darbininkų
Sovchozas teisisKai
teisiškai yra
‘Keleivy” A. Jenkins
dėl kunos zmo- Šis partijos politinis mitinnieko nebuvo.
Plėšikai
valstybės nuosavybė, o kol Pakeitė Vilniaus Gatvių dažnai parašo iš Tolimųjų priežastis,
ngS metėsi į Vilnių,
..........................
buvo ši: gas siiorientavft dplpoat„< pokštas nestebina. Pagagrasindami
darbichozas priklauso visiems
Vardus
Hawajų apie vietos gyveni- per eilę metų
žemės,
jame dirbantiems. Sovchomą ir ten sutiktus lietuvius. Įos sąmonė buvo
staltiesėmis
ir
zo darbininkai gauna nu Didžioji gatvė pavadin- T •
hpt skaitydamas’ ir
• n; - , *
skaitydamas ir pazadinta v
Jie pastatytas algas, o kolchozi ... f nrkin vadu T nkiškin Aai laomu’ net-nieko
nemiskaitlingame
8*^*
“
.
-----tvs
tu
,
I
enbio
aikšte
šv
jaUti
spra
^~
nieko
nemi
'
gi
galėjo
neturėti
įtakos
i
me
dalvvavo
•tu
tikrino
stalčius
ninkai—kas belieka atpv- TnnT^vA_RalIn
kieno jis atstovas
,
.......
apie sutlktų lietuvll2 žmonių sąmonę Lietuvos susirinkime, kur niekas kai pasirodė,
ir ko jis vra atvykęs. Pra- “ ltnt-vnas ieškodami pinilus visas duokles ir atlikus Jono gatve-Baho Sruogos lietuviškumą> ar Jie savo Socialdem7kratųę
Partijos bomis nesivaržė.
kitas prievoles.
gatve ir tt.
tai bu- SM-T
__ tarpe ir jų vaikai kalba lie- tūkstančiais lapelių, knygeA j
. .
.. .
:
tuviškai?
ku
atsišaukimu ir viešų . Giuodžio 4 11. miesto sa-vo rašyta.
Jau t.-ausua, plėšikai įsaCĮ/ A ITVVITV
JI\MI K X JTVI X K_«
Kaip tik apie šitą lietu- -pamokslu” mestos mintys
pos.ėdžlu? da1’ neP5 i>sl- Tik mūsų komunistu bat-kč vn . .;tu iškepti kiaušinieviui įdomiausią dalyką Jen- kurios kalte kalė kad rei-US’ Pam^s’as v/e-as
laižiai iš “Laisvės” ir “Vii-oė-s ir išvirti kavos,
kins neužsimena.
bja cnoriauti caro valdžia
tuometinė lietuviškoji njes” Matulio atvykimu la- betrukus is skalbyklos
Tūkstančiai lietuvių sve-^ki^ktTVi^
j.VįU vyiu atvežė skalbinius.

Vertingas Knygas

Abeikio ro- tur gyvendami yra pralobę sušaukimo, kurs vieninteHs PįnoT^’inttdieeiVa^ ^ilknoii atS1‘a”° da‘r /p™*’ • k.UHS
Dovydėno apysaka a; ie jaun oi: i
manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- jp ištaigingai įsikūrę.
Jei turės nustatvti Lietuvos su-,1 b1 in
1
. * nemažiau pats džiaugiasi n
perzyvenimus šienapiūtčje. 16S Pus- eities. K.ctais viršeliais, 461 pusią- ..^
_____
______ kaimo mase, kaip papi 3S- kįtus j agina tą patį dalyti
kaina
...54 jie tik tiek lietuviai, kiek sutvarkymą, išspręsti jos lilapiai. kaina ......................................... piat
CEZARIS. Mirko -Jc.-ulič'o romanas, vilnius tarp audrų. Jeronimo tyliai jų kilme jiems mena, kimą
ir išlyginti visas tai, buvo nustumta į pasku-jjs rašo:
verte A. K. Puida, pirmoji dalis.
tinęs vietas. Dar prieš atie . dabar Lietuvos At
Cicėno knyga apie Vilniaus krašto jle nejdomūS.
skriaudas.
įss puslapiai, -a na _...................... -52 ,įetuvjų kovas už savo teises. Kai-_
smiduu<».
darant ^pimo nosėdŽilK <a
naktys karališkiuose. Lūdo ATLAIDŲ PAvesY, p.

•?'?'i

P<iSU

k-*

Kiek vėliau atėjo 4 vyrai
<
: .aisyti. Ir tie
br <>
. i yti. Tokį pat
stovas profesorius Juozas b.b
lengvas būdas išmokt! ang- na kietuose viršeliuose ...... $5.50
Kiti
lietuviai,
kaip
ir
pats
Tad
buvo
maža
suvažiuo..
.
.
,
gavo
LIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra
. x
.
leje
ėjo ginčai tarp "kainų- Matulis jau pirmoj eilėj su zin lektorius. ir atėjęs deĮėję
dedantiems angliškai mokytis; duoda TAVO kelias f socializmą. Jenkins, kad ir kiek gerai ti
Įi. ,kviestą
suvažiavimą. ./«?-. . ..
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus.
Parašė Leonas Blumas. Trumpas
ir
“dešiniųjų
”. Pastarie- visais
Jungtiniu
k
.^X
’
gyventų,
nuo
lietuvių
hent
Reikėjo
suvesti
į
vieną
for«
m
” ak
4orare kun^StakeAramblijos
Atstotais. Tautu .\i
10:30 vai. plėšikai
socializmo
aiškinimas.
..?c
Kaina
Tas
MiNAUJA VALGIŲ KNYGA.
>n'demokratinio soc i a L i z m o Kalba
neatitrūksta. mulę suvažiavimo įvairiauir gan apstus moterėlių įvykis turėtų sudaryti daug l, .e vi. us uždaryti į šal
re^Su^i^pusY^Kaina
.
’
^
lž
'
1
PRAI?.AI-. PoP“liari ir budinga
iš
lietuvių
į
didikų
turčių
s
i
as
nuomones,
klausimus
1
dytuvą. Vienas iš tų vyrų
receptų.
pu.M. nd.ua ....<,1.^ <nVga sių dienu klausimams supras-.
f
’
smagumo tarp lietuvių, kad pareiSn pi otestą, kad ten
kas rus. kas nekus.bet že-ti. Kaina .. ......................... 50c luomą
ryškiausiai iskiIusi nastatvti viso krašto plot- būivs.
gos įdomus aprašymas, kaip jomsocializmas ir religija. Pa-Ieva
Faulekaite - Kocketel- me. Kasgi sj suvažiavimą Kuomet suvažiavimo su- Jungtinių Tautu Asambli- jiems bus salta, Plėšikai
Mažrimas 1^12 metais iš Viekšnių į. rasė E. Vandervelde, vertė Vardu- ]ęrj£jv0 llCtUV’iam-' tik tiek padarė Seimu, išblaškytoms manytojų parinktas prezi- J°J su Sovietų delegacija padavė ji< ms
4 butelius
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re- nas. Kaina ...................
būna
ir
Parašė
v
įdomi,
kiek
ji
būdama
prie
minioms
Įgavusiu
Didžiojo
diumas
su
pirmininku
Dr.
>'una
ir
Lietuvos
atstovas degtinės,
gejo— ir kas iš to išėjo. Kaina $2.30 , IFTrvnc icTflRITi
Sako,
galėsite
NEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs.
piįirdLtė^ruogLė.
Kaina
$3.00
motinos
jos
ūky
Lovvell,
Vilniaus
Seimo
vardą?
Juk
Jonu
Basanavičium,
pasiūlė
P
r
°fJuozas
Matulis.
su. įsikirti.
lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus
atsiminimai. 136 pusi. Kaina 5L<X>i LIETUVIŲ
KALBOS
ISTORIJA. Ind., savo sūnų pramokė pagal kvietimą galima bu- pradėti posėdį sena numaTaip rašo savo jovalynėj Pagaliau grižo restorano
*Mg^INirii^^KKMtSijosalikr«S HsDrš:uro J£s.mirmv^aVcnKlt lietuvių kalbos. Šiaip ji nuovo šis suvažiavimas užmig- tyta darbotvarke, susirinku- Philadelphijoj leidžiamosee savininkas, kurio plėšikai
173 pusk. didelis formatas, fferana .................................................... *3°" lietuvių
atitrūkusi, lietu- dvti nerealiomis kalbomis, šieji tuojau įkaito. Mat, “Lietuvių Naujienose” jų ir laukt nes jie negalėjo
popiera.
Kaina .............................
.O , JUOZAS STAT.TMAS-izvo
o vKrvf vro viro w
i _•J- •
J „I-a .. I...
J įeiti
j >i
STALINAS. arba
arba kam
kaip Yriorrvo
yiarnč
i ą. Savininkas tuneįdomus . nei jos
galima buvo skaityti. nuo-rl,darbotvarkėje
buvo • f fnlzio
tokie
leidėjas ir redaktorius
KON-TIKI. Tnor Heyerdahl aprasy-1 Kaukazo razbaininkas buvo pasida,
. —
.
i.
mas nepaprastos sesių vyru kebo
Rusijos diktatorių. Kaina . ,25c prabangus gyvenimas
nei bodžius referatus apie lie-klausimai: caro manifesUs, Gusti
rėj< seba atidaryti. Pasiėbneziją.
ii3 pu.G. Kaina... .$3.75 socializmo teorija.
Trumpai jos keliones užsieny ir tt. tuvių latvių santykius, kai-valsčių ir mokesčių reika- Jau senai žinoma, kad mę
: . plėšikai ramiai
atsiminimai. Stefanijos Paitana- ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- yra ir daugiau lietuvai- bėti anie valsčių ir kitų ne-lai, luomu reikalai ir kt.
restoraną.
apl
Gusčio iralvoie devvni vevičienės pri. Įminimai iš jos jau- suomenes santvarka ir kodėl ji dar, _
ayiv
>
nystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusi. keisis.
Kaina
Kaina ••;••••••
J •*
TIKRA TEISYBĖ APIE SOV
n •.iis laikraštinio poAPIE LAIKĄ IR Ž.IONES. Ioeto, RUSIJĄ, arba komunistų diktatu
J. Aisčio atsiminimai apie Binkį,
ia Rainojo ^50. o
kt mo j torija ir vaWymo praktika La- nutraukia saitų su lietuvis- daug kas jo šiandien ir ska
Miškinį, Tumą. Savickį, Giras ir
.r jtr
;apadėties
įvertinimą
ir
mūsų
pučia
f
vieną
dūdą
su
. .$2.59 lai daug medžiagos. 96 puslapiai.
•
:
25.
K iek mokėjai
243 pusi. Kaina
koir ,
•
“““S
J
.
M. Gogolio kaina ................................ 5o« kurnu.
MIRUSIOS SIELOS.
Kada lietuvis nuo tinamas nenorėtų savintis
is.
siekimus,
gi
prie.'
tai
nuo
i
munistais.
Bet
ir
vien
:
ttaia
ir dabar mo
įenu ir
svarbiausias veikalas, išvertė M.
ar
romos
popiežius
YRA
mūsų
atsimeta,
vargšas
ar
Bet
į
suvažiavimo
reikalą
delegatams
pasisakyti
dėl
ki
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$3.25
antru atveju lietuviu visnnKRISTAUS
vietininkas
į^Patur
čį
us>
mums
jį
s
t
į
€
k
teiiiįsikišo
Lietuvos
Socialdejų
reikalavimų
ir
pageida
rašė
kun.
M.
Vaiadka.
Vinco Krėvės
RYTŲ PASAKOS,
parašytos indų ir kitų tolimųjų kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20 pi, kaip ir betkurios kitos mokratų
Partija ir šioje vimų. Kai prezidiumas netautų legendos.
2.0 pusi. ^Kai- SOCIALdEMOKRATIJA IR BOlmargoje,
neorganizuotoje norėjo atsisakyti nuo savos
na ...................................................... *
SEVIZMAS.
Pagal K. Kautsk tautos narys.
PaKruojietis.
masėje
išryškino
klausimus darbotvarkės, salėje
kilo
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo
M. Valadkos parašyta knyga. 250 klausimu knygutė. Kaina .......... 25c
ir iškovojo sprendimus, ku- triukšmas. Pats pirmininpusi.
Kaina ................................ $2.50 rOKIUS DIEVUS ŽMONĖS GAR
rie dabartinėms kartoms kas Dr. J. Basanavičius ne147 METŲ SENIS
ŽEMAITĖS
RAŠTAI.
Garsiosios
SENOVĖJE. Dievu yra vi' mūsų rašytojos pirmojo karo metu *<*>9 luinuose kraštuose ir Įvairiu,>■
-------gėdos nedaro. Priešingai, pajėgė suvaldyti suvažiaviAmerikoje
laikuose dievai buvo kitokie, KoA
_ _parašyti vaizdeliai su ra
švtojos paveiks
paveiksiu.
12S puslapiai, kie. buvo senųjų lietuvių dievai
Iš Maskvos paskleista ži-visi dabar didžiuojamės Di-nio dalyvių ir turėjo ir si
Naujas, paderintas ardu kabios vadovėlis, su trum
šytojos
kaina .................................................... 50e Kaina .............................................. $1.00 ma, Kad iš Azerbaidžano džiojo Vilniaus Seimo, kaip leisti. Po pasitarimo nutarpa gramatika, su visokių daiktu, užsiėmimų, gyvu

LENGVAS BUDAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

NEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS
parašyuis istorinis romanas iš žc- (Lžkaukazy, prie Irano šie- pribrendusios tautos, spren-ta kviesti į prezidiumą soPINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa
apdarais.
^Sa la^ų:..Su..nos) tarybinės
respublikos dimais. Ir daug kas nepel- cialdemokratų atstovą ir
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje.
Kaina ................................................$5.00
visuotinas tvanas. Ar galėjo ^uvo atvykęs
Mahmudas nytai pasisavino šį Seimą ir jam buvo paverta Seimui
a kiss iN the dark. j.Jazmitoks tvanasboti ir ką apie
tei Eivozovas, 147 metu sene- užmiršo tikruosius to Seimo pirmininkauti. Tuo soeud-

lis.Jis turis 23 vaikus, is darbu vairuotojus, davusius
demokratu, atstovu
r o
esanti jam revoliucinę sielą ir tu-Steponas Kair s. pummmrini. Seimo darbotvarkės kavęs visą pirmąją ir pačią
Mahmudas gyvenąs
BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto_ aukš- niekas iš jo sumanytojų
_ . ( atsakominuiausm G b-i • urinė apysaka iš pirmųjų krikščio-taj kainuose, kur oras esąs keisti nemanė: patys inicia- dringiausiąją
dieną, kol
nybes laikų Romoje. Palestinoje ir
.
.o
•
• •• Seimo reKipre.
Knyga laimėjusi Nobelio,labai sausas ir sveikas.
tonai Dr. -i. Basanavičius, priimta garsioji
premiją. Kaina ............................ $2.25|--------------------------------------------------------nD.
Molln^n<kas»
Malinauskas, Jnrvre
Jonasy.nliiiriia
zoliucija. liečianti
liečianti poliriUžsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
Pakalbinkime draugus ir Kriaučiūnas ir kt. buvo ra-nius lietuvių t.iuu»' reiraL
KELEIVIS
pažįstamus užsisakyti “Ke- mus žmones, jokie politikai,rimus.

150 pusi.Kaina kietaisviršeliais

$2.

minkštais tir.ena
LIETUVIŲg KALBOS GRAMATIKA,
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta
Amerikos lietuviams. 144 puslapių.
Kaina ................................................ $1.00
- ,
KODĖL AŠ NETIKIU Į DIEVĄ,
Pilna argumentų, kurie visiems
įdomūs. Kaina ................................ 20c

636 East Rroadway

r

Vos socialdemokratų raštai dėl boi-kurių
viena duktė
ševikų okupacijos ir teroro Lietuvo- *
je.
Kaina ........................................ 25c 120 metų amžiaus.

So. Boston 27, Mass. leivį.”

Metams kaina $4. ii veiksnia žmonės, paprasti

_

1

lių, paukščių, žuvu, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, valiuojant gelžkelių, prie
darbo, arba nuėjus pas siuvę;;. p-''- t-u-yG,, p-s dak
tarą, lošiant kortomis, nuė;
krautr.vėn ir tt.
Parodyta kaip kiekviena: žodis r?-'omas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis
: tariamas. Yra
lengvų pasiskaitymų ir viskas ’ .aiškinta lietuviš
kai.
Kaina 75 ( ertai

Užsisakant' adresuoti:

Keleivi?, 636 Broadway, So. Boston 27, Maaa.

lt tel i .ii.

i

Nr. 42, Spalio 19, 1955

KEIE • VT?. SO. BOSTON

Puslapis Segtas

Moterų Skyrius
I

1NGRID BERGMAN PARYŽIUJE

Į tinio atlyginimo. Bet dau•Į gumoje
mimnia moterys reikalauja
Loloii io
T išlaikymo, o ne vyrai, ir

Lazdynų Pelėda.

į

PRIE LAIMES

įstatymai yra tokie, kad vy
rai turi duoti moteriai išlai
kymą, ar j’ie nori ar ne.
O ką mano mūsų skaity
tojai? Ar moterys teisin
gai elgiasi, reikalaudamos
išlaikymo iš buvusių vyrų'.'

Vėlybas ruduo. Apšalo laukai, nebeliko galvijui
ko ėsti, ir nutarė šeimininkas juos sutvarkyti, kaip reikia
žiemai būti, o Jonį atleisti.
Surišo Jonis penkis rublius savo algos į mazgelį, dar
viršuj kitu skurleliu apsukęs, užkišo už ajičio, ant kupros
Ona B. Kubilienė.
užsidėjo terbą su paviržiu, atsisveikino su šeimininkais
Ar moteris turi reikalauti išlaikymo?
ir davė kojoms valią.
1
Ar persiskyrusi moteris Ką gali daryti moteris >u
Veikli Socialiste
Dyžia Jonukas, taškydamas purvynu. Kas jam!
turi reikalauti išlaikymo— mažais vaikais, kai vyras
Nei smarkaus vėjo nebijo, nei šalčio nejaučia: kojos
tai klausimas, kuris šian- nuo jos atsiskiria.' -Ji nū Lietuviai sot ialdemokrapačios kilnojasi!
dien sukelia daug diskusijų gali palikti vaikų vienų ir tai Anglijoje nesenai turėjo
Kiek pažingėjus, sumažėjo Jonuko smarkumas: su
ne tik vyrų ir moterų, bet eiti uždarbiauti. Ji negali komiteto rinkimus ir dabar
stojo. nubraukė rankove apsiprakaitavusią kaktą ir atsi
ir dvasiškių, advokatų bei pasamdyti kitą moterį vai- pasiskirstė pareigomis. Kosuko atgal: ot, nei iš šen, nei iš ten,—liūdna mintis įdūrė
teisėjų tarpe. Vienas New kams daboti, nes už tai tu- miteto pirmininke buvo išį širdį: Jonuko akyse sužibėjo ašaros.
Yorko teisėjas, Morris Plos- rėš mokėti maždaug tiek. rinkta Milda Zamžickaitė—Kas ten manęs laukia?
’
cowe, yra nuomonės, kad kiek ji pati uždirbs. Jeigu šilbajorienė. Tai bene pirIr
šit
prisiminė
Joniui
atskiri
atsitikimai
iš kūdikio
daugelis moterų begėdiškai ligota ar sena moteris rei- mas atsitikimas Anglijos
dienų, ir ėmė pats savęs klausti:
išnaudoja buvusius vyrus, kalauja is vyro užlaikymo, lietuvių tarpe, kad jauna
—Kodėl mama, paskirdama man kokį kąsnį, visada
Per to teisėjo rankas per aš tame nematau jokios gė- moteris užimtų tokią svarmetus pereina tūkstančiai dos. Nesenai skaičiau laik- bią
vietą
organizacinėj
slėpėsi nuo tėtušio?
>
“divorso” bylų. ir iš savo rašty, kad pora, išgyvenusi veikloj,
—Še, Joneli,—sakydavo, kišdama vaikui į kišenę
• i m žvaigždė ingrid Bcrgmart atvyko i Paryžių ir kaipraktikos teisėjas susidarė 30 metų, persiskyrė. Abu
Milda Zamžickaitė-šilbasūrio kąsnį, išeinant į bandą.—Peralksi, žiūrėk tiktai,
Ia>i su prancūzą filmu direktorių Jean Renuir. kuris
nuomonę, kad šių dienų buvo virs oO metų. Vyras jorienė yra dar labai jauna
suk< Sergman vaidinamą filmą.
Apačioje Bergman
kad tėvas nepamatytų!—paglostys per galvą, atsidūsės:
moterys perdaug reikalauja norėjo pasiimti sau visą moteris, bet lietuviams sovaikai.
—Oi, Joneli, koks tavo švarkelis apiplyšęs. . . .
iš vyrų. Kai motelis atsi- turtą, tai yra jų namus, su- cialdemokratams Anglijoje
Arba, parėjus sušalusiam, niekada nelieps nei bul
skiria nuo. vyro. jos di-,taupas ir kitką. Dabar ky-geraį pažįstama nuo pat su
TEN TOLI UŽ KALNŲ
vių skusti, nei virbų nešti.
džiausiąs rūpestis yra. ar.la klausimas, ar moteris, sibūrimo į organizaciją,
Tm
toli
už
kalnų,
už
augštų,
tolimų.
—Lipk, Joneli, ant krosnies! Gulk!
daug ji gaus "alimonijos.”|kuri išgyveno su vyru 30
_
Kur
Nemunas
teka,
banguoja.
Kitaip sakant, moteris gal-; metų, yra verta “alimoniO atgulus, žiūrėk, beužkelianti ko nors lėkštelėje.
Ten
vis
traukia
širdis
...
ir
liūdžiu
per
naktis
voja, kad kas yra jos, tas'jos”? Nėra abejonės, Kad
—Cit, ciit . . . tėtušis . . .
Ir nniimas kraštas sapnuojas.
tik jai priklauso, o kas yra’virš 50 metų moteris sunJonis, būdavo, ir žadą užtrauks ir kvapą sulaikys:
vyro, tai tas jai taip pat'kiai gaus darbą. Per 30
kioksos ant krosnies, lygu zuikis prie ežios, o matušė
Kai matau jį sapne—man širdyje žaizda,
priklauso.
! metu juk ir ji įnešė savo
pasiims pas krosnį bulves skusti ir užtrauks kokią gies
Kuri niekuomet neužgyja.
Teisėjas M. Ploscovve sa dalį į turtą, kurį nori pasi
mę pusbalsiu. ...
,
.Vugšti Alpių kalnai, jų lediniai šarvai,
ko, kad jis žinąs, jog mote imti sau vyras. Argi jai
Kodėl kitų vaikų neslėpė mama nuo tėtušio? Kodėl
Tai įie nuo Tėvynės mus skiria.
rys vyrus išnaudoja begė niekas iš to turto nepriklau
tėtušis kitus liuob paglostys, dar Pranuką ant kelio pasi
diškai, reikalaudamos už so ;
Bet ateis ta diena, ta diena laukiama,
sodinęs dragnos? Jam vienam tik niekada gero žode
laikymo, bet jis negalįs vy Dabar pažiūrėkim, ką
Ir per Alpes kaip paukštis aš skrisiu,
lio nebuvo. Kad tars: džar, džarrr! . . . pabaltakiuos,
rams pagelbėti, nes turi pil reiškia žodis "alimonija?
Kur lankelė žalia, Nemunėlio vaga,
lygu su Smetona: kiek ko nenutiks, bakst į kuprą, net kedyti įstatymus. Jeigu vy Šis žodis via paimtas iš lo
Kur
gimtinės
laukuose
atgysiu.
, j enos suskambės.
ras nemoka teismo priteisto tynų kalbos ir reiškia
Tai vis minint išsišiepė Jonuko veidas, lyg būtų ką
Ten toli už kalnų, už augštų, tolimų,
užlaikymo, tai, pagal NTew "maisto pinigus.” Alimonijos
paprotys
paeina
iš
serūgštaus
perkandęs, ir keletas ašarų pabiro jam )>er
Yorko valstijos įstatymus,
Ten Nemunas teka, banguoja . . .
veidą.
moteris gali pasodinti vyrą nobės britų bažnytinių įsta Milda gimė 1925 metais
šiandien verkia širdis, bet rytojus nušvis,
tymų.
Senovėje
nebuvo
toLietuvoje,
ten
mokėsi
Kre

kalėjiman. Teisėjas PlosVieną sykį nutvėrė jį tėtušis darže, ropes berau
Atgims tėviškėlėj krūtinė . . .
cowe taipgi sako, kad kai klo dalyko kaip persiskyri- tingos gimnazijoje, bet nenant. Vos įkybo Jonis į lapus traukti laukan, tik džingt
J. SIMONAITIS.
mas Jei moteris ar vyras tekus mokslo užbaigti 1944
jam tėvas brizgilais, ir dar. ir dar. net svetimos bobos
1. 4?. Dol< matų kalnai, Italija.
kia užlaikymo, nes jos ne- palikdavo viens kitą, tai metais išvyko į Vokietiją,
ravėjos subruzdo bartis, o tėvui pasitraukus, savo tarpe
turi vaikų ir pačios užsidir- reikšdavo, kad moteris pa- Vokietijoje baigė gimnazi
M
kalbėjo:
!
Oak Bluffs, Mass.
ba pinigų, kartais net dau likdavo "lovą ir duoną” ją ir įstojo į Hamburgo uni- Penkta dalis rūbų buvo lun.
—Doras žmogus ir parvestinio taip negalabytų,
sutepti gėrimais, kaip an- Mrn. B. Kebiaitis. Detroit?
giau, negu vyras, bet jos (bread and bed), bet lega- versitetą.
visvien reikalauja užlaiky liai jie visvien skaitėsi vy- 1947 metais su tėvais at- tai kava. arbata, alkoholi- Trainauskas. Cieyeland, Ohio; kaip šitas beprotis savo vaiką!
CTias. Gri™s.'.
J11’ X'
Kita pečius sutraukė, būsią nežinanti!
mo, keršydamos buvusiam ras ir žmona, ir vyras turė- vyko į Angliją. Čia ji dir niais gėrimais ir kt.
į penkta
. —Parvestinis būtų žinioj esąs, o Jonis
gyvenimo draugui. 'Yra ir davo duoti žmonai užlaiky-bo visokius darbus, vėliau Toliau ėjo ni-:ejaus, kos-VVaterbu^-.
tokių moterų, kurios gyve mą iki gyvos galvos. Tais įstojo į “School of Fash- metikos ir kitokios dėmės. L Banialis, Cleveland, Ohio; menes-1 Sime’ ot kas!
—Oje, ar gali būti?
na su kitais vyrais, bet su laikais, kada moteris ište- ion” Londone ir ją sėkmin- Taigi. norėdami įūbus ii-A. Kuliešius. Detroit, Mieh.; J.
—Rask nemelagį, jeigu aš meluoju!
jais nesiveda, nes nenori kėdavo, jos turtas pereida- gai baigė. Iš pradžių dir-gjau įiiaikvti švarius, dau- Jurgelevičius. Dorchester,.
rankas, ir jei ji bo kaip modelė, vėliau per- gįausjai saugokimės valgy- Mass-; Mrs. S. Russup. ScranJonukui dėjosi į širdį, kokia tai kaltė užgimti į
prarasti užlaikymo iš buvu vo į vyro ranka
atsiskirdavo, turtas pasilik-ėjo mokytojauti į Singerio (]arnj nes ta(ja ien^viartsiai lOn’ Pa ’ A' DaPKJS- Philadel- penktą mėnesi, kad taip reikėtų kentėti už tai per visa
sio vyro.
„-u;™,,
phia. Pa.; J. Valančius, Pitts; p
kompanijos siuvimo klases,
klases, galima
Toks elgesys, sako teisė davo vyro rankose. Dėl to komnaniios
susitepti.
burgh. Pa.; P. Chain, Meriden.,amze *'
.
.
u.
jas Ploscotve, moterims vyras turėjo duoti žmonai Dabar dirba kaip instruk------------------------------ Conn.; C. Petkūnas. Philadel-į
—M as,—mane,—galėjau tada žinoti, kvailas butorė firmoje “Necchi.”
garbės neduoda. Persisky- užlaikymą.
Maikio ir Tėvo Kraitis
phia. Pa- J- Grabauskas, Fair- damas?
Kad taip šiame prote, niekada nebūčiau girtisi moteris, lyg kokia dėlė, Nors šiais laikais moteris Vos atvykusi į Angliją,
view. N. -L; Joe Eiduke, Philli- męs. . . . Kas nekaitėtų man dabar, kad būčiau pas Diečiulpia vyro dolerius, kaip ištekėdama nenustoja savo Milda gyvai įsijungė į lie- Mūsų
\tojai, atsinaujin-pi w Va.; J. Didwalis. North,Vuli tebesąs, kaip pasakojo senis Mažeikis? Dūšelė madėlė čiulpia kraują. Yra turto bet visvien ji turi tei- tuvju social(lemok,.atu veik darni prenumeratas
. ,
,
. , Rydami 1956 metu
____ vr v. „
no būt4 sau bežydinti rojaus kvepiančių žiedelių sode,
moterų, kurios nereikalauja sę reikalauti iš vyro užlai ,la ir
buvo
renkama
i
tos
‘
•
••
ii r
' t- pri.-iunte Maiklui su Tėvu do- kis. Kitcher.er. Canada. ir A ir nereikėtų šiokią dieną to juodo purvyno bristi, nei
iš vvro užlaikvmo, bet to- kymo. Šiandien vyra ir
. organizacijos valdvbas. ku-.......
j smūgių kentėti, nei vargelio vargti. . . .
• laika
i •, ėjo
-■ pirmojo
• ’ • sekrei
'anų.
moteris yra lygūs savo teiNaeutavičius, Ilion. N. Y.
kių moterų yra mažai
.
n
t
Mavwood.
' •
J
J , . .
•• mmavicius is
šiandien moteris tonaus
Pažvelgė į purvinas kojas ir susipurtino; šiurpis
Visiems, atsiuntusiems ’.aik
Mano supratimu, mote sėmis.
pareigas, paskutiniu j., prisiuntė $3.
riai visai nėra gėda imti dirba kartu su vyru, mokosi laiku buvo iždininkė, o da M. Skrebis iš Detroit. Mich., raščiui auku. nuoširdžiai dėko perėjo per kailį, ot, toks šiurkštus vėjas papūtė: pasijuto
jame.
“alimoniją” iš buvusio vy kartu su vyru, svarsto kar- bar išrinkta organizacijos prisiuntė $2.-50.
i labai nuvargęs ir tas paviržis pečius nutraukė,—reikia
Adminisl racija.
ro. Moteris, kuri auklėja tu su vyru valstybės reika- pirmininke. Malonu maty- W. Kalėda iš Lcnglac. Canapailsėti! Apsidairė, nepertoli pamatė akmenį, priėjo.
vaikučius, arba kuri yra li lūs. Jeigu vvras veda tur- ti. kad mūsų jaunimo tarpe f]a prisiuntė $2.
Nusiėmė terbą ir atsisėdo, vaiko akys ieškojo kaži ko
gota, arba persena eiti dirb. tingų moterį, o paskui nuo aįiranda
energingų
ir Po $1-V> prisiuntė: Mrs. A. STIKLAS IR PLiENAS toli, toli, tenai atgal!
i'jos atsiskiria, tai jis taip}. darbščiu
,
ti. turi pilną teisę reikalauti'jos
motėm, kurios ne-sbata< Chicago, III.; Peter
Kur tatai paliko Simanų butas, nebesimato!—gališ vyro užlaikymo, nes ki- pat turi teise reikalauti bijo organizacinio darbo ir
n- Mass.; J. DarOwens Illinois bendro-į vojo sau_—O juk neblogi buvo seimininkai; tik du svkiu
taip ji turėtų mirti badu. “a'imonijos” arba vienkar- atsakomybės,
v V.
s. Lengvenis.
Alt. Cleittens,
Mich.
* ’• >?US!• Pn• « 83^
t
•
Geriausios zin
Mrs.
Newrk.
N.į yS
t ltTolpflo
‘ k.,,°’ Ohio mip^tp
<U i U!'raV0J• "' r j ę UZm
Na, p.eme-

Kaip jus manote?
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vicūl
vicai

t

VIENYBĖJE

sėkmės!

•I. ir S. R. Naujalis. Edinbere. kainavuąia
p,
Kamavusią
Pa.
.
.

ne na«Jiena- bet vaI«yt dav« ' lsada-

»
ava«i m
karai t . . .
vakarų.
Oi, tie vakarai!
KUO DAUGIAUSIAI
L: si prisiuntė: J. Dadurka.
,
,*
.
Susirinks, liuoba, visi i seklyčia darbuotis, o senis
SUTEPAM RŪBUS?. eim. t,mada. z. Gobis,
u,-„n,‘
Mažeikis, bepypkiuodamas pas krosnį pasakos dvvu dyroit. Mic'i • j Balchunas. Wa-mas 11 ieškojimas būdų pa• « •
n
•
, -i
'
.
^.
iu J. .Silius,
i
ctimpcni
<tikin
vus: apie
varnas, apie senus laikus,
terbury.
Conn.;
Mrs.
aai
Stipiesm
Stiklą.
*
T
,
...
Kokiomis dėmėmis žmo
Bet Joniui labiausiai tiko, kada senis įsipasakos, būnės daugiausiai sutepa rūIn- K. Mickevičius. Labarat ori joje jau paga
ge- Terrvvi,le- Conn.; V. Liofea. mino stiklą, kuris 2 coliu dav0’ aPie Laimės viešpatiją, kuri esanti už devynių kalbus? lioki'klausima
*
‘
- Torrinatrm
• T
t’
aaZ nu,
už devynių ...........................
jūrių.
riausiai gali atsakyti laibų
T,irntrTon’.Con"'\
Juosta —i: -į-.-n....išlaikyti 900,000i
n už devynių upių,
.
valytojai (d.y cleaners). t„^7, *’hiė,„ N j i S''a,lJ’ tai yra du kartu dau | UZk'ySUS
A*’™ ? •''‘T
kurie visą laiką turi reika- nrozas p g
į” j . giau negu pats stipriausias žemeles, tai ame žmones pmmą linksmai, ir myli ir doilų su dėmėtais rūbais ir ga- Mrs^c vvh-^ Dedhara Masi Plienas- Bet dirbtuvėse kol vanų duodą ir gudrybių visokių išmokiną: o jei kas noli paskaičiuoti, kiek ir ko-s. Mikaitis. Elizabetb.’N. jJ kas tepajėgiama pagaminti rįs, tai leidžia saviškius aplankyti, bet išleidžią, vienu
kios rūšies dėmių jie išva-John Salas. Akron. Ohio; Mrs. tokl stiklą, kuris teturi vie-,žodžiu, blizgantį, šnabždantį šilkuose; jeigu tai vaikilo.
Viena rūbų valytojų B. Tutor. Ward Hill, Mass.; W. ną procentą minėto labora- naS) taj raitą, o jei mergina—vežime. Tie žmonės mylį
mokykla Maryland valstijo- E’liotaitis. Toronto. Canada;, tori joje pagaminto stiklo ]abiau vargšus, našlaičius, kuriems netenka šiame pa
joję paskaičiavo, kokių dė- George Malesky, Emeigh. Pa.; stiprumo.
šauly vietos, šit, kaip tam Klimiui, kurio tėtušis nekenmių ji daugiausiai išvalo, ir
daugis, Cedar RapJei ir ...... ..
.
• :xvexes mrton Beklaidžiodamas atradęs Klimis
pasirodė
kad daugiausiailds’ Iowa;
Treri°kas. Mont- pavyks pagaminti stiklą, x
ę
.. ’ ,
.
...
žmonfe sutepa dr?bXš reaJ'
....................^urio stipintas bus dešim- tar”
tankmeJe takel> lr
eltL Ėjęs, ėjęs ir nuP-> 50 centų prisiuntė: J. Mc- tj įartų didesnis” negu (ia- ėięs' • • • 0 už keleriM metM> kad Pas tėv? apsilankęs, tai
maistu.
?

Trys jūrininkai susikibę laikosi už virvės ir nesą
iš Janet viesulo vandeniu užlieto Tampico miesto
sikoj).

h'h iritra iia k •' it3S
ku-.; Ko,
k
«-oiio h
ko gaila,
tai;

rn-ib;

r

.

i

v

rut

bų

bus

laoaiatonją.
, .
.J1

stiklo

sudėties

tyn-i,,

'

,

•

'Bekeik trečdalis visu va-v”'’' ?"kson' Mi?': ft? baltinis, tai stiklas taps pa-niekas nebepažinęs!
statybos memė
lytų rūbų buvo sutepti mėS GriX" “ a™Mausia statybos
-Kad taip tokį takelį man atradus !_dfimojo vai-

sos padažais, pienu, kiauši- Miluaukee, Wis.; Joseph Rūšis, džiaga.
niais ir pan.
[Detroit, Mich.; Mathew Wal-

kas ir dairytis ėmė.

li K.

(Bus daugiau)
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KELEIVIS, SO. BOSTON'

ti mokyklos, nes kiti vaiJIE GAUNA SKIRTIS
Velionis paliko dukterį
kai, žinodami, kad jis ne- Sumanus Alabamos gazoline
A. Pratasevičienę (Protas), *
H
jaučia skausmo, jį kaip gai- stoties savininkas iškabinę
gimines Kaulaičius ir Kala<1
džiukai užkapotų.
Tėvas skelbimą: “Apmirusi Mississip
dzinskius Rumforde, Me.,
M
mokina jį namuose, pasam- pi čia pat. Paskutinė proga
Petrą
Venckų
Padėkime varge esan- pusbroli
dęs mokytoją.
gauti gazolino už 28 centus.”
(Weston) Scotville, Mich.,i
Vargo yra kiekvienoje vi tiems savo tautiečiams!
Sveiki
vaikai
Richardą
Iš lowa valstybės kdiauninir kitus.
suomenėje, bet daugiausiai
laiko
laimingiausiu,
nes
jis
kas
skelbimą perskaitęs, pa‘K.” Koresp.
jis išsiplečia didžiųjų ne
nejaučia skausmo, bet pats praM ipilti jam razol.no kiek
tik telpa. Sumokėjęs pinigus,
laimių metais. Lietuvai ne
Richard vargu toks jau- jis atsiminė paklausti pardavė
AKRON, OHIO
tekus laisvės, vargo marios
čiasi.
ją: “O kiek kainuoja gazolinas
išsiliejo ir lietuviams. Daug Adv. K. W. Michelsonat
Mirė
M.
Muckus
Mississippi valstybėje?”
kieno gyvenimas buvo su- savo kabinetą perkėlė j
“24 centus,” atsakė šis.
griautas, sveikata pakirsta, nauJ4 vietą: 81-14 111-th Ilgai sirgęs liepos 18 d.
JUOKAI
svetimose žemėse atsidurta..Street, Richmond Hill, N. mirė Mykolas Muckus, su---------Buvęs Amerikos prezidentas
Norėdami jiems bentj^Telefonas: \ Irginia laukęs 72 metų amžiaus,
Tokia Tikrai Bus
sako, kad 14 milionų čia gyve. - nančiu negru turi daugiau aukiek padėti, jų sunkią da- 6-6060.
,
jįs palaidotas liepos 21 d.
1 laiKrascio skelbimu skyrių:
,
.
..
,
....
... tomobiliu, negu 200 imlumu
E. Akrono kapinėse.
lią palengvinti, kiekvienais
atskuba piktos išvaizdos pilieSovietų Sąjungos gyventojų ir
metais New Yorko BALFo
Velionis i Ameriką atvy
tarnautojo, jam sako, kad j
GARDNER,
MASS.
.'iOO milionų Afrikos negrų.
Vajaus Komitetas kreipiasi
ko 1906 metais. Ilgus me
tis ir, priėjęs prie atatinkamo
tus gyveno Philadelphijoje,
restorano padavėja išteka ir
į visus Didžiojo Nevv Yorko
meta tarnybą. “Prašau paskelb
lietuvius ir prašo aukos.
ilgai kasė anglis ir tik
iusiraKaikurie
lietuviai
ti, kad aš noriu gauti patikimą,
Prašo ne sau, bet tiems
.
..
prieš 3 metus apsigyveno
Paieškau savo brolio Simo
tvarkingą mergaitę. Ji neturi
Tėvas
nupirko
vaikams
ši
mažą
arkliuką
(pony),
bet
jis
tūkstančiams lietuvių, kurielsįnęja sa Lietuvoj pasiliku- AKrcne pas savo broli Si(Simon)
Valicko, kilusio iš
jau kelius kartus buvo pabėgęs. Todėl buvo nutarta
turėti papročio rūkyti ar gert'..
__ ,
, .
.
yra dideliame varge įvairio- s*ais pažįstamais ir giminė- mona>
H H
,
.. Babriškes kaimo. Varėnos valsjį
parduoti.
Vaikai
liūdni
atsisveikina
su
juo.
Ji
neturi
būti
perdaug
draugis..
.
..
~
se Europos šalyse. Jie pra-!mis- Gautieji laiškai trum
Velionis buvo nevedęs,
,
■ - ..ciaus, Antano ir Marijos (bu
ka ir patraukli ir tun atsiminti
.
..
lO*sG sk UHCl Zzid.mS.Sl
IflU
*4 n ori 1 M
II 11M1—
**
•. dauskaites)
vv.T / \v mivivu
pi,
vienuos
H
alicku sunaus. Jis
šo pagalbos iš BALFo, o
iivcubvmtu
ir
n^tllF^T
1
it
L'itnzveo Į- j ‘
kituose
49 ^etus ir ivaiai a^resu: 1353 E. čios, pasitaiko labai retai, užsakymus ir neturėti
ugo.
Amerikon 1912 metais.
BALFas prašo gailestingu sunkiu gyvenimu,
__
P61'
...........................
'
„J.mfarf82nd
St.,
Cleveland.
|
Vienas
tokių
yra Angli- Skelfc.» priėmėjas „edelsdakarioolnei>sj pirmame
praneša apie daugelio mir- }iorrs lietuvių
mo ir aukos iš Jūsų.
Duota
auka
nemažina
jote
8
metų
Richard
Russell
mas
jam atsake: Buk ramus kare
buv<> sužeistas kurj bi_
Tokių varge esančių be tį, trečiuose primena, kadjoms> kurias sveikas būda- mūsų turtingumo. Ji atne-Mains. Tai žvalus vaikas, mas Jam at;sake: Buk ramas’ką gyveno Washington, D. C.
namių yra dar 10,214. Jųį•tas ar kitas išvykęs atos- mas veikliai rėmė.
ša žinią, kad visi mes kaž-bet jis gyvena mums sveti-a*s^ep8’ tlkral rau»° netu Jis
ar kas apie jį žino ma_
tarne
2
957
vaikai
1
945
li-l^°^
i
Sibirą.
Laidotuvėmis
įūpinosi
jo
7
“
t
1
*.
“
”
’
«•«
’
«
«»•
“
*
c
.
.
,
.
res.
laipe
id.Adi,
1
-i i kūnais neatmenamos gimi-mame pasauly. Mums juk
lonėkite parašyti šiuo adresu:
gontai ir saugomi seneliai.
brolis ir žmona, veiklus
tė rv^iai« himnai i keikta
A. Valickas, 242 Third St., So.
Iš sveikųjų tik trečioji da-!
...... SLA 198 kuopos veikėjas.
ryS,a'S JUng,aS‘ *
' ka<i J1S ne3dUt‘a
Boston, Mass.
(42)
lis
Dešimties metų sūnus, grįžęs
helius
Aš, Ona Miliauskiūtė, iš Papiškių
sekmadienio mokyklos, moti
, ,
.
,
•• *__ --___ _ kaimo, Valkininkų parapijos, Trakų
biai
paklaustas, ko JIS ten lsmoVilniaus gub., paieškau savo
.
.
. lies?
zeinciej, o oiinu- MANCHESTER, CONN. ką nors įkišti, jis visa to ne ko, atsakė:
brolio J uozapo ,M iliausko iš tos pat
mažos tų kraštų pašalpos, reikalams.
, . , . - vietos. Atvyko į Ameriką prieš pirLinkime sėkmės nu- 2\IUCRUi įr jo šeimai
Mokytoja pasakojo apie tai mąjj
mali karų. Gal būt gyveno San
kuriuose jie gyvena.
pastebi,
jokio
skausmo
ar
,
reiškiu gilia užuojautą.
kad Dievas pasiuntė Maižiešil'. Francisco. Jis pats ar jj žinantieii
Visa jų viltis ir išsigelbė naujame gyvenime.
~ . ,
, . ' atsiliepkit adresu:
(44)
skonio nejaučia.
Boleslovas ir VlimasČia- ------ ----kaimvnat.
. įsgelbeti žydus iš Egipto nelais
Miss On> Miliaaskiuie
jimas—Amerikos lietuviai.' katauskiai
5 Mechanic St.
serga.
Manchesterio lietuvių cho Kai Richard buvo 9 me ves. Kada jie atėjo prie RauJie juos aprengia, valgydi-S
Savonville. Mass.
ro vedėju yra Pranas Peka- nesių amžiaus, jis sužeidė donosios jūros, Maižiešius pa- _
na ir gydo. Jų aukomis
CLEVELAND, OHIO
nu< choro piimininke Hel- ^a^o aki n jam buvo įeika- šaukė inžinierius pastatyt:
BALFas pasiekia visus, kur Vyčių 10 kp. turėjo meti
en
Brazauskienė, o Moterųlinga dalyti opeiaciją. Jis plaukiojantį tiltą. Kai jie visi Paieškau pavienės moters, kuri
tik vargas ar liga spaudžia nį pokylį Forest Park restoDabar
Mūsų
Eilė
Sąjungos 28 kp. pirmininke'juokavo ir judino sužeistą- perėjo tiltą, apsisukę pamatė.
vlietuvį.
(44 >
i,apnLi«S’v^'an,vėlžiT Nėra reikalo plačiau kai- s2Jmeja Stiuke.'' jos' irįa akį. Tik tada gydytojas kad juos vejasi egiptieėiu ta ffi
BALFas pats iš savęs to jie Lietuvių v^aniainj žiuMrs. C. Ke!lv
Balfo gLA ,07 kp
sveiki-1 pastebėjo jo trukumą, ir kai. Maiziesiu, žaibo
1643 S.W. 7»h St.
padaryti negalėtų. Jo gerijrėjo filmą,
Miami, F!a.
I, kurį
Kun p;
paluose lai/ o„aqi^i
™ ir ,Wė Z,™,
.todėl
.iatvicji operaciją padare be
oc mu 18 savo
- - mažučio
■■■-—— radijo
-—pa
enaujands Radecsušelpti tuos mūsų no ir įteikė dovanų.
artimo meilės darbai pri-lVyne tarnaujanti
i anestezijos.
jo akis buvo siunt« vyriausiai stovyklai rei
1*
v
tautiečius, kurie yra var--------------------klauso nuo jautrių ir aukos kag
išgelbėta
kalavimą pasiųsti bombanešius
nevengiančių širdžių. Kiek Soalio 10 d vvčiai turė ging°j bŪklėj’ paV*’ nePajėCvdvtoiai
ta
sutrikimą!™™
sudaužytlI tik4 * i^l- Parduodu ūkį vieno akro. Trys
J/S AEJAl/eM
žydus.
”
ketvirtadaliai
•
,
•
„r
i
’
!?.
i
gūs
dirbti
beturčiai.
Dė

apsodinti
avietėm
Amerikos lietuviai BALFą jo įskvlą i v\ ackusett kaina.
„
.
, . ..
, • (raspberries).
Namas 4 kambarių.
(Vadina
labai
ilgu
ir
keistu
" ^ingai prisimenam duotą
paremia, kiek per BALFą
l« i-iVaike, pertrauke jį nuste- šulinio vanduo. Elektra. 1 mylia
įžodžiu
-ganglioneui
opaImai
mzitlnu
LS e:t.>,,:., nuo Gold Bar. VVash. Dėl intormaduonos
Kąsni
ar
kaiiipą
aukoja, tiek jis gali varge
"
\.j;„
,43,
.
Sveikas žmogus turi pen-i^y.. Tai yra nervų centio, Jums ta mokytoja taip tą feto <,jų ra'v 'Sos^vraMko
nakvynei
anais metais,, ka
ar ligoje esančius sušelpti.
da pasišalinom į svetimą kis pojūčius: jis mato, gir-,kuris perduoda skausmo riją papasakojo?”
Gol<1 B:tr- Wa*hDETROIT, MICH
Todėl Didžiojo Nevv Yor
žemę,
vengdami
komunistidi,
užuodžia,
apčiuopia,
P°j
u
M
smegenims,
kažkoks
“
Nevisiškai
taip,
bet
jei
af
ko BALFo Vajaus Komite
Farma Nuomai
nio
teroro.
Dar
šilčiau
prijaučia
skonį.
Bet
yra
žmo^
ar
neišaiškintas
sugedibūčiau
papasakojęs
taip,
kaip
160
akerių
farma, didelė gera
tas su pastikėjimu ir vilti
barnė
(daržinėj,
naujas didelis gy
Pocevičius simenam dovanas ir aukas nių, kuriems to ar kito po-,mas.
tu nebutum patikėjusi.”
mi kreipiasi į Jūs ir labai
venamas namas, visi pastatai geri,
Kazimieras
auga alfalfa ir vasarojus, geroj lie
prašo neatsisakyti aukos (Pocius), senas “Keleivio , iš senųjų mūsų išeivių, gy- jučio trūksta. Juk daug Kadangi Richard nejautuvių apylinkėj, arti miesto. Noria
kūno
kmm
iq venančių Amerikoj.
žmonių via aklų, kurčių, čia skausmo, tai jo
išnuomuoti ar. jei kas nori, duosiu
Tinkama Iškaba
kenčiantiems
lietuviams
dirbti iš dalies. Rašykit šiuo adreLį
f
J
•
’
T
t
Šiandien
mes
patys
jau
bet
tokių,
kurie
nejaustų
kaikurios
dalys
turi
būti
-u
k
-r
'su
gelbėti.
Prašo tik vieną
<«>
Mrs. Marv Balakavage
1^™ skomo ,r k, nors palietę, ypatinga!
teismo daru yra tok,
kartą per metus, todėl pra Iv. Kiek paūgėjęs jis išva.amenkonai’
Rr. 1
Custer, Mich.
skun(|jK?
Alsim,nk
šo kiek daugiau, pagal iš žiavo i Evga ten nagvve- CI0“‘- Is anapu;s jandeny-ta. yra turėtų tik tns poju-sužeidimo. Jis negali lankyji
.
i-i
no
Europoj
jie
deda
vilti
i
—
tą daugybę tikrai pelnytų kvie
gales vienos dienos uždar nęs vede lenkų
[\ta miiiivc
kilmes meriiiciJ
r--J
TONIKAS VIDURIAM
tonx
musu
parama.
Eidami
peI
•
timu
į teismą, kurių negavai.”
bio, kurie dirba.
I90o
metu
su,
•
i
čia yra namini
b
• domis mus sušelpusiųjų,
Prašome paaukoti patys, misimu
gyduolė:
mišiny*
atvažiavo i Amen , ,
f
•
iaa
3
klevelandiečiai,
padarykim
Sunkiausias
šaknų, žolių ir sėk
o taip pat paraginti ir pa- ką, į Bostoną. 190 i ir 1908 i - , . 1
‘ gero
truputį
lų. Ji vartojama ar
Tai vienas iš žingeidžrausių kalendorių, koki ka a nors b"tuviai
Sunkiausias dalykas yra žiūrinkti aukų iš savo kaimy-jmetais siaučiant nedarbui. kiekvienas
T
.
.
.
.
tiems,
kurie
negalėjo
dėl
hbatos formoje nuo
nų ir pažįstamų.
Kazimieras prisidėjęs
Re-. gos patekti i JAV ir gyventi
‘
J
šių ligų: skilvio ne
Vajus prasidės spalio 15 leivio įvairiu knvgu ir vi*7. . kaip
, : mes. '
virškinimo, inkstų
,
.
'
‘
x
panašiai
dieną ir baigsis lapkričio 15 šokių patentuotų vaistų, va- Ras
inasi jaj jei ,
(kidneys), odos iš
dieną. Bus išsiuntinėti laiš ginėjos, po apylinkę parda- ne Bajfas? 'cleveIaJnde J,.a ■ užvardinta angli-kai :etuvisKąj rašyba. Tai žemėlapis. Patsai gi J
bėrimo,
gerklės
užkimimo,
kalendorius irgi labai svarbus. Čia parodyta, kada bus užgavėnes, •
kai ir aukoms vokeliai. Jei vineduinas. \ el.au jis perBa]fo sk
Reumatiški Skausmai plaučių uždegimo, vidurių liuokas dėl adreso nežinojimo sikele . Detroitą, dirbo For- tartinaj ben(f|
savimo, pūslės ligi}, širdies soar dėl kitos klaidos laiško do fabrike; paskutiniuoju ,
ja kag metai clevelan_
«
Deksnio
sudaryU PVkim°’ šiurpuiiavimo. persali♦
ir vokelio negautų, prašo metu gyveno ,s sutaapų.
d<? 6visu0tiną rinkliavą pinj. koks brangakmenis yra. Svarbesnės šventės atspaustos raudonu ra- t iš daug skirtingų elementų, turi sa- m o, dieglių, reumatizmo, brone galingą ši,imą. šildydama ga- ..uito rožės riemens denfirlimo
me kreiptis į Vajaus Komi- Kazimieras buvo linksmo .g
Čia matysi, kuonet Lindberghas perskrido Atlantika.
Kada » y.ri
z
1
lingai, įstarpms Reumatiškus skaus- cnno’ rožes, riemens uegiismo,
Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas telefo ♦♦ mus. rankų, kojų skaudėjimą ir tir- galvos skaudėjimo, sąnarių gšbūdo
Br^,k?™nu10tGvn<1Tt 'r
U" žmogus. Rugsėjo
““f“?” 25 ® Šiais metais atėjo eilė 68'į nas. telegrafas. Kada pirmutinis garvežis buvo paleistas ant gelž- I pimą, dieglius, šaltį. Daugumui žmo limo, ir nuo daugelio kitų vidu
bėgių. Kada moterys gavo lygias teises Suvienytose Valstybėse. « nių pagelbėjo ir tamstai pagelbės
aniet^ i
-L Teni?° ,?-T
t, Toriui vadovauti tai rink- * keli'o
Kada pilgirimai pirmutiniai atplaukė iš Europos. Kada gimė Ameri * Nelauk ilgiaus, ale tuojaus įsigyk rių ligų.
Šios arbatos švara*
kos pagarsėję patriotai, prezidentai ir kiti pasaulio svarbūs žmonės. t
k',U-S Palnfol™osb 2«\uzeJ° ! kįejuvn) Kluhą lia'vai. Yra pakviesta tal- Nemanykite,
I
’
KKENS
01NTMENT.
arba
tašyi
k
a
į
nU
oja
$4.00.
I
kad visuomet Amerikoje balsavo lapkričio antrąjį ant 4 kitę į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00:
radieni (utarninkai. arba kad S. V. kapitolius buvo Miashingtone. • 16-oz. $5.00. ^Garantuojame pasek
nrit™ al”'uPlns
aukas >r. Cla nu° s>,dies ?tnuP° kon apie 50 auku rinkėjų,
ALEXANDER’S CO.
jums parodys, kad buvo didelės permainos.
,P'lim8™re'
kad būtų aplankytas kie£' Kalendorius
mes ar grąžiname pinigus.
(47)
Šiame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų
DEKEN'S OINTMENT CO.
numerius, kaip tai: policijos, ugniagesių, daktaro, ligonbuSouth Boston 27, Mi
P. O. Uos 666. Newark
N. J.
vienas lietuvis.
Rinkikai telefono
čio, vaistinės, draugu ir tt. Pakabink ant sienos ir. reikalui atsiti »
kus.
nereikės
knistis
po
popiergalius,
o
priėjęs
ir
matai,
kur
yra
jums
J
turės Balfo 68 skyriaus vai
reikalingi telefono numeriai.
_
Padirbti toki kalendorių mums atsiėjo tūkstančiai dolerių, bet
j dybos pažymėtus aukų la
tikimės, kad neatsiras Amerikoje tokios lietuviškos stubos, kur
pus. Rinkliava vyks laiko- mes
nekabos šis kalendorius, tankiau-iai Įirie telefono. Labai dailiai pada
AMERIKOJE
MES ATLIEKAM ...
ir gražu pakabinti kad ir brangiame, puošniame kambaryje. Di
{ tarpi nuo spalio 15 cL iki rytas
dumas 12x17 coliu. Kaina ?1.
Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
lapkričio 15 d.
,
Siųsk vieną doleri sekančiu adresu:
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei
dėl
neturėjimo
adreso
NATIONAL CAI.ENDAR CO.. Ine.
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
617 Summer St.. W. I.ynn. Mass.
kuris nors lietuvis nebūtų
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
Nepamiršk
įdėti
ir savo adresą, kad gautumėt kalen ’orių.
Jei tamstoms reikia—
! aplankytas, jis gali atiduoti
jsų
žiniai
ir
pasitikėjimui
pranešama,
kad
mes
esame
biznyje
t
(Jūsų
1 savo duoklę Balfui: (1)
ai. Perstatomi I.ynn Chamber of Commerce, I.ynno didžiausio •
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ
oi) metai
,“Dii•vos” redakcijoj šiomis banko Security Trust Company ir Bostono Didžiųjų Popieriaus San- (
dienomis darbo valandomis
ir sekmadieniais nuo 11 iki BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
rTTJi
j 12 vai. ir (2) spaudos kiSKAITYKITE LINKSMĄ MĖNESINJ LAIKRAšm
joske (po bažnyčia) p V. ►
“Keleivio” spaustuvė padarys tamstoms viską
Rocevičiui švenčių dieno- ►
mis nuo 11 vai. iki 11:30 j:
ir nusiųs greičiau ir pigiau, segu kuri norą
k
vai.
fp
kita spaustuvė. Prašom# kreiptis šiuo adresu:
Kilus kuriam neaišku-'►
mui, ar nesusipratimui dėl ► Karikatūros, šaržai, anegdotai. feljetonai ir įvairus humoras
“KELEIVIS”
Metinė prenumerata tik $1.00
aukų rinkliavos, prašoma
636 East Broadway, South Boston 27, M«
Adresas: VĖPLA. 1220
DR. M. J. VINIKAS
kreiptis į Balfo 68 skyriaus t
307 Weat 30d> Street, New York 1, N. Y.
valdybos pirmininką p. Jo- K
ną Virbalį: telefonu RA ►Ta*
A AA44* A4 4 ki4**44*ZZA*lA*Z*ZlAZZ****4«^**«(
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntai

ROBERTAS BAREI KIS

BŪKIME RĖMĖJAI

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS J
JONUI GEGŽNUI

Dr. B. Matulionis

Vidaus specialiai plaačių ir šir
čiurlioniečių koncerto ko
dies ligos. Priima bet kurią d.e- »
Jonui Gegžnui yra laiškas ną, iš anksto susitarus telefonu ar
mitetas
leidžia
koncerto
iš Lietuvos, atsiųstas “Ke laišku.
programą, kuriai renkami
Telef. 22, Pascoag, Rhode Islaad
Adresas: State Sanatorium,
leivio” adresu. Prašome jį
ir skelbimai. Tame leidiny
VVallum Lake, Rhode Island.
atsiimti.
Astumas: nuo Providence—24 my
bus paskelbti ir visi kon
i
lios, nuo UTorcester—26 m., nue
certo rėmėjai. Visos orga
Boston ar Brockton—50 m., nuo
ALFONSAS MIKULSKIS
Vakarienė Davė $460,000 Thompson, Conn.,—10 mylių.
nizacijos ir Įvairūs versliJis yra Čiurlionio tautinio meno sambūrio kūrėjas ir jo meno nįnJiai profesionalai prašovadovas. lai plataus išsimokslinimo ir didelio patyrimo muzi mi būti koncerto rėmėjais,
Bostono republikonai pra
EMPIRE WALLPAPER
kos menininkas, šiemet sukako 23 metai, kai jis puoselėja lie duoti tam leidiniui skelbi
eitą ketvirtadieni minėjo
tuviška daina.
COMPANY
prezidento
Eisenhovverio
mų. lais reikalais kreipus
65-ji gimtadieni didele va
Savininkas Geraid Vareika
Į Longiną Švelni (163 I St..
kariene. Jos dalyviai mo Didelis pasirinkimas viso
So. Boston, tel. SO 8-335S >.
kėjo po $100, joje dalyvavo kiausių popierių ir “oilcloth”
A. Mikulskiui lietuviška
sienoms lipdyti
per puspenkto tūkstančio
daina, lietuviška muzika
Kultūrininkai Gražiai
su didele nuolaida
asmenų. Taigi partijos ka
yra jo gyvenimo tikslas ir
Paminėjo Kiaulėną
prasmė.
Čiurlionio sam
sa gavo apie pusę miliono 135 Emerson St., k. Broadvvay
būriui jis atiduoda visą
dolerių.
Bostono Lietuvių Kultū
prie helikopterio, kuriuo skraidė būdamas
Atdara nuo 9 iki 6. penktadieniais
savo sielą, todėl tas sam
ros rdubas šį rudeni pirmą
iki S vai. vakaro
karo
tarnyboje.
Hdltop Kalakutų Karma
būris ir galėjo pasiekti to
Kartą susirinko spalio 16 d.
kio aukšto meninio lygio,
Tiesiai iš fanuos, geriausiai au
lai plautinio instituto
pa DARBŠTŪS LIETUVIS
SUSIRINKIMAS
ginti balti olandiški kalakutai. Pa
kad mes visai pagristai
BRockton 8-16U0. A. J. Cook,
talpose.
šis susirinkimas
VILNIAUS REIKALAIS šaukit
galime juo didžiuotis ir ji
630 No. Carey St., Brockton, .Mass.
buvo skirtas šią vasarą Ne\v
(47)
James ir Ona Bareikiai,
rodyti net kitu tautu iš
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
V orke mirusiam
dailinin vienas nuo Giedraičių, ant- Ši eštadieni Vilniaus Krašlepinto skonio dainų meno
Medžio Išdirbystes Šapa
ir nuo 7 iki 8
kui Petrui Kiaulėnui
pa ras nuc
žinovams. Kurie ji girdė
nuo ______
Širvintų,
senai to
Lietuvių Sąjungos ___
sky_c_ jau
___ _______
___________
,
.
i
T.
‘ Parsiduoda
Bostone
su
dviejų
546 BROADVVAY
gerbti.
jo. labai palankiai atsilie
atVVKO Į SĮ kraštą ir gyvena rius
kviečia
susirinkimą, aukštų namais ir žeme. Dirbtuve
SO. BOSTON, MASS.
amnia daugiausiai baldus ir krauKlubo pirmininkė dr. Ma 116 Ruskindale Rd., Mat- kuriame
pė.
bus
prisimintos tuvių
jrengimus,
užsakymų
turi
Telefonas: SO 8-1320
rija Gimbutienė
gražiais, tapan. Mas
mašinos geros. Dirbtuvė parJie užaugino 1920 metų spalio mėnesio
.
.
.
.
»•
i-.duodama
uėl
savininko
ligos.
Dėl
jautriais žodžiais pavaizda tris sūnus. \tyriausias vra liūdnos dienos ir tartasi Di- adreso rašyti i "Keleivio’ rastinę.
vo šviesią velionies asme- baigęs kolegiją ir dilba džiojo Vilniaus Seimo miBroad'.vay, So. Boston.
Tel. AV 2-4026
Jau- nėjimo reikalu.
Bostoniečiai turės progos Mikulskio vadovaujamą sambūri iš- nybę, įskilusią Į tarpiau.!- baudimo Įstaigoje.
girsti lapkričio 12 d. 7:3d vai. vakaro Jordan Hali. Biletai gau- mo meno aukstyoes, o uai niausiąs dar lanko pradžios
Į susirinkimą kviečiami Butas ir Kambariai Nuomai
lininkas V. Vizgirda taik mokyklą, o Robertas Įstojo visi, kurie domisi minėtais
narni A. Ivaškų krautuvėje. 366 W. Broadvvay. So. Bostone.
Du kambariai ir virtuvė pir
LIETUVIS GYDYTOJAS
liai apibudino jo Kūrybą.
mame
aukšte, 297 D St., So.
Į garsųjį Harvardo univer- klausimais.
Bostone, išnuomuojami vienam
Valandos: 2-4 ir 6-8
NAUDINGA, SKANI,
KORTU VAKARAS
inz. B. Galinis trumpu sitetą ir nori baigti mokslą.
Pradžia 6 vai. vak.
Nedėliomis ir šventadieniais:
ar
porai. Yra pečius, elektra
JUOKINGA VAKARIENĖ
žodžiu primine dalyviams. kuri jis nutraukė prieš 6
nuo 10 iki 12 ryto
-------------------------------ir kiti patogumai, galima nuoKad
velionis
buvo
ne
tiK
ūimuot su baldais. Ten pat yra
----------Dorchesterio Lietuvių Pi
metus, išėjęs karo tarny- Senatorius Powers
495 Columbia Rcad
du kambariai su baldais, elekt
Ši sekmadieni, spalio 23 liečiu Klubas savo patalpo- den tapytojas, bet ir gerus
Arti Cpha^n's Corner
1
Stilsono išleistuvėse ra ir kitais patogumais.
DORCHESTER,
MASS.
visuomet
zmoguc
d. Lietuvių Piliečių Drau-se (1810 Dorchester Avė.) Širdies
Robertas tarnavo laivyne
_______
301 D St. yra 4 kambariai su
pagelbėti
kigijos salėj bus Balfo skv- ši šeštadienį, spalio 22 d. pasiruošę
baldais. Kreiptis 301 D St.
ir marinuose. Jis buvo he
Spalio 15 d. Lietuvių 1 i- an
tras aukštas,
arba telefoantras
aukštas, arba
naus rengiama vakarienė. 7:30 vai. vakaro
rengia tiems.
likopterio lakūnas.
liečiu Klube artimieji drau- nuoti tarp - ir 6 val vakaro g
Jos pelnas eis Vokietijoje Įdomų, jaukų kortų vakarą
Meninėj
daly \ alerija
FLOOD SQUARE
Sėkmės darbščiam jau " gai surengė Į Brooklyną is- AN 8-6557.
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vargstantiems
tautiečiams (vvhist party).
Barmiene nuotaikingai pa- nam vyrui moksle ir toli
HARDVVARE CO.
vykstančiam Juozui Stilso- —
sušelpti. Šeimininkės parūBus gražių dovanų ir gar- dainavo 3 dainas. Sikartą mesniame gyvenime.
Parduodamas Namas ir
SaTininkas A. J. Alekna
nui išleistuves. Į jas buvo
rūpins skanių valgių ir gė- di arbatėlė. Visi kviečiami Ji pasinnKo kurmius, Kurių
Karas
628 East Broadway
atsilankęs ir senatorius PoZOUZiUS parasė bostoniskiai
South Boston 27, Mass.
rimų.
Pavalgius bus pro- atsilankyti,
šešių
kambarių
naujas,
trys
vvers, kuiis su Hynes lap
Micheisonai su
Telefonas SO 8-4148
poetai: Brazdžionio “Klagos gardžiai pasijuokti, nes
metai statytas namas su piaKomitetas.
Kapočiais Meksikoje kričio 8 d. varžysis dėl Bos- zais ir dviem lotais žemės \V:1Benjamin Moore Malevos
Jūną,
Gaileviciaus Kompoprogiamoj
dalyvauja
----------Popieros Sienoms
tono
majoro
vietos.
Jis
tamingtone
prie
Silver
ežero
parStiklas Langams
Kiršos “ivluma,'
nuotą,
“linksmieji broliai” ir žino
laiš- rė ir trumpa žodi, kuriame duodamas skubiai dėl šeimininPirmadieni
gavome
Sveikina Dr. V. Kaupis
Visokie Reikmenys Namams
Šimkaus
Komponuotą,
ir i
mas jumoristas rašytojas
iz
; ko mirties ir parduodamas Lin•š "VI ICHV
iekal^Anii
Reikmenys Plumberiams
Ksno
— nn*<ejQ
Seiįsonui
giizti
.
.
t. ..
-*
I.
ICA/lltJ
/
*
‘
*
naras.
jvrviptjs
i
AirS.
iii.
Santvaro "Sutemas GaideAntanas Gustaitis. Visi tie
Visokie Geležies Daiktai
kad...
esą Meksi- Bostoną, kada jis bus ma- Kasin, Wilmington, Davis Rd.
Dr. Vladas Kaupis, ap- lio komponuotą. Daininin- čių.
. . Rašo,
.
malonumai—$2.50.
lankęs savo gimines Micniakomponavo J. Gaide-e
ma^ę bulių kovas, joru ir ji pasitikdamas ga- (paskutinis namas), penktadieniais, šeštadieniais ir sekmadie
Čia bus galima gauti ir
vaizdas,
bet lės Įteikti miesto raktą.
'šiurkštus
gan valstybėje, grįždamas |įs
niais visa diena, geriau iš ryto.
biletų Čiurlionio sambūrio
buvo sustojęs^ Toronte ir
Salė buvo papuošta ve- meksikiečiai jas mėgsta.
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koncertui. Pradžia 6 vai.
VVorcesteris
talkininkauja
Montrealy.
Iš ten jis at- Komes atvaizdu ir jo vienu
REAL ESTATE & INSURANCB
Ateikime visi 1
Geriausias būdas paremsiuntė Keleiviui sveikini- oiiginaliu kūriniu iš J. ir Matysime “Raudoną vyną'
409 VV. Broadvvay
15 d. čia W orces- ti laikraštį yra surasti jam
spalio
SOUTH
BOSTON, MASS.
M. Gimbutų kolekcijos.
'
Gustaitienės tery lankėsi A. Matjoška, naujų skaitytojų.
PakaiBuvo Užpuolę Balkauskienę
Office
Tel.
AN 8-0948
Spalio 14 d. daktaras
Aleksandros
Po minėjimo.
Kaip pa.
.
.
T
Olevičius
binkime
draugus
ir
pažistaprastai,
buvo
kukli
arbatėvadovau
J
amas
Bostono
dra-L.
švelnis
ir
J.
pradėjo karo tarnybą Chel
Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Mass.
užsisakyt
“Keleivį.”.
Sekmadieni, spalio 9 d. sea laivyno karo ligoninėj. lė, kurios metu Kiekvienas mos sambūris gruodžio II pasitarti su vietos veikėjais mus
Tel. PA 3-5515
vai.
p. p.
Thomas Bostone rengiamo
čiurlio- Kaina metams $4.
anksti rytą Thelma Balturėjo malonios progas pa- dmokyklos salėj vai- niečių koncerto reikalu.-------------------------------------------kauskienė, gyvenanti So.
Banduristu Choro Koncertas sikaibėti su bendrais pazis- ^ar^
dins
linksmą
komedijąvarKoncertui
talkininkauti
RADIO PROGRAMA
Bostone, 193 I gatvėj, va
tarnais.
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
sutiko šie visuomenininkai:
Lietuvių Radio programa
žiavo savo mašina. Jai su
Spalio 25 d. 8:30 vai. va- Susirinkime dalyvavo apie du "Raudonas vynas.”
J. Salaviejus, V. Mačys. J. iš stoties VVBMS, 1090 kistojus Columbia Avė. prieš karo Bostono simfonijos sa- 70 asmenų, jų tarpe ir iš
Krasinskas S. Jasustis, A. lociklų, veikia sekmadieraudoną šviesą, i mašiną lėj bus ukrainiečių bandų- Nevv T orko atvykusi velioMirė P. Grigaliūnas
(LANDŽIUS)
Svikla,
Kriaučelis, J.
V. niais nuo 12 iki 12:30 vai.
Įsiveržė du vyrai, nuvažia ristų choro koncertas. Kon- nies žmona ir dukrelė.
Lietuvis Gydytojas ir Chirurąaa
Vagelis, M. Že- Oną. Perduodamos lietu
Spalio 15 d. mirė Petras Skrinska
vo Į Roxbury esanti maši ’ certą globoja vietos ukraiVartoja vėliausios konstrukcijos
Kitas klubo susirinkimas
K. Grigaliūnas iš M ate r- maitaitis.
viškos dainos, muzika ir
X-RAY Aparatu
noms sustoti sklypą, atėmė niečių organizacija ir Tarp- Bus gruodžio pradžioje.
Pritaiko Akinius
Magdutės
Pasaka.
$1 ir kėsinosi dar blogės- ,
i ... „
town,
Mass.,
palikęs
liū

J. V.
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
Nauji garbės rėmėjai
Biznio reikalais kreiptis į
nių dalykų padaryti, bet
_______________
dinčią žmoną Anelę, duk
534 BR0ADWAY
-----------Baltic Florists gėlių ir doBalkauskienei pavyko iš
terį Euphemią Žvilgelienę
8OUTH
BOSTON, MASS.
Susirinkimas Hynes Remti
Sungailiene Tebeserga
Čiurlioniečių
garbės rė- vanų krautuvę, 502 East
šokti iš mašinos ir ji prade____
ir seserį.
jo saukti pagalbos.
Pro! Do,.chesterio
mėjais įsirašė Worcesterio Broadvvay,
So.
Bostone.
Lietuvių PiOna Sungailiene tebeserLietuvių Piliečių Klubas ir Tel. SO 8-0489. Ten gausali važiavęs taksi jai pa-lie4iu R,ubas
Persikėlė į Bostoną
Tel. SO 8-2805
savo patalpo- ga.
Ji perkelta Į kitą liA. L. T. S-gos Bostono skv- namas ir “Keleivis.”
dėjo
surasti
policininką,
zic-in
Dorchester Avė.) goninę—Holy Ghost HosJaunas inžinierius Jurgis rius, paaukoję po $20.
Steponas M inkų*.
1 et kai jie grįžo prie palik- ‘
...
.
spalio 27 d. 8 vai. vakaro pitai, 1575 Cambridge St..
tos masinos, užpuoliku iau - , •
• • ,•
•
L
u
t •
- V-Bobelis atsikėlė į Bostoną
---------------------------------, ,
..
saukia susirinkimą majoro Cambndge. Ligone dziaug- ir dirba Kinnev bendrovėj.
Ar įsiregistravote?
nei
nebebuvo:
pe pabėgo, pah- u
i
,• ,
‘
,
. .
..
s.
NAMŲ SAVININKAMS
,
-•
1
& » i
Hynes kandidatūrai remti sis, jei draugai ir pažįstami
OPTOMETRISTAI
l.ę mašiną.
Balsuotojų
registracija
ir kviečia visus Į tą susirin- nepamirš ją aplankyti,
VALANDOS:
Pentiname namus iš lauko
Susirgo M. Lapenienė
baigiasi spalio 19 d. Ar ir vidaus; apkalame šinge
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
kima atvykti.
---------------------------------Seredom is—ofisas uždarytas.
jau
įsiregistravote?
Lankėsi P. Miliauskas
Radijo Klausytojams Žinoti
liais; sutaisome pijazus ir
Sunkiai susirgo sena š>o.----------------------------------------- 447 BROADWAY
Nestiprus ir Arlauskas
dengiam l>ei taisom stogus.
Bostono gyventoja Marija
Artinasi ruduo, pakalbinSOUTH
BOSTON, MASS.
Praeitą savaitę lankėsi
Prašome kreiptis laišku i:
! Šį sekmadienį, spalio 23
Lapėnienė,
gyvenanti 614 kime pažįstamus ir prietePetras Miliauskas iš VVor- Prieš porą menesių nusi- d., pakeičiamas lietuviškuJohn Petrus
E. 7th gatvėj. Ji išvežta į liūs užsisakyti
“Keleivį."
VAISTAS “AZIVA”
(•esterio, sumokėjo prenu- laužęs koją Juozas Arlaus- jų radijo pusvalandžių lai206 Gold Street
Cainey ligoninę.
Kaina metams $4.
-v
Randoiph, Mass.
meratą ir paliko Maikio tė- kas be ramentų dar nemė kas.
Tą dieną Minkų ra
1—Vaistas nuo nudegimo Ir
vui dovanų.
gina judėti.
dijo programa bus duoda
Arba po pietų užeikite: 409
nuo nušutimo vandeniu.
•
----W. Broadvvay, Room 4,
ma
nuo
3
iki
3:30
vai.
po
2— Vaistas nuo atdarą žaizdg
•
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
t
So. Boston. Mass.
pietų,
o
“
Laisvės
Varpo
”
—
mostis.
t
NAUJAS ATIDARYMAS
«
nuo 3:30 iki 4 vai. po pietų.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji
«
Tas daroma dėl to. kad
•
!
APSIDRAUSK
NUO
t
mo,
pirštams, tarpupirštėms ir
tos
valandos
užleidžiamos
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero
t
•
papirštėms.
LIGŲ IR NELAIMIŲ
'Red Feather organizacijos
<
Route 106, East Bridgewater, Mass.
»
Ant Rožėno Kalnelio
6—Vaistas nuo galvos niežė
vajui.
Tas
pakeitimas
bus
»
[Draudžiame nuo polio, visojimo.
ĮVAIRŪS GĖRIMAI-ŪŽKANDŽIAI—PIZZA
tik šį sekmadienį.
Vėliau
ĮVAIRŪS GĖRIMAI IR VALGIAI
[kių kitokių ligų ir nuo ne6—Vaistas nuo kosulio. Greit
lietuviškos programos bus
[
laimių
(ugnis,
audra
ir
kt.).
t
pagelbsti.
Šokiai kas trečiadienį, penktadieni ir šeštadieni.
šokiai kiekvieną penktadieni ir šeštadieni vakarais
įprastomis valandomis.
[Visais insurance reikalais
Reikalaukite šitų vaistų pa
101 kelias Bridgewater-Raynham Line
[kreiptis :
Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.
žymėtais numeriais. Kaina už
Pasveikino iš Miami
kiekvieną numerį $1.
Pini
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis BilI & Te\,
BRONIS KONTRIM
Povilas Lapenas ir Frank Rožėnas
«
gai,
čekis
ar
money
orderis
iš
the ‘‘Sinpring Svveethearts.”
59K E. Broadway
i
Inž. Aleksandras Čapli
kalno. Adresuokit:
(5-6)
So. Boston 27. Mass.
kas pasveikino mus iš Mia Cas, Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl
Joseph Machinskas
Frank Rožėnas ir Povilas Lapenas
mi. Ten jis dalyvavo legio
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgewater 855.
Tel. A N 8-1761 ir A N 8-2483
295 Silver Street
♦
nierių suvažiavime
South
Boston 27r Ms
•
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i

DR. D. PILKA

Dr. John Repshis
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A. J. NAMAKSY

Dr. J. C. Seymour

Dr. J. L. Pašakarnis
Dr. Amelia E. Rodd
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Raynham Country Club

CASA LOMA

