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Žydų-Arabų Peštynes
Kelia Susirūpinimo

Molotovas Tris Dienas Vengė Kalbėti Apie Vokietijos
Suvienijimą; Jis Siūlė Aptarti Europos Saugumą
Pirma: Vakaru Delegatai Saūlo Abu klausi*
mus Kartu Svarstyti

Keturi Ministeriai Ženevoje Aptaria Arabų-Žydų įtem
pimą; Klausimo Nėra Darbų Tvarkoje, Bet Jis
Savaime Iškilo; Neramumus Sukėlė Bolševikai
Ginklų Pardavimu Arabams

Ženevos derybos tarp ke Kinija Grasina
Žemės Sekretorius
Padėtis Viduriniuose Ryturių didžiųjų užsienių rei
Nevuks i Užsieniustuose’ dėl žydų ir arabų vis
Atimti Macao
New Yorke Jungtiniu Tautu nusiginklavimo konferencijos dalyviai prieš posėdi
nevyks į ezsiemus dažniau pasikartojančių sukalų ministerių, po pirmų
gyvai kaz ką diskusuoja. Pačioj kairėJSovietų Sąjungos ambasadorius .Vnglijai
jų trijų dienų pasikalbėji
. _
. sišaudymų, pasidarė labai
Jokūbas Malik kalbasi su Sovietu Sąjungos atstovu Jungtinėse Tautose Sobolevu.
Kinijos
komunistų
vyžemės ūkio seki etoi ius įtemjjta.. Visą pereitą savaimų, nerodo jokios pažan
Dešinėj pusėj Amerikos atstovas Jungtinėse Tautose Henry (abot Lodge tariasi
gos. Kol kas pasikalbėjimai ‘jausybė žada greitu laiku
ĮLzra Taft Benson nebevyks Sinojaus dykumoj ir Gasu
Anglijos atstovu Anthony Nutting.
išmesti
portugalus
iš
jų
ko__________ ________ _____________________ ____
_
____ Į i užsienius, kaip jis bus o za si-įty’je ėjo kruvini susiejo ne apie pačius ginčija
lonijos
Macao,
Kinijos
pa'
manęs daryti. Republikonų
T7raplio
ir
mus klausimus, bet apie tai,
jkraštyje.
Portugalai
vaido
ArytllliflU
fIliCti
UflU
nudUi
i
UieiUžlU
^UįjO.ių
oO^iOilSiUl
partijoj
farmų
politikos
Egj
p
t
0
karo
pajėgų.
Kaip
ką pirma svarstyti.
Macao jau 400 metų ir šio&UV0 f lllly US
MA/U
dUiUie r i Oyi amų klausimas dabar darosi Ia-| paprastai, kiekviena pusė
Darbų tvarkoje pirmuojumįs dienomis rengėsi iškil___
;bai opus. Jei partaja nieko baltina priešingąją pusę
klausimu yra Europos s^a-mingai mįnėti 400 metų saArgentinos vyriausybe ls Ženevos ieiiKų saiinuaT.i oaponijos soeiaiistai spa- nedarys, kad sulaikius far- dėl užpuolimų.
gumas ir Vokietijos suvie-vo šeimininkavimo sukakk
, G ji nuverti praneša, khu xVia&h.vo»
iiO ±-_ u. susivienijo vėl į mų produktų kainų kritimą, Izraelio ministerių pirminijimas. Molotovas ieika-ĮUveg toje kolonijoj, bet iš našavo pinigus.
’
na bar Ar- tatonai nutarė paleisti oooo vieną partiją. 195i metais tai ateinančiais metais rin- ninkas M. Sharett dabar
lavo, kad Luiopob "au*u'kilmes atšaukė
gentines pinigai, palyginus lemtų KaiminKų, Kurie ouvo'po ilgų viuaus Kovų partija kimuose partija gali pra- yra Ženevoje, kur jis nori
mas būtų pirma svarstomas,
Atšaukė ias todėl, kad gu AmeriKos aaleriu, bus suimti rusams okupuojant buvo suskilusi i dvi dalis, laimėti Viduriniųjų Vakarų .gauti iš Amerikos valstybės
paliekant
okietijos suviepaueivam t\uKieujos
su\ie-ki
komunistai pradėjo ,o
,.x dolpri o seniau Lenkiia 1944 ir ’ly45"
~
...... ' sekretoriaus
- •
----me- Kairysis partijos sparnas žemės ūkio
valstijose, »kur
pažadą
parnijimą vėlesniam laikui, o „„.J .lb P ų
a° •’ o seniau Lenkiją iy<44 n
tada su- buvo priešingas taikos su- taimeriai dažniausiai bal- duoti ginklų žydams, kad
abu tie klausimai būtu kar- '’v*. ‘L."“?*“. 7* gintinos vyriausybė sako, gaudė 20.000 lenkų kari- tarčiai tarp Amerikos ir Ja- suoja už republikonus, bet jie savo apsiginklavimu netu svarstomi, nes jie vienas
g3,U. k° -° Ją'.. kkad ji perėmė iš nuverstojo ninku, vadinamos “krašto ponijos, kaip ji buvo pasi- nesibaido persimesti ir pas atsiliktų nuo arabų kraštų,
nuo kito vra neatskiriami ir g^'^na ę,1”1.60131’*LSay° J.3 Perono labai sunkią ekono-armijos narių, bet iš to rašyta San Francisco mies- demokratus, kaip 1948 me-Egiptas gauna ar gaus ginoar liepos mėnesi buvo su-.S/ejama; kad klminę padėtį
skaičiaus tik 3000 dar yra te. o dešinieji sutarčiai pri- tais. Republikonų eilėse ir klus, mainais už savo med. „ juos
■
.
komunistai susitarė su Indi- Pokariniais metais, kada gyvi, o kiti išmirė koncen- tarė, nors ir jie pasisakė vyriausybėje dabar svarsto-' vilnę, iš čechoslovakijos.
tarta
svarstyti kartu
... .
....... ,, .ia’ kad kartu krapštyti P01-Argentina buvo praturtėju-tracijos stovvklose nuo sun- prieš karo sąjungą su Ame- ma farmų politika ir parti- Žydai dėl to baidosi ir ma'
, jos žmonės laukia kokių no, kad gerai apsiginklavęs
pn ma įeni usijos - o- tugalus is Macao ir iš Goa j - karo. Peronas švaistėsi kių darbu ir vargingo gy- rika.
lotovas sutiko
Vnlnniinc Tndiioi
.........
,.
Dabar partija vėl vienin- nors žygių, kad taimerių;Egiptas gali juos užpulti.
... -abu klausi- Kolonijos
įnuijoj.
uinieais.
jis išpirko svetimų
venimo.
Vokie'riio^laiiąirna^^rrii
~
kapitalistų Įmones ir užsi- Suimtuosius lenkus rusai ga Parlamente, abiejuose nepasitenkinimą kaip nors Anglija ir Amerika Že
nevoje įspėjo rusus, kad jie
6u Europos saugumu. Bet Balionų Propaganda ™j° kurti krašte tisai nau- neskaito ‘ karo kriminalia- rūmuose, socialistai turi 224 užglosčtus.
nežaistų su ugnimi Viduriink-iii vilčių Vflkauin'o nč
'T i •
1/
jas pramonės sakas. Bet tais . bet laikė juos vergijoj atstovus ir senatorius. Žen
•>
•
•
niusoe
Rytuose, bet Rusija
ra kad Rusija sutiks suvie- ^US toliau J aroma apie 1935 metus Argentinos be jokio kaltinimo. Kai ru- mutiniuose rūmuose sočia
124
nllionai
trumpai atsakė, kad niekas
nyti Vokietiją. Iš nirmuiu
. ...
~~
v, ... Pini^ atsargos išsisėmė, sai nutarė paleisti virš de-listai turi 155 atstovus.
Kariško Turto neturi teisės kištis į dviejų
Molotovo pasisakymu 'S
ta-blogas derliT P^tį dar vyniu tūkstančių vokiečių Nauja partijos platfo.ma
_ ____
nepriklausomų
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yra, kad Rusija
nori
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.
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,
tada
reiKalauja
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karo
įsija
, ..
naujoji valdžia turi imtis Lenkijos vyriausybės pirmi- sąjungą su Amerika ir Krašto gynimo departg’P'
tiją
ir
toliau
palikti
padalytų, o Molotovas
iškėlė
dar;OrXanT"ŽLriairTi-nCpal’raSt'J P~ų, kad ninkas J. Cyrankieudcz ap-užimti neutralia
Jei^ ginklai iš iįlšTrikišVokaru
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vrenų reikalavimų, kad su-RolV jau
VoTerijos -SuiaT^ f30'000,
Pa‘t Sis^’ WjaT ienU

XX
2X ’ S™uki. ' buvgs žinybos rankose.

'

B

viso

mėjimai" nebūtų pąnaikin-“eiklia™,^ PrisŪėjo prie krašto fi- Giįžtantieji' iš rusiškos kainojo sparno vadas.
biiion^ doleriu.’’'^ tos’ su- žydams,, bet tas santykius
ti.
.kitaip tarus,
vergijos lenkai \arsuvoje
—
_____________ L.,.
tarp žydų ir arabų nepage
ri, jritaip
tarus, kad
kad bolsebolše- kad vokiečiai sustabdytų tą nansų
nansų smukdymo.
pasitinkami
tyliai,
be
jokių
2MO
NA
NUŠOVĖ
VYRĄ
'Į'ijLd^mT
nmtavvbė™
(žerin®vikų įvykdytos reformos ir propagandą, bet vokiečiai
--------------------7----yra
PER KLAIDĄ mė įr pastatai)> vĮsokių at- . Iš Izraelio šalimis pranepeimainos ūkio gyvenime nutarė, kad balionus galima PRANCŪZAI SVARSTO demonstracrjų. Taip
.
liktų nepaliestos.
ir toliau iaįdytį į§ VokietiRINKIMŲ REFORMĄ Įsakyta lenkų vyriausybes.
sargų armijos, karo laivyno ®a’ J°g Egiptas pasižadėjo
Turtingas
\\
illiam
\\
00dkaro aviaciios rankose *^ai'kxai kaio atsitikime
Vakarų valstybės jau pa- jos teritorijos.
tiekė Molotovui savo planą Dėl balionų propagandos Prancūzijos
Europos saugumui užtikrin- čekistų maišalas Bulgani- svar
ti. Pagal tą planą, \ okieti- nas Maskvoje skundėsi Vo- mų
sekmadienį. Jį nušovė
jo ĮajVų, lėktuvų ir panašių
*^n^DaL kad anglų kaja būtų suvienyta, o' kad už- kietijos kancleriui K. Ade- krašte numatomi dar =iais
WATERBURY,
CONN.,
žmona,
kuri
manė,
kad
dalykų)
už
49
gu
e
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_
riuomenė
ten galės grįžti
metais,
ar ateinančių
♦'■.tinus Europos tautų sau- naueriui.
mota,s Qr
^Lpinančin metų
_ os v ra stambiau. kilus karo pavojui,
pradžioje, nelaukiant 1956 du banditai spalio 26 vaka- koks tai vagis nori įsilaužti iįonus t
gumą būtų pasirašyta šutai
re užpuolė iš savo ofiso na- į namus. Žmona dabar Ii- sjog ppozicijos
OZjcijos.
tis apie sienų priežiūrą ir stevenson Smerkia m. vasaros.
_________________
mo
grįžtantį
daktarą
M
ygoninėj.
Tragedija
įvyko
SAARO
RINKIVokietijos, Lenkijos ir Čef>
kolą Devenį, atėmė iš jo 70 Oyster Bay, L. L, N. Y.
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Gali
♦ų demilitarizuoti, rusai ga-------LAUKIA HU1 VINIŲ d .q šeimai> jei jig gkųgig---------------------------------lėtų turėti savo RA DAR Adlai Stevenson, kalbėĮvykti Perversmas Saaro krašte rinkimai į
vietinį automatišką seimelį
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•>!•••
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dieną,
ketvirtalėtų savo tokius pat stebė- fai kritikavo republikonų
_____
ko prezidento rinkimai. Po kas to krašto vyriausybę
tojus Lenkijos ir čechoslo- pagyrų politiką. Republiko- a
J°
dieni Dr' Devenis kfeipėsi į Buvęs New Yorko guber- ilgo balsų skaitymo pasiro- sudarė “neutrališki” žmo
vakijos
demilitarizuotose
nai
giriasi,
kad
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krašpoliciją ir papasakojo,
kaip
nės rtnkimų.
ir vis krašto
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dėtyje, bet užmiršta paša-nu0•.. Pot'7™<i- Jei Hetus susė(|o j1 ju
jo uuisiiią
mašiną-ur jj patpar. ....
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f
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!»• m/ L’^usybės priešakyje dabar
uzs.e-žte*
nepasiliaus,
tos
valstivežė
ikj
,
namus
kad
j. sulaužius, visus savo trepat
stovi Heinrich Welsch
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J°
s
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°J
ai
vei
bijosi
su-.
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J
ėi
bet
Drie
sizudęs
piezidentas
G.
VaiPREZIDENTAS REMIA
nįu politika ir žemės
.
lanžvma gas.
Vice - prezidentu iš-____ _____ __________________
E. T. BENSONĄ padėtis turi visokių sunkė-sllauktl nau« Potvynių.
ražiaus reikalavo iš jo pir-T- I)ewe-V PažadM
SUITONAS
matto
tame,
kad
Sovietų
rinktas
bolševikų
bendrakema 1000 dolerių čekio, o
--------nvbių.
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Rusija
veržiasi
i
Viduriniuleivis
J.
Goulard.
paskui
pinigų
ir
grasino
jo
veisiasi;
vn.uiinių
Prezidentas D. D . Eisen- ' Dėl užsienių
politikos RUSAI SKELBIA
REKORDINĮ DERLIŲ šeimai.
.
Lytų (arabų) kraštus, Naujas prezidentas savo Buvęs Moroko sultonas
hower, per savo spaudos Stevenson sakė, kad admi-------Policija aiškina tą api- Pardav}n®Ja tiems kras- parejgas turi perimti sausio Arafa, kuris neseniai išvysekretorių praneša, kad jis nistracija veda prieštarauremia žemės ūkio sekreto- jančią politiką: blofuoja ir Rusijos vyriausybė skel-plėšimą ir žadėjo pasišauk-tarns gink*us 11 stipiina sa-^j d ateinančiais metais, ko iš Moroko į Tangier
riu E. T. Bensoną ir palaiko traukiasi, grasina ir mažina bia, kad šiemet Rusija tu-ti į talką E.B.I.
'.° P°.zlS.Lia>.
U bet dalyje spaudos vedama miestą ir paliko soflo rei'į^> siūlomą programą že- ginkluotas pajėgas, giria rinti rekordinį darlių,ko- Dr. Devenis 1940 metais!10 lkl slol,ai uv<> anai ų kampanija, kad kariuome-kalus tvarkyti regentų tanė padarytų perversmą ir rybai, dabar visai atsisakė
mės ūkio produktams pa- Ženevą, nors ji kol kas nie- kio dar niekada ji nebuvo buvo Lietuvoje. Rusų bol- -ta °Je’
neleistų išrinktajam prezi- nuo sosto. Laukiama, kad
laikyti. Benson stovi už k0 nedavė.
turėjusi. Tokio derliaus su- ševikai jį buvo suėmę, ildentui ir vice - prezidentui dabar į sostą galės grįžti
’lanksčią
kainų politiką. žemės ūkio politikoje ad- šliaukta nežiūrint, kad Si- gai kalino ir paskui išvežėLANKOSI MADRIDE
perimti pareigų.
buvęs seniau Moroko sultoDabar skelbiama, kad že- ministracija sulaužė per biro kaikuriose dalyse saus-į Vorkutos vergų stovyklą.
-------Kol kas Brazilijos ka- nas Yussef, kuris 1953 memes ūkio sekretorius imsis rinkimus taimeriams
duo- ros pakenkė javams. Saus- Iš ten karo laike, kaip Ame- Valstybės sekretorius J.
įr kitOKių priemonių, Kad įus pažadus ir tik demokra- ros ypač pakenkė žemės l ikos pilietį, jį paliuosavo F. Dulles šį antai adienį lon-1 iuomenės vadai į pervers- tais berberų buvo nuo sosatėjus farmeriams i pagal toi galės tinkamai farme- ūkiui naujai išartuose plė-Amerikos vyriausybė po ii-kosi Madride ir tariasi sumą nesimeta, bet per 3 mė-to nuverst
rerstas su prancūzų
fių reikalais rūpintis
Šimuose Kazachstene.
gų susirašinėjimų su Mask- diktatorių F. Franco.
‘nesiūs dar gali visaip būti. pritarimu.
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Puriaci$ .Antras
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Kiek Honolulu mieste ir
visoj Oahu saloje išžudyta
moterų, vaikučių ir iš viso ‘
nekaltų žmonių, man nėra Į
žinoma. Treti metai ieškau
spraktĮ, bet rinkimai
dar
tų skaičių ir kol kas neuž- Vėl Ženeva
tikau, gal visai jų niekas Susirinko keturi didi i? toli’ tik 1X) kelių metU‘
-11
Gal būt An&Hj°s balsuo“
nesuvedė. Bet dėdė Šamas mįnisteriai Ženevoje kkaioe^ai, atėjus po kelių metų

si.

Saaro Plebiscitas

Kas Savaite

Spalio 23 d. Saaro krašto gyventojai, dviem treč
daliais balsų prieš vieną trečdali, nutarė atmesti pran
cūzų ir vokiečių susitarimą dėl to krašto artimiausios
ateities tvarkymo.
Prancūzija ir vakarinė Vokietija, buvo susitariusios.
kad Saaro kraštas kol kas lieka Įjungtas i Prancūzijos
muitų sienas, bet tvarkosi autonomiškai, tarptautinio—
šešių Europos Vakarų valstybių pa.skirto gubernatoriaus
priežiūroje. Buvo numatyta, kad Saaro klastas galės
cius, susprogdino arba ne- Aikis maloniai šypsojosi ™°*kui ližkiovė daub„ SUnvesti platesnę prekybą ir su vakarine \ okietija.
pataisomai sužalojo 10, vi- žukovui, dabar J. F. Dulles “
aDvvaitos mokesčio
Kanu su tuo susitarimu Prancūzija pasirašė sutartis
so 18 laivų; sunaikino arba sėdi prieš V. M. Molotovą^!' Pamoka tikrai ’neapie grąžinimą nepriklausomybės vakarinei Vokietijai,
nepataisomai sužalojo 188 ir vjsaį be šypsenų kalba
apie jos Įsileidimą i šiaurės Atlanto Gynimosi Sąjungą
lėktuvus, kurie buvo ant apįe klausimus, kurių spren- bloga.
ir i Vakarų Europos karo sąjungą, o taip pat ir apie
žemės. Medžiaginiai nuos- dimo njekas nesitiki.
‘Preventyvinis Karas”
suteikimą Vokietijai teisės ginkluotis. Visos tos sutartys
toliai skaitoma bilionais.
.
, _
Viskas,
rodos,
tebera,
ir Saaro ateities tvarkymas buvo “nedalomas dalykas”.
Ženevoje posėdžiauja ke■ TMlntuTc
kaip buvo liepos ^mėnesį.
didžiųjų užsienių mi.
i«x*ueniu
spavcos
sekretorių
.r.initfs
v.
riagerty
Prancūzai aiškino, kad visos sutartys turi būti patvirtinPrie pat Pearl Harbor, T.e patys klausimai *»»><»
ten apfank4
s\ tikina generalini prokurorą Herbertą Broivnell (de
tos, arba visos jos atpuola.
šinėj). kai šis buvo atvykęs aplankyti serganti
tarp kalno ir jūra yra labai tvarkoje, tos panos deko- Įzl.aeljo pl.emje,.as įr užs.
I sutarti dėl Saaro artimiausios ateities tvarkymo
prezidentą.
________
gražus slėnis, kuriame per racijos, tas pats miestas, reikaJų ministeris Sharett ir
buvo Įrašyta, kad tas prancūzu ir vokiečių susitarimas
tris dienas išdygo arti
4 bet dvasia išgaravo.^ Mat, kalbėjo apie _ preventybus duotas patiems Saaro krašto gyventojams patvirtin
tūkstančiai naujų kapų. šypsotis ir dantis rodyti yra . p
Sharett sakė, kad
rr>
i
•
”
ti. Prancūzai manė. kad patvirtinimas nesukels jokių
negu
Tas naujas
kapinynas
pa- zlrtu/v
daug l/ivs/wrn*i»i
lengviau, MAfni
priešingas
tokiam
jis
yra
ginčų ir kad Saaro krašto gyventojai su džiaugsmu to
_____
vadinta “Nuuanu.” Čia pa- nos sutarti, ypač, kad ir karui, bet jeigu Sovietų blokiam susitarimui pritars, ypač, kad ir pati Vokietija
...
/ i
•
\
• * laidota Amerikos sūnūs ir pasitikėjimo kapitalai nėra ,
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Jei Vokietijos visuomenė ir politinės organizacijos būtų tokiu atveju būtu Kremam pa
susitarimui su prancūzais pritarusios. Saaro gyventojai sipriešinus ir vi dėlto griebu-ilikos vyriausybė, tiek pat vienas dalyvis nulenkęs zė huvo nei Arabijos, nei vaikščiojančio rašytojo A.
sis ginklo, jeigu nebūtų kitų;-?erai žinojo apie tą ir Ja-£a£4 yerke.
ang]ų globojamo Muskato Škėmos, bet jis tą laišką pairgi būtų tam pritarę.
(ponijos imperialistai. Tik
ie u . nciai aPM u sultono. Ji buvo “niekieno skelbė savo laikraštyje.
Bet Vokietijos visuomenėj Saaro klausimas pasi priemonių apsiginti.
Juk svetimos valios pr'me- po to. kai vieną ramų sek- v? padengti gyvų gelių vai- žemė.”
Bet prieš keletą Laiške A. Škėma darė virodė “vokiškumo bandymas ir visos vokiečių politinės
organizacijos aiškiai pasisakė prieš susitarimą su pran
cūzais, nors parlamente politinių grupių atstovai dau
gumoje balsavo už sutarti. Parlamente balsavo už su„
J0* kauja, kad jis nesąs tuo
tarti, kad Vokietija atgautų nepriklausomybę, o atėjus
šaltinis, i ai jeigu jau
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—“dvynuku”. Girdi, A. Škėplebiscitui dirbo prieš sutarti, kad Saaro kraštą kada <a žūti. tai geriau pasirinkti paskcr.oo
kraujuose,
c nenueisi ant to kalnelio, iš kad tai jo. Už sultono sto-ma rašė tik feljetoną ir kalžuvimą su garbe.
nors vėl grąžinti Į Vokietijos glėbi.
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jaukur matyt visa Pearl Har- vi anglų “globa” ir šautu- bėjo. tur būt, su Čechovo
“Taip tuomet manė ir žymi
Prancūzija Saaro klausime buvo apgauta. Bet dėl Lietuv os visuomenės dalis. Bet
^'’-tnų ir motinų paplu- bor Įlanka su daugybe plū-vai. už kurių matosi anglų aprašytuoju “juoduoju viePrancūzijos silpnumo ji negali nuo pasirašytų sutarčių uulėm ė ne tiek valstybes, kiek ko ašarose, tuomet ir tik duruojančiu laivų laivelių aliejaus interesai, o už Sau- nuoliu”, o ne su “Vienybės”
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atsimesti. Ką vokiečiai gavo. to jie nebeatiduo O vo-Tautos gyvybės išsaugojimo - r- tuomu t įsas pasaulis suži-jp “Nuuanu” slėnis, kuris ei-d i Arabijos karaliaus stovi redaktorių J. Tysliava
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Bet visgi nesuprantama,
lygas. Bet suomiai turėjo ir 55 vai. iš ryto vietos laiku matysi jūros
vyriausybė kodėl J. Tysliava taip baikitką, ko lietuviams, lat- ir tęsėsi nepilnas dvi valan- skendusių laivu kyšiančius konsei-vjitorių
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viams ir estams tiūko—ryž- das iki 8:45. Japonai atvy- stiebus> jį ta,pe ir šarvuotį ^mažino žmonėm? pajamų dosi to savo “dvasinio dvytumo už savo lai
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SUMETIMAI BUVO
Kuriuo atvirai išsikalbėdavome dančioji diktatūra neparo- los. paleido mirties puoton Bežiūrint i tą vaizdą ky- Dėka mokesčių mažinimui darytų Juozas, jei atsirastų
jvėtiriais musu kraštus liečian- dė nė už centą
įtą. Daug ką tai 360 lėktuvų ir submarinų. ja mintys kodėl taip ivyko9 11
Amerikos sutikimo kitas toks Juozas su tokiais
NEPAGRĮSTI
či"is Roiitir.iais klausimais. bu- diktatūrai būtu
ūtų galima do-,Lėktuvai skrido trimis ban- Kodėl nesiginto? Ar at- zdal
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keturių didžiųjų pat kolektoriškais gabuz viršumu
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tarpusavio pagelbos
sutartis,
suomiai išpeikė tą jų manymu,
Baltijos kraštų pasidavimą Sovietams. Suomijos pasiuntinys
Baltijos valstybėm Palinas, su

ų ga*ę,.vu gaiši minkai, ant sauze-šnHnys buvo išgręžta? 1859 mus.
gas. atrodė, mažai suprato Bal-*.a,SVę n. -»4’
Anglijoj dėl tokio vyriau
n
automobiliai, ai*ba merajs Pennsylvanijo.ie (Titust i jos valstybių padėti, kuri bu- visgi apgynė, nes dai
žygio didžiausias
laisvi ir jų žmogus ėjo pėksčias šąli- ville). šiandien Amerikoj alie- sybės
vo visai atvira Sovietų puoli šiandien yra
mui. Nenuneigdamas to skirtu- žmonės nenyksta "V orkutos gatvių—viskas ir visi buvo jaus pagaminama beveik pusę triukšmas. Jei rinkimai bū
r: ■ reikšmės, Palinas tačiau ir Kazachstano vergų
sto- apiberti šaltu plienu. Įšėlu- visame pasauly pagaminamo tų dabar, konservatoriai iš
tvirtino, kad suomių visuomenė vykiose.
si giltinė šienavo iŠsijUOSU- aliejaus.
(balsuotojų
gautų
gerą
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š. m. lapkričio 3 d. su
eina metai, kaip mirė ma
no mvKmas vyras Pranas
Raeevičius. Lindi jo mote
ris Antanina ir visa šeima.
Ilsėkis, Praneli, šakoj
žemelėj, mes Tavęs niekad
neužmiršime.
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KAS NIEKO NEVEIŽJA

TO NIEKAS NEFEiKlA

Poslapis Trečiai

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

KAS SKAITO, KASO

TAS PUONOS NEFRAlt

ninkas. Šiais metais pirmi-į
BUVĘS BEISBOLO GARSENYBĖ
ninkavimas iš ei?ės tenka!
lietuvių
social-demokratų
-----------------grupei. Tačiau reikia pripa-J
Nauja Tarybos Vadovybė posėdžių buvo 8 ir 2 valdy- žinti, kad bendrame darbe]
BRIDGEPORT, CONN. teisingas ir be jokio išdiduSpalio 15 d. Dariaus-Gi- b?s lūžiai. Po to, pirmi- už Lietuvos reikšte per vi-'
mo žmogus.
Tas Pats
Lietuviu Klubo sukaktis
lėno legiono posto salėje !'inkauJant‘^Ą. Wells P*-są Chicagos lietuvių tarybos
susirinko lietuvių konferen- f1*? susipažinti su naujais veiklą srovimai skirtumai
Bridgeporto Lietuvių Jau
HARTFORD, CONN.
eiios natvirtinti stmieii ir tar>'bos nariais. Jų buvo ypatingai nesireiske, visad
nų Vyrų Draugystė jau vei
naujieji Chicagos Lietuviu ĮJ
D -Kuraitis, K. buvo darnumas ir bendrojo
kia kelias dešimtis metu,
, .. .
n,™;
* Petrauskas, K. Ramanaus- reikalo supratimas statomas
bet ji yra įsteigusi ir klubą,
p"
-v
/ u šie
— na- kas,’. J.,, Strazdas,
kuriam šiemet sukanka 15 Lietuvių Piliečių Klubas
Posedin
atvvko
.
... S. Vaino-pirmoje eilėje.
• • m
* V
iz
it ras ir V. Žemaitis.
metų.
lapkričio 6 dieną, sekmanai:
T. t>r
Blinstrubas,
K. Deo
,
.. J. Talalas,
..
’
veikis, Dr. K. Drangelis, W.
Nominacijų
Komisijos Spaudos Komisijos
Lietuvių Jaunų
Vyrų dienį, 3 vai po pietų savo
Duoba. P. Gribienė, J. Gul- vardu, naujos tarybos vai- Pirmininkas
Draugystė yra pašalpinė patalpose 227 Lavvrence St.,
binier.ė, J. Kondroška, J. dybos siūlomąjį sąstatą pra-i
.
draugija, bet ji rūpinasi klubo 45 metų gyvavimo
Ruzas,
D.
Kuraitis,
V.
Man-nešė
P.
T.
Blinstrubas,
paKaBn
reikalingo*.
taip
pat švietimo ir kultu- proga rengia KONCERTĄ,
— — T — ------ ----- 7 - ---kus, J. Pakalka. K. Petraus- brėžęs, kad vieningai
be jau buvo rašyta, kad šv.
ros reikalais. Vargiai drau- kurio visas pelnas skiriakas, K. Ramanauskas, St. prieštaraujančių nuomonių Jurgio parapijos bažnyčiogija būtų galėjusi gyvuoti, mas Conn. lietuviams, nuRauckinas, A. Repšys, E. yra siūlomi šie asmenys: je pirmąją komuniją priijeigu ji nebūtų įsteigusi kentėjusiems nuo ' potvynio,
Samienė, J. Strazdas, M. Pirmininku—Dan KŪRAI- mantiems vaikams maldos
klubo, nes daug tokių drau- Programoje: Klubo pirŠimkus, J. Talalas, B. Tu-tis, vice-pirmininkais: prel. buvo anglų kalba. Keista
gijų, net dideliuose mies- mininko žodis, valdžios atbelis, V. Uznys, St. Vaino- Ign. Albavičius, T. Blinstru- buvo ir pernai vaikų tikėjituose, užsidarė, o kitos bai- stovo žodis, solo dainos—
gia savo dienas.
V. Bražėnas, piano solo—
ras, A. Valonis, A. Wells ir bas, J. Talalas ir teisėjas A. mo sutvirtinimo metu klauMūsų klubas veikia sėk- komp. Alan Bucher, solo
V. žemaitis.
F. Wells, ekzekutyviu sek- sytis vyskupo V. Blizgio
mingai. Jau kelerius metus dainos Elizabeth YankausPosėdį atidarė senasis retoriumi—Dr. K. DRAN- dar neįgudusią anglų kalklubo šeimininku yra Pet- kas, kupletai ir feljetonas—
Tarybos pirmininkas teisė- GELIS, protokolų sekreto- ba pamokslo ir tik gale išjas A. F. Wells, sekretorių- riumi—E. Samienė, iždinin- girsti trumpą maldelę lietu
įas Stankaitis. Jis su savo V. Bražvilius.
vo E. Samienė.
ku—A. V ALONIS ir finan- viškai.
giminaičiu Juozu Makaus- Po koncerto bus šokiai,
Connie Mack. buvęs beisbolo žvaigždė, gruodžio 1 d.
ku tvarkingai veda klubo grojant vienam iš geriausių
Atidaręs posėdį, teisėjas sų sekretoriumi—K. Rama- Ar bereikia geresnio antsulauks 93 metų amžiaus. JĮ matome Philadelphijos
A. F. Wells paaiškino, kad nauskas. Iždo globėjais: P. ausio lietuviams, kaip tas _ ligoninėj sveikstant; po šonkaulio nusilaužimo.
reikalus. Bet ir draugijos Hartfordo orkestrų — Babvaldyba bei direktoriai yra by Kaye. ..Veiks
bufetas
senosios tarybos ir jos va- Gribienė, V. Mankus, A. šv. Jurgio bažnyčios klebo- ~
dovybės kadencija ' baigta Repšys ir M. Šimkus.
no duotas.
jienų korespondentas J. Ar- tą prabilo “Lietuvos Aidų” patyrę vyrai ir visuomet pa- su įvairiais valgiais ir gėir išrinkta Chicagos lietu- Pasiūlytoji valdyba buvo Nenorint kyla klausimas, monas, kurio seimą yra iš- radijo pusvalandis, kuri ve- siruošę klubui tarnauti.
rimais. Būtų gražu,
kad
vių Tarybos konferencijoje vienbalsiai patvirtinta.
kam bereikalingos tos ta- vežta į Sibirą, nuėjo ir su- da A. Skudžinskienė. Spa- Lapkričio 5 d., tai yra šį Hartfordo ir apylinkės konaujoji taryba, kuri šian- po
senasis pirminin- riamos lietuviškos paiapi- gadino visą "biznį." Mat, lio 16 d. Lietuvių Klube bu-šeštadienį, ruošiama vaka- lonijų lietuviai kuoskaitlindieną turi išrinkti sau va- ^aą a Wells pasveikinęs jos, jfei iš jų lietuviškumas j*s paklausė rusų žurnalis- vo "Lietuvos Aidu" krikš- rįenė klubo 15 metų sukak- giausiai dalyvautų, tuo padovvbę, gi senoji atiduos naujai' išrinktąją valdybą, vejamas?
J.
bĮ, kada bus atidarytos Si- tynos.
čiai paminėti. Pradžia 7 v. remdami nukentėjusius tausavo veiklos paskutiniuo- pirmininkavimą pervedė iš- Reikėtų pagerbti
biro vergų stovyklų durys. Otulis minėjo gimtadieni v- Tikimasi, kad vakarie- tiečius.
sius raportus.
rinktajam pirmininkui Dan „u»įpefnu*į sportininką
R«sai sukinėjo ir grei‘ nėj dalyvaus daug svečių. į!
Konc- rengimo komisija
Nauiaiai Tarvbos vado Kuraičiui
*ai konferencijos kambarį Ch. Gatulis spalio 16 d. ją pakviesti ir miesto šei-------vybei išrinkti biro sudarv- D. Kuraitis pradėdamas Šį rudenį sukanka 40 me-apleido o į amerikiečių la-minėjo savo 65 metų gim- mininkai su majoru preša. Išrinkime Mezotą
ta nominacijų komisija, ki- darbą, padėkojo už pasiti-ka‘ sporte pas.re.ske b.au draupskus
kiaus*- tadienj Jo žmonele jam kj,
,
,
| Klnbo imininkas a(lv.
rią sudarė T Blinstrubas, J. kėjimą, pasisakė esąs pasi- mu?M, tautietis John Jakubs mus atsakinėjo koridoriuje.
kondonuje. ^įeKo
nieko nežinant surengė gra- Numatyta
N
.................................
graži, jvain LpO Vazotas laimėio nomiViešbutis, kuriame rusai
vaišes, į kurias sukvie-programay jėjiLis’$3. Bi- ^cinTuS ^
Kondroška, J. Pakalka ir ryžęs kiek išgalės leis dirb- -Jakybaus as.
St. Raucldnas.
ti Lietuvos laisvinimui ir Atsimenu, kaip _ jis pra-buvo sustoję, buvo p.tae-te daug draugų
lėtų galima gauti iš klubo kandidatas i Miesto TaryKo! nominacijų komisija pažadėjo visu atsidėjimu ų deJ° .^vo kūną lavinti 191o uojamas. Rusa,, turėjo vykL. J. S,a„ul.s
šeimminko, valdybos narių bą. Kai ateis rinkimų die,
S
7-,7L-a,rt;
metais Bostono Y.M.L.A. n į enieagą, oet, matyti,
-------ir direkorių.
na> balsuokime už šį gabų
vybfe sudėties per lą 'laiką Iš naujų darbų buvo ap- ^™žimis
gerokai iaukdami ten didelių jrieš “Lietuvos Aidu” krikštynos ras
,malys,nle seslanlen,, :tels,nInKJ}>
lsnnKlme
j.
Pasimatysime šeštadienį, teisininką,
išrinkime
senosios vadovvbės narei-svarstytas raštas dėl įstoji-^0, bet tas nesutmgdė juos nukreiptų demonstraci- Jos buv0 spalio I6 d. iapkričio (Nov.) 5 d.
Miesto Taiybos nariu!
gūnai atidavė savo veiklos mo į ABN organizaciją, kas Jaynar? sp°i tinmkiii po 6 jų, Chicagą aplenkė ir is- Lietuvių Klubo salėj. SveP. B.
V. M. K.
raportus. Kalbėjo pii-minin- pavesta išstudijuoti naujai menesių laimėti miesto ns- y o j Salt Lake City.
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Kas Girdėt Chicagoje

Connecticut Naujienos

įu-

a.

skaitė .avo piane.imą, kiek
buvo metų bėgyje pose.v.ių
,r kiek dalyvavo arybos
narių. Visuotinų taiybos

at.tovų po
nuo Kiekvie rengimuose>
Kalbėjo inz. A. Čaplikas,
;
lietuviu suridomė- Bndgeporto majoras Mc-liko žmoną, 3 sūnus, 1 dūknos. Kiekvienais melais pa- 40
n
J Romanas. vietos Ie- Vlrt® ^™\7dį£,"£ Levis yra 77 mteų amžiaus terj, 2 brolius ir 2 seseris.
gal susitarimą pu m.n.nkau-per tuos metus John Romėnus L. J.
a Xir kietas socialistas. Jis ir Jis buvo kilęs iš Bukūnu
ja skirtingos sroves pn™i-kubs skatino sp01t, ,ietuvi R_uns padėkojo visiems, ku- ™ dldJ ' •
šiemet stato savo kandida-kaimo. Mariampolės parai
-------------- tarpe, garsino nežinomus^e ats.lanke leg.on.enu pa-dle"?
Miamirtėi*Jūrą miesto majoru dvylik- pijos.
lietuvių sportininkus, teikė £eroti.
.----------------------------------- tam terminui ir neabejoja, Ilsėkis, mylimas brolau,
PATARTINA VISIEMS JSIGYTI
jiems visokių patarimų.buV°
LIETUVOS AIDAI
kad bus vėl išrinktas. Ma- Amerikos žemelėje.
NAUJA VALGIU KNYGA
Antenas Dereška
Daug jų vėliau pagarsėjo Pristatyti Daliaus posto na- (The Echoes of Lithuania) joras Jasper McLevis yra
nai
J.
Adams,
B.
Stravms1
visoj Amerikoj.
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir
Pirmoji Floridoj lietuvių
Amerikos lietuviai rengia kienė ir kiti.
Kitomis Informacijomis
Mūsų
lakštingala
ponia
P™STama> įu°^ai7a į
VVORCESTERIO LIETUVIAI!
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus daug pramogų mirusiems Karas' padainavo
kelias ~£tadicniais,nuo 4:30 įfei į
žmonėms
pagerbti,
bet
ar
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
S vai. o. n. iš Miami stoties +Remkite Modemišką Lietuvišką Vaistinę
dainas.
WMIE, 1140 kilociklų.
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius nebūtų laikas gerbti ir dar
gyvą žmogų, daug nusi pel Mūsų vėliava legionierių
IDEAL PHARMACY
Floridos lietuvių žinios, £
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai nus} mūsų sportui.
parade
29 Kelty Sąvare, Woreester, Mass.
skelbimai, poezija, proza
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
A. Naudžius
Amerikos legionierių di- damos, muzika, dalyvauja X Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistininkių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie
džiuliame parade Bostono dainininkė
Anyta Kams ► ką, savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus.
CIEVELAND, OHIO
Dariaus
postas
nešė
Lietu“
Pabaltijo
Trio”, ..orga- fc daktaru receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalai’,
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė,” kur paduo
Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą
trispalvę. Tai pirmas maw>jama* kvartetas. Ra- X
dama apie šimtą- įvairių tautų mėgiamiausių valgių. Ru.«m. g.din. nuotaiką vos
ka[tas imerikos
f„i: WMIE> A. Skudžin.ir j kitus miestus. Be to, užlaiko geriau
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme
Ir čia jau buvo atvykusią gyvenime, kada tokiame ka»» Echoes of Lithua- ►
nų, knygų, laikraščių, filmų, saldainių,
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina Sovietų Sąjungos žurnalistų parade greta Amerikos vė-1"®’ Miami, Fla. Žodžiu
šaltkošės.
riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus delegacija, kuri važinėjasi liavos plevėsavo ir mūsoji kreipti* penktadieniais ir
nių
gėrimų.
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
po Šį kraštą.
!
trispalvė.
!
šeštadieniai* nuo 9 vai. •’y'fc
VYTAUTAS SKRINSKĄ
KELEIVIS
Į tos delegacijos pasikal-.
.
ito iki 12 vai. dieno* 1519 *
Ideal
PburuMcy
bėjimą su Amerikos spau-'L,etuv<w A,da* Prab>«<>
Congres* Bldg., Miami, Fla. į
636 E. Broadway
So. Boston 27, Mnao.
dos atstovais nuėjo ir Nau-į Spalio 15 d. pirmąjį kar- Tei. 3-4882.
ir
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Molotovo išpažintis

100 dumiu po $100

Vienas mano pažįstamas Kiekvienas skaitytojas pei
latvis nesenai išaiškino, kad metus sumoka po 8 doleįkurti laikraštį yra labai rius. 1 odei 8,750 skaitv tojų
lengva. Esą uztenKa “suras- per metus sumoka 70 tūksti šimtą durnių, kurie su- tanėių dolerių.
mokėtų po 100 dolerių*”’ Iš Gauna iš skaitytojų 70
w .
to gausis 10,000 dolerių, o tūkstančių dolerių, laikrašti
su tiek pinigų laikraštį jau gali išleisti už 50 tūkstangalima leisti. ‘
čių dolerių, bet dar prašo
1 a latvio istorija apie iš Maskvos prietelių
50
“šimtą durnių po 100 dole- tūkstančių! Kas čia pei monų man prisiminė skai- nas? Ir ką “Laisvė apgautant bolševikiškos “Lais- dinėja—savo skaitytojus, ar
vės' atsišaukimą į skaityto- savo bosus komunistinėse
*
jus. Tokį atsišaukimą ga- aukštybėse?
numuko sėdės, Molotovuver.įinimą viename kraš_
ir
aš,
nors
aš
esu
tik
"Laisvės
skaitytojų
skaivau
pasakė
. tai. rodo,
J, ,kad, Krem,r
griešnas menševikas. Atsi- čių paėmiau iš pačios
“ . .. ilgiausia kaloą, ku• te. Ar
noje išskaičiavo didžiąsias nuo perdaug prisirijo
šaukime “Laisvės” leidėjai "Laisvės, kaip ji pati po
uzliūs
Malenaovo
sako:
priesaika paskelbė su nota,. , , . nuodėmes.
.
* grobtu kraštu ir ramiai ilrode, kad jos tikrai neapsa-. •, .
‘
*■ įamsta
jau
pastebėjote ro patvirtinimu šiais metais
komai , dideles
ir
beveia
,
dienraštyje,
kad
visoje
Ameri- spalio
mėnesį. “Laisvės”
. ,kad, Molo- auKas \ nokindamas
? Paga“smertelnos, „ ir
r.
.
koje organizuojasi “Laisvės” Rainą aš ilgi paėmiau iš pa•
lios, ar tai rodo pradžia
tovas gali pamokyti
prietelių
grupės. Laisvės prie- <j.įos “Laisvės”, O ne iš sie
Malenkovo grįžimo i al
kitus, jaunesnius už
keliai
mokės
po $50,00 į metus nog
įįau. Todėl nėra
nos nura
nurašiau.
kelio ŪZion ir kartu sovietines po- A1.5-. * . .a. di.tae apcuvatikrojo
komunistinio
išlaikymui
Laisvės
dienraščiu...
abejonės, kad visi čia pa
aukštu
ordinu
. išminties,
.. . .
.
.. jis
.. gan litikos -t aaštrėjimą
vi- itfjo
Yra
siekiama
suorganizuoti
1,ir
jog
tik
J " prieš
1
ikcasiininką, .ncziKą, gyduoti skaičiai yra teisingi,
.. . tėvo
_ ’ Jir
.
i
• oaus
000 Laisvės prietelių iki nauju
užimti
mokytojo
.. ir užsienio zvcius?
. . .
aytoją. misionierių. dr.
nes
pačios “Laisvės” pa
Stalino vietą. Malenkovas . S1 kaitą mums lūpi visa. Aistrią Schvveitzeri, kuris metu ... Laisvės išlaikymas skelbti. Todėl “Laisvė” be
yra pačių skaitytojų
nesigynė, su vienuoliškai kitas klausimas, tai Moloto- ionntos Airijos džiunglė dienraščiu
noras
ir
reikalas.
Jei pasirū- jokių aukų ii be pi ietelių
bolševikiniu nusižeminimu'0 buinon įdėtas piisipaži- se vadovauja ligoninei
pinsim
šį
planą
Įvykinti,
suda- melžimo gali duoti leidė(lepers)
pats prie klaidų viešai pri- nimay J°S dabar Rusijoj raupsuotojams
sipažino, jas pasmerkė, už sociauzmas esą» galutinai fcyėyti. Jis aa turi sO rysime i,o«>o Laisvės prietelių jams kasmet po 20 tūkstanpo $50.00 i metus, tai Laisvė čių dolerių pelno. Mašinų
jas atgailavo, viešai mušėsi !£•'.'11 užbaigtas, meto. I.et savo pradėto eis dienraščiu.”
jai juk nereikia pirkti,
i
i;otllv;x j krūtinę ir pasižadėjo dauTiuai įdomus pnsipazi- darbo jis nemota. Iš gy
Lietuviški bolševikai ieš- spaustuvė seniai įrengta ir
—Heilo, Maiki, ar eisime dies dainas, oka lietuvis--.
nebenusidėti.
Rot. nimas. kuris
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neoenusiaeu.
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ko
ne “100 durnių po 100 skolų neturi. Tai kur tie
fonių žiūrėti?
kus liaudies šokius ir dU°~ kaip to įvykio liudininkai.komunistinės propagandos tą britu ordiną dar turi
dolerių,” bet tūkstančio pinigai dingsta?
—Gera diena, tėve, apie da skudučių, trimitų ir kan- rašė, Malenkovas su dide-'kūlių. Atseit, taip kaip v ra prezidentas Eisenh»weris.
maskvinių davatkų po 50 Aš neprašau, kad “Laiskokius juokus tu kalbi?
kliu muzikos.
liu atsidėjimu klausėsi Mo- Rusijoj dabai, taip turi atBet
...
yra
sovietiniai
amerikoniškų dolerių. Per vė” man pasiaiškintų. Aš
—Ar tu negirdėjai, vai- —Ir dacol. Maiki?
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ke, kad atvažiuoja Čiurlio- —O ko
gali- gatavai užbaigtas kruvinas biurokratai, komisarai, di- metus toks Maskvos propa- jau sakiau, kad esu griešbūtu
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palesko
l°,
P
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ko
nio Antskamblis f onių da-rėtum? Argi
revoliucinis ubagų rojus. lomatai. karininkai, artis- gandos prietelių būrys duos nas menševikas, į bolševichoro
daima
P
nklbtL
tai, parsidavėliai plunksna-50 tūkstančių dolerių. L ž kišką diktatūrą ir leninizryti ’ Visas svietas gatavija- sikiausyti gero
Pabandykime pažiūrėti.
si ten eiti, o aš jau davad- nuojar.t gražias lietuviškas Malenkovas surado tuoj
pauziai, judošėliai rašei-tiek pinigų "Laisvės’ leidė- mą aš netikiu, todėl ir
Lai
miausia,
ten
neturėtų
os, jų siamiški dvynukai jai žada leisti “Laisvę” “Laisvei" pinigu nemanau
ockistinių i baisu n
lyvai žinau, kad visi tikie- dainas ir girdėti geros mu- Pat
pagalvoti) , nukrypimų Mo-būti privatinės nuosavybės, policininkai, kolchozų kara-dienraščiu.
duoti. Bet ištikimieji “Laistai už penkis dolerius iš- zikos?
visi
turto
lotovo
kalboj,
bet,
būda

atžvilgiu \ isi tuiėuti jįukai ir jiems panašūs, ku- Paskaičiuokime trupučiu-vės” žmonės, kurie tiki, ką
pirkti. Yes, vaike, išgrobs —Šiur, Maiki, ir dainos
būti
galutinai
lygūs, Tiesa, ie visko pertekę, jie turi ir ką. Už 50,000 dolerių per “Laisvė” rašo, galėtų pasimas
tuo
metu
bejėgis,
turė

tė, kaip karštus blynus, o yra fain ir muzika yra ne
tas yra dar vienas da vadas, siektas reikalas, ale viskas jo tylėti ir laukti tinkamos žmonių dauguma ten tikrai .uonos ir ant duonos ir metus galima pasisamdyti teirauti, kur “Laisvės” bokerštui. nieko, arba beveik nieKO, pj je duonos, jie ir užgeria 15 ar daugiau darbininkų, sai deda pinigus, kad jie
kad mūsų narodas yra ho- turi oūti pagal amžių. Aš, progos saldžiam
atsigriebti ir atsiskaityti su neturi ir pilnai galėtų būti jr nugeria. jie kapitalistinė- Už tiek pinigų galima nu- vis vaitoja ir dejuoja,
noravas, už penkis dolerius ,.~;i
—
Tūli.
___
*•* Vkd 1
n
reiv*
11
\ ame.
pxv n
nu
tikrai basų broliu
kojinėmis apautas mo= pirkti virš 450 tonų dopie- Dabar visi lietuviški laiktikietus grobte globia, o už nas buvau tai mėgdavauj™*- savo asmeniniu pi
Molotovu
su
konkurentu
—
oroliją. i ai būtų neblogas le,ų šlaunis čiupinėja—taip, riaus. “Laisvė” nei tiek dar- raščiai gyvena nelengvas
du doleriu ir į rankas nei rentai? užtraukti
>O1VV
«t
x
Skriabinu.
komunistinio
rojaus atsieki- jiems nieko netiūksta. Vie- bininkų samdo, nei tiek po- dienas. Skaitytojų skaičius
ma.
BulKada Chruščiovas,
mas. jeigu Rusijos klimatas nį jų tur: vilas, kiti automo- pieriaus perka. Visos “Lais-eina mažyn, viskas brangs—O kaip tėvas tą žinai? Kelsiu vartus iki galo.
buvo
Duosiu
žirgui
pilną
valią,
ganinas
ir
Molotovas
ir dvidešimtojo amžiaus bilius, treti brangius kaili- vės” išlaidos per savaitę ta. Bet visgi, jei “Laisvė”
—Nugi, Maiki, nuėjau
amžinai
užimti
pasitarimai
žmonių reikalavimai nebū-nįus> , ur0 geras cigaretes... vargu viršija 1,000 dolerių, skelbiasi turinti 8750 skal
pas pardavėją ir sakau: Ar Viliosiu mergele
užsieniuose,
tai
Malenkovas
ių prieš tai...
;aj Rėra jokia ypatinga arba per metus 50,000 do- tytojų, tai ji gali dar versturi tikietų į Čiurlionio Ant- Baką lelijėlę ..
nesnaudė
rankas
sudėjęs,
o
Dabar užsieniečiams lei- prabanga kapitalistiniuose lerių. “Laisvės ’ leidėjai no- tis su pelnu ir neturi ieškoti
skamblį už penkinę? Par
L’žtraukdavom.
vaike. guviai
narpliojo
intrigų
džiama Rusijoje plačiau kraštuose. Ten daugelis pa- lėtų. kad jų kerpami prie- tūkstančio Maskvos davatdavėjas sako, kad už pen prie Raseinių, o Šidlava ir
mazgus,
pats
tiesė
savo
vo-į
pavažinėti, bet tam tikros prastų darbininkų laisvai teliai sudėtų visus pinigus kų po 50 amerikoniškų dokis nebėra, ale siūlė už ke- Tytuvėnai girdėdavo. Bet
ratinklį
ir
vieną
gražią
die
sritys yra izoliuotos, ten va- naudojasi panašiomis, ir dienraščiui leisti, o patys lerių kiekvieną, ir tai kasturius, sako keli dar likę. O dabar. Maiki, kai ^usirenną
į
jį
pagavo
Molotovą,
ziuoti neleidžiama. Kodėl? dar geresnėmis, gyvenimo leidėjai, tur būt, sėdėtų met!
aš sakau, nėra už penkis, pam j gčestlyvos smerties
šitą
politinį
galviją.
Molo

tai ir nereikia.
Menševikas
susaidės mitingus, jei nie tovas, kuris taip neseniai Kariškų paslapčių sumeti- naujovėmis, bet ta nelvgy- rankas susidėję, arba gal
mais
?
Tikriausia
ne.
Grei-bė
komunistiniuose
kraštuo-užsiimtų
maskvine
propa—Bet tu, tėve. nori eiti kas neužfundija, tai. baigė
LAUKIA PARAMOS
tai kof.el neėmei pigesnio rokūndas, galvas nuleidę viešai spiaudė į Malenkovo čiausia ten draudžia va- e lekiančia neteisybe išsi-ganda, o iš skaitytojų, tur
veidą.
Molotovas,
kuris
ži

ziuoti. nes neužtenka rūbų skiria iš amžino ir masinio būt, jokio atlyginimo
už Vasario 16 gimnazija lai
bilieto?
traukiam:
nomas
užsieniuose
kaip
mėir apavo visiems gyvento- skurdo, iš ubagų rojaus . .. laikraštį neimtų?
—Aš dar galiu paimti.
kosi laisvojo-pasaulio lietuMarijai
gėjas
sakyti
“
niet
”
(ne),
Panai
Kas
nor
jams
aprengti bei žmonis-Pasakykite: kur čia lygybė, Betari
Maiki, jei tu man paskolin
__
o
.
Laisvė
”
iš
skaityvių
aukomis. Mūsų garbei
dabar, priremtas prie šven- kiau aprūpinti. Neužmirš- 1....: čia
-- tei>vbė, kur čia,
--- -pa-įOjų prenumeratas
g
si du dolerius, ale pirma aš služyt,
ima. Ima reikia pasakyti, kad tų au
tikras socializ visai taip, kaip ir kiti laik- kų lig šiol netrūko ir gimnorėčiau žinoti, kodėl tas Per jos užtarimą milaš- tos Stalino-Lenino mauzo- Rime, kad prie tokių uz- ganos,
liejaus sienos, turėjo paša- draustų lankyti sričių pli mas? !
Čiurlionis turi tokį r.avatną ninku būt
raščiai, jei ne tik dar stro- nazija pajėgė normaliai
Bus daugiau)
vardą, Antskamblis?
lai matai. Aiaiki, kad ir kyti "da (taip):
s
. klauso ir Pabaltijo kraštai
piau. “Laisvės” šalininkai dirbti. Ši parama yra būtina
—Sakyk ne Antskamblis, dainos dainuojamos pagal “ .P’
esu P0“111}1 , —Lietuva, Latvija ir EstoAndrius Valuckas nesivaržo vaikščioti iš stu- ir toliau. Jos mūsų išlaiko___________
tėve, bet Ansamblis. Tai amži„ o ka aš žinau, ko-asllaa F "eismanelis, taip. nija—nes ten žmonės, prahos į stubą ir rankioti pre- ma mokykla labai laukia,
via prancūziškas žodis ir kįas dainas man uždainuos as kĮy(lau- Rusijoje jau ne- ėjus dešimčiai metų nuo
numeratas, todėl už dyka Aukas prašome siųsti prie
reiškia visi išvien, kartu, tas Čiurlionis su prancūziš- be remai> 0 tikras ir pilnas komunistinio “išvadavimo", SUDARYTA KULTŪROS laikraščio jie neduoda, gal Bendruomenės veikiančiai
bendrai.
’„ gal aš jų v
i^i socializmas, taip, aš nulo Tek nuplyšo, jog gėdinasi FONDO TARYBA
..u„ varf
vardu,
visai
tik iš kai kurių skaitytojų Vasario 16 Gimnazijos Kolęs nuo masių, taip, aš ne gatvėn patys išeiti ... Tai
-------Jei prancūziškas. Mai- nelaikinsiu.
propagandos
sumetimais misijai: pirm. P. Viščiniui
suprantu liaudies revoliuci- Tkri faktai ir taip atsitiko Bendruomenės Valdyba
ki, tai aš tikrai eisiu, ba
mokėti tuoj pat.
(31 Bunker Avė., Brockton
kur tik kas prancūziška, ten . —ret l)irm ne»u kriti-nės dvasios ir nepastebėjau,Kodėl, kad per tuos dešimti spalio 20 d. posėdy papildė p
aĮ
?
u
Pati “Laisvė” paskelbė 4, Mass.) arba ižd. P. Pau-----tėvas
---- - turėtumei
----------- pasi- kas įvyko Rusijoje per pa netų sovietai vykdė
patį Kultūros Fondo statutą ir spalio mėnesio pradžioje, liukoniui (9 Aetna St.,
pilna foniu. Atsimenu ne Kuoti
komunistinio sudarė Kultūros Fondo Ta- kad ji turi 8,750 skaitytojų.Worcester 4, Mass.).
taip seniai ____
__ klausyti, o paskui daryti is-iskutinius trisdešimti metu... šlykščiausią
mūsų pa j etas
Džiovas Tvsliava‘ susivadi- vada«- ......
„ . ’ Ta Molotovo išpažintis imperializmo užimtų kraš-rybą. I Tarybą savo atsto
no Bruklyne kriaučius i mi- , —Gkei, Maiki, pazycyk nėra paprastas eilinis įvy- tų sistematinio apiplėšimo vus kviečiamos išrinkti ai
tingą ir jiems uždeklamavo f'u. (1‘°lenus> eislu pasalau- kis, nes pats Molotovas nė- bei “nubuožinimo” politiką, ba paskirti įvairios kultūri- p
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
syti,
ra eilinis komunistas, o se- Vietinius gyventojus kiek- nės mūsų institucijos, drauprancūziškai. Sako:
—Ar tu, tėve, manai pa- nas komunistinių viršūnių vienas naujas valdininkas gijos, ansambliai ir t. t.,
Keleivio" Kalendorių 195H Metams
Nu šoliom aleikom
skola atiduoti?
dievukas, Lenino - Stalino iš matuškos Rasiejos rengė taip pat į ją kviečiami ir
De lia giej paryžom
“Keleivis” leidžia didelį apie 100 puslapių ka
—šiur, Maiki, galim susi-'bendradarbis, čekistinės so- plikai, nes reikėjo ir jam paskirų šakų kultūrininkai
Kriaučiai klausosi ausis bečyti, kad gausi atgal ek-j vietų užsieninių politikos pačiam apsirengti ir pasiųs- bei atskiri lietuvių kultūrą lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
suskliautę ir paskui kad jau zekli tą dieną, kada Bruk- veteranas, ypatingai kieto ti drapanų bei apavo savo remia asmenys. Numatyti prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
pasius ploti, tai vos salės lyne bus pastatytas Dariaus medinio užpakalio specia- plačiai giminei, virsinin-28 Tarybos nariai. Bend- tas.
stogas nenulėkė. Vienas -Girėno paminklas, o jei no- listas derybose su kapitalis kams ir jų žmonoms.. . Pa- ruomenes Valdyba imasi
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
kriaučius paskui aiškino, ri uždirbti, tai palauk iki tais, Stalino azijatiškai suk- matęs Lietuvos, Latvijos ai parengiamųjų darbų, kad riuje skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
sako, nė velnio nesupratom, švento Nigdo dienos, tada tos politikos gyvas įsikūni Estonijos gyventojus kiek- būtų galima netrukus su- formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
jimas, kitų kraštų ciniškas vienas dabar galėtų įsitikiu-šaukti Kultūros Fondo Ta
ale f onių turėjom, kaip ant gausi su procentais,
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
veselijų. Vedlug to, Maiki, —Eisiu, tėve, tu nerimtai grobikas, tipiškas raudona ri kaip tikras komunizmas rybą pirmojo posėdžio. Tasis imperialistas. Jis pri ten atrodo, kaip bolševikai rybos nariu daugumą suda- sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
reikia eiti ir to prancūziš- kalbi.
“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
ko Čiurlionio paveizėti.
—Gudbai, vaike, tu visa- pažino tik jėgą ir kumštį, sugeba, per patį stachano- rys čikagiškiai, tad ir jos
lieka ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
—Tu, tėve, lauki kažin da, kai išgirsti apie pasko- visa jo užsienio politika rė- vietiškai trumpiausią laiką, būstinė bus Čikaga,
ko ir, rodos, visai nežinai lą. bėgi pasikavoti į škulę. mesi dėsniu: kąsk kiek gali suubaginti ištisas mases Atskirų vietovių mūsų šome siųsti šiuo adresu:
1 ad Čiurlionio Ansamblis
---------------------------- ir kur gali, jeigu esi tikras, žmonių, sukurti pasibaisėti- kultūrininkai bei lietuvių
“KELEIVIS”
yra lietuvių choras, kuria- Artinasi ruduo, pakalbin- kad negausi į snukį. Jeigu ną ūkiška anarchiją, kaip kultūros rėmėjai kviečiami
me yra būrelis šokėjų, kati- kime pažįstamus ir priete- negali vienas ko nors ap- jie nemoka nei patys tvar- tuojau taip pat imtis Kul- 636 E. Broadway —::— South Boston 27, Mass.
Fondo skyrių organiklininkų ir dūdorių. Choras liūs užsisakyti “Keleivį. ” žioti, pav. Pabaltijo valsty-'kytis
sty-'kytis nei tuo labiau sekmin-tūlos
se
1 ių ir Lenkijos, 1939 m., gai tvarkyti užimtų kraštų, zarimo darbų.
jdainuoja lietuviškas liau- ’Caina melams $4.
Pagalios, geležinis revo- tai pasikviesk talkon kitą
liucijos dėsnis, kad revoliu- toki pat gengsteri, rudąjį
cija ėda savo vaikus, negai- velnią Hitlerį. Ir jeigu jis
lestinga likimo ranka palie- dabar prilipo liepto galą,
tė ir Molotovo komunistinę turėjo pasakyti “taip”, prižvaigždę virš Kremliaus, sipažino, jog yra durnas
Palietė žvaigždę to, kuris per visą pilvą, nieko neišdaugiausia prisidėjo nau- mano komunizme, tai, majiems šimtams milijonų gy- tyt. jėga. privertusi šitai paventojų pastūmėti į bolševi- daryti, turėjo būti tikrai įti
kinto lokio gauruotų letenų kinanti.
nemalonę ir košmarą.
Iš to seka visokių spėlioPrieš keletą
mėnesiu jiml! eilė' Al' Molo‘®v° »;
P
pažintis rodo, kad sovietų
Malenkov, nustūmus is pu- į
ko j komunizm^

pi l?li:iVUU,

ao

S

tiu
>1

Hi
I*
ii

Nr. 44, Lapkričio 2, 1955

Puslapis Penktai

KELEIVIS, SO. BOSTON

pareikalavo keliolikos aukų
žuvusiais, ir priešakinė jam
vadovavusi
organizacija
buvo LSDP.
(Senų žmonių pasakojimas)
Ką veikė socialdemokratai jas ir Kituose Lietuvos mies- “Metų pabaigoj atsigrieUž 10 kiaušinių 18 rublių kiečių vedamos politikos «'v-*xUivin”
nnme tuose bei lietuviškam kai-busi caro valdžia puolė ir
čia; ir pardavė žydams li(Pabaiga)
riuoi
buvo
Revoliuciniam
sąGrįžusieji vokiečiai paša- okapuotoje Letuvoje. Už tą
kal_ ną—lino kančia; likusį liną
Mergaitės pradėjo
__
----labiau rpasižymėjusius
šukavo—lino knačia; iš pa
koja, kad Klaipėdoj gvve-Jam nebuvo leista ^venti l^io "ištra’uka"iš 7o *knv^u-turėj0 ->ų Aukštaitijoj, Su- judy ------mmas labai brangus. Dar-Javoje ir buvo ištremtas
me-ai; sį
vaikijoj ir žemaitoj^Par-rajonus - Kupiškį - Anykškančia. kulių darė virves — lino
bininkas per menesi
mėnesi uždir-y
kietl
?- Gyveno
netoh duodame
ištraukų
J. Kalaikrašti,
A ei dirvąline‘ kane a ’ kanCia; suko knatus pan
uzdir- ’ —
—Jj0—
Y/’™ netoli
duodame" išira
ūkų ir
irJ.
Ka^ llJa
tlja leldo
lfcldo savo
83X0 laikrast
L at-C1US . Roklskj . žagarę
kur jj
minafcO
hal.1M, paskutinasknti-slsauklmus ir bro6iuras». ,u Joniškį, dalimi Suvalkiją ir sėjo liną—-hno kančia, pm- čiams vyti—lino kančia; su
Be* lyno, kur
jj sugavo
sugavo antant- m
įnSK0 u
“Daroo
ba vidutiniškai 400 rublių. Berlyno,
sklido
dy"|vįrbaiu lino pašukėles kra
o už 10 kiaušinių žiemą reibo^seviky okul)aclJa’niajame numery
išspaus- jos rastai
. . vis -plačiau
. žemaičius — nusiautė bau- P° knas -lino kančia, SticĮ _
Grąžintas i Lietuvą, esamo- dinįQ gtrai snįo
po visą Lietuvą. Jau pasku-ūžiamieji kareivių būriai. &° bnas—bno kančia
k.ia mokėti 18 rublių.
.. —lino kančia; pašė grabė linas—lino kančia; au- itė
ūmais,
1904
metais
partija
Prasidėjo
veikliųjų
vietos
mis žiniomis,
du
kartu
bu
05
zius
lino pluoštus — lino
• o-v • - ,
— metų įvyKiuose. lai da- išleido 27 atsišaukimus, veikėjų suėmimai. KalėjiKombainuose grūdai,« sužėlė
linas
lino
kančia
,
l<tpoL
™ t,,em4US !-?,blr?.lr. p4TkU‘ rome norėdami, kad skaitykančia; darė liną į kuode
knas lino kančia, mez- lius—lino kančia; dėjo liną
Pakiuojo rajone 18 kom- tini kartą vėl grąžintas Lie- jaį a
Eas
sė spausaindama juos Prūsuo-maį prigrūsta sausakimšai.
namai turėjo nuimti 3,600 tuv0” *'m1j
i
prie varpstelio—lino kanhektarų javų. Bet pasak tos
Įčia; ir pririšo su Virvyte—
“Tiesos’' rugpiūčio 2 d. pra- 18
—
j
,•
i —
- lino kančia; dar perdūrė
nešimą, dar tik vienas komBuvo brolis garsaus
Zig-į.?
’,/
įo J
ivuoijvj. i
(įeiĮ palengvinimą
pajuto
**
’
* virbaliuku — lino kančia;
x
a
•
linu. galima supiasti ii
J prasidėjusį Kusijos karą su įr mūsų kunigų dauguma. deJ° linas—lino kančia, no- verpė iiną — lino kančia;
balnai tebuvęs suremontuo- mo Aleksos Anganecio,
>
oaponija buvo reaguota vi-Lietuviškasis kaimas, ypač ko knas—'}ino,kanCia’ 8_. sieksnis sukos aplink špulią
tas. Vienuolikos kombainų vieno iš Lietuvos Komunis**
__._
špulią
remontas veik nejudąs ir tų partijos steigėjo, kuris, 1905 m. sausio 22 d. nro sa dešimtim atsišaukimų, kajmo biednuomenė, tiekto knas Įino kanc;Įa’ atejo,_
kančia; iš ratelio
1 , kurių vienas. ‘Kare,’ buvo eaug įš ivykių laukusi, at- rovėjos—lino kančia; rovę
nežinia kada jis būsiąs vėliau iš politinio horizonto vokatorius popas Gaponas
špulią — lino kančia;
kraštą siūgo.
’ '
liną—lino kančia; dėjo :-Jį lenkė liną ant lenktuvo—
baigtas. Keli kombainai esą dingo.
nuvedė darbininkų
pėdus—lino kančia; raiše lino kančia; skaitė po dvinuo pernai palikti kolūkiuo- Su brolio idėjomis vėlio prie caro rūmų prašytimiiuą32,000 egzempliorių skai-~
“
-čiumi.
Tūkstančiais
leido
."Bet
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-ud,,^
„ną-lino
"^ dešimts siūlų posmus-lino
se, nenuvalyti nuo purvo, nis nieko bendra neturėjo.
ro
malonės.
J
juos
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paatsišaukimus
partijos
viet06
sukilusi
ir
pajutusi
kuliamosiose grūdai sužėlę.
--------organizacijos.
kurią nartiiay™
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eistos aieivių 'u os, 'e rrprMn
:yripj:ną k„ri„
jėSa> suprato, Ikad SY’kūges—lino kančia; šutė ka^jin“' tok^šuSub
Panašių
nusiskundimų
Grįžo iš nelaisvės
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. J ., . turėjo ne tiK Lietuvoj, net&g“?,;**•*
“ __gCn?U
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.
kančia-“nlnv.
buvo ir iš kitų vietų.
į Vakarų Vokietiją grižu-Į tą įvyki atsiliepe streikaisįr Rvgoj, Liepojoj 5ei Min.tvarkyti. Ji neprarado įsi-kančia; šaknis žemyn—lino
• dėt a.
siu
iš
nelaisvės
kanų
tarvisos
Rusijos
darbininkai.
tau
j
o
j
'
Buvo
išspausdinta
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.
i
nimo
;
kad
,
kova
dar
.
nera
kančia
;
atvažiavo
ratai
—
Ii-J
i? ant
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įslaisvintas. -Jo
°
t
šeima ištremta i Sibil.„ a>«kU. "ubausų uz ryšių su pagauti m Lietuvos kaimą. nieji ^„1,^
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Vasario 2r d. Kupišky, vredinami po 50-100,000 Daue kam ju -teko apleisti nXjinn E “m i1“’ rietymėlius-lino kan
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tėv^' ĘmigKKMlami Ameniu ir kun. JI. Krupavičių
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/eg°S liau dalyvauti.
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—lino kančia; su žyčkiniais
biu- nužėlis—lino kančia;

Vilniaus Seimo išvakarėse

Visų švente—Lino kančia

Vertingas Knygas

NAKTYS KARAI.IŠKILOSE, Liūdo
Ikrvyrittn) apysaka apie jaunuoli.1
pereyvenimus šienapiūtėje. IBS pu--lapiai. kaina .......................................... $2
CEZARIS, Mirko Jesuiič'o romanas,
vertė A. K. Puikia, pirmoji dalis.
1KH puslapiai, kaina ......................... S'2

ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio romanas iš Žemaičių Kalvarijos pra- pa
eities. Kietais viršeliais, 467 pusią- ...
piai, kaina ...................... .. $4 KllUOSC

čia; veze Imą į rugieną . tuvjaj lineliais puošnūs—liAmerikos
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1 ’i
n
uvo
lutes
—
lino kančia; balo jį no kančia.”
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liepertvarkyti valsčių santvar- pirmas s^iiiviicjanviuo ne- nnf. ijnn kančia;
liškai. Geriausias vadovėlis nradedantiems angliškai mokytis; duoda TAVO KELIAS I SOČIA
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gėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.50 lietuvos istorija.
Parašė v. ^us
socialistai, Lietu- limo.
sumais n aismais z,uuz.iais y-j įbildėjo ratai — lino gandintas mergaites pasaNEMUNO PAKRANTĖSE. įdomūs,
Daugirdaitė-Sruogienė. Kaina $3.oo vos Socialdemokratų I arti“Rugsėjo mėnesį partija jos leidžiamuose raštuose ir Vo„v;<1.
^„i.lengvai skaitomi Dr. .A. Garmaus
, n5-^x1
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kančia; ir sukrovė į vežimą kė: “Jūsų laimė, mūsų ne
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gos trilogiška istorijos kronika.
•Dr-Uieo’sraulklal T
> zmones' LSDP at’ klojimą-lino kančia; džio-ilgai ištęsę lino kančias,
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}
egte>
kaip
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ikia
sutvarkyjos
žmonių ve-- liną iahias
poĮiiera. Kaina ............................. $2.56
iki vėlumos nakties, būKaukazo razbaininkas buvo pasieta- metu^UbXi >n^S vienur kf a jšlaisvilJta? kraštas\ pra-kalbos buvo paprastai bai-ka„čiį įr išdžiūvo varg-tume judvi nušokinę
iki
RON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy
mas nepaprastos šešių vyrų kelio ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25< metus baigiant, vienui ki- dedant valsčium ir baigiant giami trimis sūkiais: Salin x.
n
nės plau.-tu iš Pietų Amerikos į l’o
sas linas—lino kančia; mymirties..» ”
lmeziją. 413 pusk Kaina...-$3.7;> socializmo teorija.
Trumpai tur pasirodė kalbėtojų - sa-•jąteigiamojo Seimo’ Vilnių-caro valdžią! Tegyvuoja nė su mintuvais liną—lino Reiškia, turime užlaikyti
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana
je sušaukimu. Manifestas nepriklausoma Lietuva su kančia; purtė liną—lino savo senuolių gerus paprovičienės prisiminimai iš jos jau ,uomean£iasanPtvra°rka ^'k^ėT^’ daV van01'ianystės Lietuvoje ir Rusijoje. 56 pusk keisis.
Kaina ................................. 25c
“Prieš pat įugiapiūtę at-buvo išspausdintas 10,000 seimu Vilniuje! Tegyvuo- kančia; kratė, nuo jo spa- čius su aukšta pagarba,
Kaina ................................................$1.09
EISIM, APIE SO?^FT-V sitiko
dar vienas
Lietuvoj egzempliorių
ir paplito
po ja socializmas!”
APIE LAIKĄ IR ŽMONES.
Poeto TIo^enT
liūs skyrė—lino kančia; Dievas baudžia tuos, kuRUSIJĄ, arba komunistų diktatu-)
. ,
, , ,
?
,
.1. Aisčio atsiminimai apie Binkį. ra faktų šviesoje. Trumpa boiševiz- negiiTietas dalykas — su- visą kraštą. Manifestą pa-------------------------lakstė dulkės nuo linelio— rie neužlaiko priderančiai
.Miškinį, Tumą. Savickį, Giras ir ki mo istorija ir valdymo praktika. La
paaiškinant,
24il pusk Kaina............................. $2.5*1 bai daug medžiagos. 96 puslapiai steikavo dvarų darbininkai, pildant ir jį
lino kančia; rišo liną į pun- padorių papročių.
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio kaina .................................................... 50< Sustreikavo daugumos dva- buvo išspausdintas atsišau- PADĖKIME
svarbiausias veikalas, išvertė Ai.
Helius—lino kančia; bruko Taip mūsų senuoliai tiNUKENTĖJUSIEMS
Miškinis. 290 pusk Kaina.---- $3.25 A KRISTAUS5 vietinFnkas’
darbininkai Aukštaitijoj, kimas ‘Kokią turime įsitai_____
liną biTiktuvemis lino kan liejo.
A. J. Jokūbaiti*
rytų pasakos. Vinco Krėvės rašė kUn? m. N'aiadk’a.' ‘ Svarbu Žemaičiuose ir Suvalkijoj, syti valdžią’ ir dešimtimis
v-,
.
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t
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Sustreikavo vienu laiku, ne-tūkstančiu išplatintas visam
naujos nutys nusiau^^OKarl™aK‘EKa°'k- rimu sukrėtė dvarininkus, krašte. Ko mitingų kalbėtoBendlmom^
popiežiai ir Lietuva. Kunigo naujausiomis žiniomis papildyta tuo ir, nors šių dauguma puolė iai nespėdavo pasakyti sa- ,T , , , '
................
M. VaJadkos parašyta knvga, 250 klausiniu knygutė. Kaina ........... 25c
,r„i],A£.
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J jau daug
r kas j atsi
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žemaitės rastai.
Garsiosios
Bino sENov&iE. Dievų yra vi- nūs, ramiai vykdytas strei- vo čia pat dalinama spauda.
IŠMOKT ANGLIŠKAI
mūsų rašytojos pirmojo karo metu šokių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo kas tapo laimėtas. Streikus Ir kai spalio mėnesį Rusi- liepė. Tautinio lietuvių so
se
laikuose
dievai
buvo
kitokie.
Ko

Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra
lidarumo jausmas pasirodė
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lietuvių
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ir
jiems
vadovajoj
buvo
šytojos paveiksiu.
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», 1Ui vz
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.. _
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Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
Kaina ................................................ $1.00
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a> t:
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vo, taip
taip pat
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‘ mo ir
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvuNEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS! parašytas istorinis romanas iš Ze- gO organizacijos
žmonės., dinęs miestus. Lietuvoj to-telkia dau? dziaugsmo
"
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa maitijos krikšto laikų. Su kietais
, Kas per ‘pamokslus’ bu- limSniems įvykiams buvo P?^0® 1E. aPskntai hetu*
veikslu, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
Kaina ........................ $3.59'
dinimais. Be to. čia telpa visokie praktiški pasikal
Kaina ............................................... $5-001
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am
au
iniam
mU!
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bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkehų, prie
VISUOTINAS
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi-I "f/vt-o
+Ų*.n<>a
ko «n£> ti;
™i.„:___ *x_____ =_ i___ 1 •»,
i._r____
' t;*x____ VenimUl.
toks tvanas
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
kaimas.
Lietuva
no anglų kalba sodrūs vaizdeliai sako mokslas. bKjdnar ką ap'e 2l> tus mūsli kaimo žmonės bu- viskas
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.
150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2,
vo
jau
ir
anksčiau
girdėję,
energingai
įsijungė
į
benAukas
(čekiais
arba
piniminkštais viršeliais .....................$1.0*1 DĖI, LAISVOS LIETUVOS. Lietuvos’soc'iaidčmoiiratu ra’štai'dėT'boi-1896 metais susikūnisi ‘Lie-drą Rusijoj vykusia revo- giniais orderiais) ir toliau
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
L^TUV!^
kalboj
GR^^K^
gvik^ok^acuos
ir teroro Lietuve-tuvių Socialdemokratų Pa r- liucinę kovą; bet, siekda-prašome siųsti Bendruomekai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
Paraše
Amerikos įietuviams. į u puslapių.
P ,Sl$Foo BARABAS. Paer_ T
Lagerkvist
------ tija?’o isto1905 metų pradžioje ma nusikratyti caro vai-nės Valdybos iždininkui J.
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
Kaina
kai.
'
v £25 ,a|^kŠ iS pirW ,’?rikša°- pasivadinusi ‘Lietuvos So-džios kartu su kitais, siekė Staniškiui (7513 Lawnview
KODĖL aš netikiu j DIE\ Ą. nvbės laikų Romoje, Palestinoje ir 1
Kaina 75 Centai
Knyga laimėjusi Nobelio cialdemoki atų Partija,’ pra- savų tikslų — būti savojo Avė., Cleveland
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
3, Ohio)
įdomūs. Kaina ..................................20c premiją. Kaina ............................ $2.25
*” dėjo savo darbą Vilniaus krašto šeimininkė.”
arba Hartfordo apygardos
Užsisakant adresuoti:
Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
amatininku ir narominKu
darbininku "opano
“Spalio mėnesio 10 die- valdybos iždininkui J. ŽeKeleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.
KELEIVIS
tarpe. Bet jau 1900 metais nos visuotinis sreikas vyko maitaičiui (154 Aldei
636 Eant Broadway
So. Boston 27, Mass. ėmė kurti savo orgnnizaci- Vilniuje labai audringai, Wate»4nirv Cnnn.)
Vilnius

tarp audrų.
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Lazdynų Pelėda.

GĖLIŲ PVOKšTfi PRINCESEI

rase ir griežtai atsisane pri-.
imti vyrą i namus, nors tu
ri tris vaikus su juo.

ji a

—

PRIE LAIMES

Už 6 savaičių B. Rutkū
- ’?
nas gavo darbą ir dabar
“
iii
‘
(Tęsinys)
dirba pas p. Dumšą. rakan
dų dirbtuvėje.
Jonis iš kaito pasijuto čionai nereikalingas ir atjautė
Beje, kur buvo tie Ruttai giliau, kaip kitąsyk tėvo smūgius ir šiurkščius žo
kūno draugai? Kur tos radžius. Prie vakarienės, nom pats tėvais liepė sėsti prie
___________
šytojų draugijos? Ir kur tie
stalo,
valgis nėjo prie širdies; ot, bus benurijąs sriubsni,
Jau probėgo daugiau kaip rašyti.”
buvę poetai, kad niekas ne—žiūrėk, tartum kas gerklę užgniaužė ir neleidžia pa
du mėnesiai, kaip Benedik- Tada aš susiėmusi tuos pasirūpino draugu, patekė
kalniui. Vos sulaukė valandos, kol eis visi gulti.
tas Rutkūnas apleido ligo- kelis jo laiškus, leidausi tei- siu i
keistą nelaimę! Pi ininę, ir aš nemačiau reika- rautis per naujuosius atei- tverėte desėtkus draugijų
Užsirito į savo vietą, ant krosnies,—miegas taip pat
lo nieko apie ji rašyti, bet vius. Vieni ji pažįsta, kiti (betrūksta tik vagių ir pa
pabėgo, gailestis vaiko širdį spaudė.
kai pastebėjau spaudoje ne- tik žino, kas jis per vienas, leistuvių), tad gal jos pasiDabar sulyginęs kitas šeimininkes su savo motina,
aiškumus ir išmetinėjimus, bet niekas nieko nebando rūpins žmonėmis, patekutai nutariau žodi kitą ištar-daryti tame taip svarbiame siais bėdon? 1 B. Rutkūnui
numano daug, daug ...
’
ti tuo reikalu.
reikale. Aš pradedu praši- iik išėjus is ligoninės, vie—Nabagė visada tik žiūri tėtušiui į akis... Kitur
Poetas ir rašytojas Bene- nėti, kad neduotų tam žmo- nas ponas atrašė, kuo galėmerga samdyta geresnėj vietoj... Už ką? Vis už tai,
diktas Rutkūnas gana keis-gui iš proto išeiti. Į tai ispagelbėti^ Rašytojų ižkad aš pasiskubinau užgimti!... O kad taip... paė
tose aplinkybėse atsidūrė girdau keistokų išsireiški- cĮas rtŠČIAS! O man minmus Širvį, mamą, eitume trijuose tenai į “Laimės vieš
mažytėje Nevv Jersey vals-mų, bet vistiek po ilgoko.1^ galvon muša: "Na tai
tijoje. J Prieš 17 mėnesių susirašinėjimo pavyko susi- kasgi atsitiko su Jūsų kišepatiją.” . ..” Nebūtų pikčiau ... Tas kelias tai tas pats,
man teko dalvvauti p. Gu- organizuoti ir nuvažiavome ne, ar ji kiaura, kad žmoapie kurį pasakojo Mažeikis ir ant meldų aukso žirgi
Į
gui
bėdoje
negalite
pagel

žauskienės gimtadienio po- net 5 žmonės pas B. R
niai, ant kitų sidabro kekės svyruoja ... Eisime ir gana!
bėti!’’ Kitas vėl atrašė, kad
būvyje. Tarpe senųjų ateiligoninę,
Aš juos nuvesiu.
'.Tvi.
princesė Margareta gauna gražią gėlių puokš
vių buvo keletas ir naujųjų, Žmogus atrodė suvargęs, vedė ir nieko negali jam
tę. kai ji dalyvavo vienos įstaigos iškilmėse.
Verksmas mažyčio broliuko, kuris gimė Joniui ne“ j. .-Y:
r •
ir aš prisėdau prie p. Biru nusiminęs, bet draugiškas, pagelbėti. Peja, ar kuomet
nesigailėjome žmogus apsiveda, tai turi jaustis ir ko laukti iš gyve- mai yra griežti ir riboti. Jie sant’ pertraukė tas mintis. Girdėjo lopšio karties girgžtės Rutkūnienės, kurią tik mandagus,
pirmą kartą sutikau. Ji bu- nė vienas padarę žingsni langus užsitraukti ir atsi nimo! Ačiū A. ir H. Janus-neleidžia įsūnyti ir parvežti dėjimą, motina lingavo mažiuką.
Iš kaito .jis .pra- skirti nuo pasaulio- Tie kevičiam už didelę pagalbą Amerikon daugiau vaikų,
man atrodė .pirmyn.
vo su dukrele ii _________
.
—Kas jį augintų, kas linguotų? Našlaičiams kaip
tokia menkutė, nusilpusi,'džiugo, kad žmonės prade- laiškai dar tebėra nesudras- jam ir man, taipgi p. Vakaip
du.
Mr.
Holt
\ aturėjo sunku
motinos, nuo Mažeikio betariant. Ne, eisiu
kad aš nenoromis pagalvo-Įj° apie jį rūpintis, bet greit kyti. Kad visi žmonės to liam, kurie du kartu savo nugalėti daugybę formalu
jau apie jos ekonominį sto Jt< pakeitė savo nusistaty- retų tokias širdis, kaip jūs, automobiliu važiavo į Nevv mų ir biurokratiško užsispy- vienas, už keleto metų sugrįšiu ponas, pralobęs, tada ...
vį. Maniau, paprašysiu sve ma ir pareiškė. kad neis ponai, tai kaip šiandien bū Yorką.
rimo. Savo kovoje jis susiNutilo vaikas, kartis nebegirgždėjo, vėl nakties
čių ir pati sumesiu desėtką nąs svetimus žmones! Mestų su jumis pačiais? Gamta Benediktas dabar gyvena ^aakė pagalbos is senato- tamsoje girdėti buvo knarkimas,
kitą, bet vėl kilo galvoje pradėjome jį klausinėti ir yra su stogu ir viską mato
ir kar-”aus Richard L. Neubergei,
.......
,
.
. . ...
kad jo žmona ir girdi!
Pas p.- Januškevičius
abejonė, kad neužgaučiau nurodyti,
Algirdu Januškevi- kuris, besibaigiant kongreJonis tykiai eme slinkti nuo krosnies, paskui iki
l1;
jos. Bandžiau kiek daugiau vargu ar jį priims, r.es ji Kad ne aš, p. JanuškeviLįe_ cium dirba. Ir džiaugiasi
jaį pra\ ėdė specialų durų.
jau
ne
kartą
ir
ne
du
buvo
čiai
ir
p.
Valiai,
tai
tas
paklausinėti, kur vvras dirbilių ir išgavo Holtui leidiširdis plakė vaikui, kaži kokia baimė apniks ji taip,
išėjęs įi gražų,
bą, bet; ddeja iš pat pirmo!sakiusi, kad ji jo nekenčia, tuvos sūnus būtų gyva pa- žmogus įsejęs
mą
atsivežti
8
vaikus.
kaip
jr pasakoj... visada baimė ima, bet kas save
žodžio ji
ji trenkė kaip per- U net buvo pasakiusi, kad laidotas.^ Kuomet žmogus nedraugingą pasaulį!
Mr. Holto pavyzdys už- pergali, tas laimėja ... Taip pasakojo Mažeikis.
A. G. Yatužienė
kūnas: "Aš neturiu vyro!” kai tik jis pasibels į duris, išbūna 5 metus atskirtas
O čia ją ponia vadina, ir ji pašauks policiją. Bet jis, nuo civilizacijos ir saviškių, Dabartinis B. Rutkūno krėtė ir kitus amerikiečius.
Jonis stengėsi nepasiduoti baimei, vikriai atrišo
pati savo akimi? matau pui lyg tas žemaičių ožys. užsi- manau, protaujančiam žmo- adresas yra 213 Fireview Dar būdamas Seule, jis ga- nuo tvoros Širvį, kalbėdamas :- —eikim, nabagai! čia
vo iš keliu seimu prašymą
. .
kią dukrytę, tad pasitrau spyrė, kad neeis iš ligoni- gui yra aišku, kaip jis gali t.. Riverside, N. J.
atvežti
jiems
ponelis
Vaimudviem
vietos
nebėra:
aš
peranksti
gimęs, tu pasenęs,
kiau nuo jos. Už valandė nės ir tiek. kol žmona ne
kus. ir štai spalio 14-tą die- ‘‘Tenai” išsiteksim, ten vargdienių poilsis, visi vargai
lės priėjau prie vieno nau pakeis save nusistatymo. Jiems duonos ir meiles netrūksta ną laimins-as Mr. Holt išli- užsimirš! Eikim! Ką darys, kojos linksta tau, nabagai
jo ateivio ir paklausiau, ar Grįžome, kaip musę kan
po iš lėktuvo su 12 vaikų. —netoli vejelė žalia: tenai atgausi širdį!
ka anie
ta* moterii dę. Važiuodami namo. klau•Tiis
- žino
A
ir jos vyrą. “Taip, ji yra ėme viens kitą. ar dar ban- Prieš porą savaičių, spa- vietiniu moterų ir amerikie- N’e tik Holto žmona ir
mano žmonos draugė. Jo dysime. Vynai ridi, moterys lio 14 dieną. Portland (Ore-čių kareivių. Korėjoje, kaip vaikai, bet ir aplinkiniai
Tyku... apšarmoti medžiai, lygu susimąstę, stovi,
sios vyras yra N. Y. ligoni sako “taip”. Grįžusi, visą gon) aerodrome iš lėktuvo ir visuose kituose kraštuose, kaimynai laukė jo sugriž- įsižiūrėję į giedrą, šaltą, mėlyną dangų... Mėnuo panėje.” To man ir tereikėjo. nakti negaliu užmigti, mie- išlipo vyras, apie kurį spie- kur stovi amerikiečiai ka- tant. Ponia Holt ir jos pa- šviečia keleivių taką. Joniui dantys barška, drebulys
Prašau, ar negalėtų gauti gas neeina. rūpi tas varg- tesi būrys korėjiečių vaikų, reiviai. gimsta daug nele- augusios dukterys jau ilgas ima. Ot, žinoma, ne vasarą: šaltas oras.
jo antrašą. Manau, gal jam sas nepažįstamas žmogus. A yrąs rankose laikė mažių-galiu vaiku. Tai maišvto laikas siuvo vaikiškus rū... .
. .
,
—Nebijok, Suveli, nieko bijoti, gana, kad einant
bus galima kuo pagelbėti. Atsikėlusi tuojau rašau jam ką mieganti kūdiki. Tai bu- kraujo vaikai kurie turi helius, adė kojines, rinko
Atsakė, kad pabandys gau laišką, baru. aiškinu, net vo Harry Holt, faraierys išbaltųjų i. geltonųjų bino- žaislus ir vaikiškas knygas, tenai, visokios šmėklos baido ir maivejasi: bet nereikia
ti B. Rutkūno adresą ir po prašau, kad nebūtų toks Oregono, kuris ką tik grįžo žus. kurie ateina į pasaulį mošdamosi šeimos piieaug- žiūrėti! Ot. peržegnosiu ir spiuks sau, is kur išlinduįos, o mes keliausim ...
kelių savaičių jis man jį ožys. Taip pat parašiau po-iš Korėjos su 12 vaikų. 8 niekelio nelaukiami ir ne-bui. Iš visų surinktų daiktų sios,
,
pridavė. Tą pati vakarą pa niai Rutkūnienei. ir nuo jos vaikus jis pats Korėjoje įsū- norimi. Amerikiečiai tėvai daugiausiai reikalingi pasi—Šit, šit, žiūrėk, Širveli, tik
na, kiukt per
rašiau trumpą laiškutį B. atsakymo dar šiandien te-nyjo, o 4 parvežė kaimy-jų nenori pripažinti, gi ko-ro(^č batai, nes tik du vaigriovį,
negilus,
na
...
na
kiukt
!
....
Rutkūnui. nes žmogaus ne belaukiu. Aš rašinėjausi su nams.
* rėjietės motinos neturi nei kučiai turėjo batus.—kiti
Patraukė Jonis vieną ir kitą sykį: galų gale širvis
B.
R.,
o
p.
Januškevičienė
T
.
.
pažinojau, įdėjau dar $2.00
noro tuos buvo basi. Naujas uždavijj. galimybių, nei
kaimynai
ir peršoko į antrą pusę griovio, sudejavęs,
ir laukiu atsakymo. Kaip —su hgonbuciu ir gydytoju.
Dažnai tie nYs negązdina Holtų. Turi- pasistiepė
.
Kaimynai pasiėmė vaįAbs auginti.
nieko taip nieko. Po 10 mė Po keletos savaičių ji gavo 4 vaikus, o abu Koltai su a vaikai skiriasi nuo tikru me didelę farma, auginame vgn žmogus.
—Vargšas!—tarė Jonas.—Na, neilgai. . tenai turi
nesių ateina trumputis laiš pranešimą, kad B. R. ,ia.u vaikučiais nuėjo Į savo far- korėjiečių savo šviesesne javus ir gyvulius, duonos viM
r.
tokių
vaistų, kur gydo susyk visas ligas. Matysi das,
kelis; aš ir vėl tą pat vaka paruoštas išleidimui, 1"?* ma kurinio nraclrloin
ir siems užteks, sako
spalva. Šviesiom akim
4
____
naužirgas:
rą rašau. Už keletos dienų kia tik atsiimti ji. Bronius
todėl kiti •Holt- Jis• ir jo žmona žiūri koks n-tu būsi
sudėjimu.
jas
gyvenimas
tiek
patiems
.
.
T • • , .
ateina kitas laiškas, rašy Valys ir p. Januškevičienė Koltams, tiek 8 našlai- vaikai b? s nariiokia ir ne-1 gyvenimą su pasitikėjimu
Einant toliau Joniui kaskart smarkiau plake Širdis.
tas ant rankom šluostyti skambina vienur. Valiai bė čiams, kurie išplėstomis. P’ii™a savo tarpan. Moti-ir viltimi.
Senas Širvis labiau žemyn leido savo galvą, tačiau ėjo.
popierio. Tada aš parūpi ga kitur, kad tik kaip suda nustebusiomis akimis dairė-ncs
dat ju gėdisi ir, be Su tokiu pasitikėjimu ii
—Nebetoli! Ot, Širveli, matai, ot, meldai tenai,
nau, kas reikalinga dėl su ryti ekspediciją pas Rutkū- si aplinkui, stebėdamiesi. ^°’ dažniausiai neturi kuo viltimi žiūri ir atvežtieji eisim tuo keliu, kol atrasim. Rasit, sutiksim kokį gerą
sirašinėjimo ir užklausiau, ną. Sudarė vėl iš 5 žmonių, kas jų laukia šitame keis-juos ma".;nti.
\aikai. Nė vienas jų nevei-genelį—pasakys, kur eiti
žiūrėk, kaip čia minkšta:
kodėl iis taip ilgai neatsakė man jau nebėra vietos. Kar- tame naujame pasaulyje. Laimingi jie būna, jeigu
v nauju.- namu>. kojelės tau nebegels... lygu patalai. Ot, matai, kaip
į pirmąjį mano laišką. “Ne- tu važiavo ir ponia Birutė
Hoir.b Dievulis neapleidžia vargdie........
turėjau su kuo ir ant ko Rutkūnienė, bet ji nepasi- kuris dabar bus jų namai ir patenka i prieglaudą. Ten, - 11 (aiie>1

Geriau vėliau negu niekad

Holra Lima

MOTINOS ŠIRDIS NEIŠLAIKĖ

t„r' «b^n

naujuose jų namuose

tiek

^pabaigė Joms sakinio,

linktelėjo

staiga žalia

Holtų seimą pati turi 6 būna aprengti. Bet pneprie- , J
: .... ... veie ė ir atsivėrė maukna........
daug
visokiu
daiktu, kokiu
vaikus, 5 dukreles ir vieną glaudų trūksta dideliam
neb
—Nebijok! Nebijok. Šir.
sūnų. \ aikai yra nuo 22 iki vaikų skaičiui, ir dažniau-jle niekad neturėjo: tiek
,
Supliauškėjo raisto juodas purvas, Jonukas juokėsi
9 metų amžiaus. Rodos, už- šiai jie valkiojasi gatvėmis,>1daug maisto, drabužių, žaisnaisto
palikti
.V.
’
0
ai
blausia,
tien
daug
k
a
]
su
—ha? ha, p,a Tai mums rodosi, rod ....
tenkamai turėjo vargo ir ieškodami mai
ievo valiai bei
Ji-.?11 (in"°?’
Purvas sėmėsi jam į burną—jis šypsojo dar pilnas
rūpesčio auginant 6 vaikus, likimo ir Diev
bet jiems matyti tas vargas žmonių žiaurumui. Jie ateivilties........
malonus, nes vaikams pa- na i pasaulį nenorimi ir neTyku........ Siūbuoja meldai, nei Jonio, nei Širvio
_______
dovanų
“
Keleivi
“
augus panoro dar kartą per-geidžiami, nepažindami sa- Užsakė dovanų “Keleivi“ nebėra, nebematyti—nuėjo i “Laimės viešpatiją!“....
gyventi jaunystę ir dar kar- vo tėvo. nemylimi motinos; Mr$ Gcnevieve peorek i5'
(Pabaiga)
tą užauginti 8 vaikus.
is mažens pasaulis juos pa- Thompsonville, Conn., gimIš atvežtųjų korejiecių sitmka su neapykanta, nes tadienio o!fa už?akį ..Re.
vaiku vyriausias
.
-T, 3 -J,e P','ln1ena žmonėms apie ,eivj., sav0 mamvtei Mrs
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
metų, kiti yra tarp 2-1 me- instinktus, kurių žmonės Mary Karalis, Thompsontų. Du vaikai neturi nė me- negali arba nenori suval- ville, Conn.
tų amžiaus, vienas vra
8 dvti.
.. . ,
.
.. ....
Artėjančių Kalėdų proga
mėnesių, o kitas—
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero
vaikų liud- pr Pocius iš Chicagos, III.,

CASA LOMA

10.

,

Kas

Kis
kia

Dviejų is trijų žiauriai nužudytųjų Chicagoje vaikų
motina Schuessler apalpo, kai ji atėjo į bažnyčią
dalyvauti gedulingose pamaldose.

paskutino

Koltus im-na

aP’e
likimą,
Holtų

šeima

BO-atnaujino

-Keleivį '

metams

Route 106, East Bridgewater, Mass.
tokio
ne

žygio,

tik

daug

kuriam

rei-tarė.

pinigų, bet nų

kad

namas

jų

13-os

yra

kamba-K

pakankamai len

Poshkai

gyvenančiam

t

L'n ntm’l ižic it*
] ? zl š'.l 7
.. 1.keliems
1daug kantrybės
ir mylin- zdidelis
dar
vaikams
čios, pasiaukojančios
šir- ir Mr. Holt, palikęs savo
Klaidos Atitaisymas
dies?
faiTną vaikų priežiūrai, išMr. ir Mrs. Holt pasako- vyko į Korėją. Seulo mieste Mrs. B. Keblaitienė iš
ja. kad j>ereitą žiemą, vieną pamatęs vaikų skurdą, jis Detroit, Mich.,prisiuntė
gruodžio dieną, jie klausėsi panoro įsūnyti 8 maišyto Maikiui dovanų $1.00, o
paskaitos apie korėjiečių kraujo vaikus, bet susidūrė ne $0.50, kaip buvo pa
valkų vargą, ypač tų, kurie su kliūtimis, kurių nebuvo skelbta“Keleivio” Nr. 42.
yra maišyto kraujo, gimę iš numatęs. Įsūnijimo įstaty- Už klaidą atsiprašome.

ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA
šokiai kas trečiadienį, penktadieni ir šeštadieni.
Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.
Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,
tl»e “Singing Sveethearts.”
Cas^ Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgewater 855.

Nr. 44, Lapkričio 2, 1955

Vietines Žinios
PAREIGA BALSUOTI

Puslapis Septn.tta

tfELPTVK so. BOSTON'
Kandidatas E. J. McCormack,

Jr.

++T+T+T+T++ + T+TTTTTTTTttttTTTTTtTttTTtTTTTtTTttttttt'

ir Šeima

TĘSKIME TRIJŲ KARTŲ
VIEŠĄJĄ TARNYBĄ

Banduristu koncertas

Lapkričio 8 d. renkame
miesto šeimininkas. Visų
piliečių pareiga balsuoti,
rai didžiausia laisvų valslybių piliečių teisė ir ja būtinai turime visi pasinau^°lb
,
-------------------------- -

Spalio 25 d. simfonijos
salėj buvo ukrainiečių banduristų koncertas, kuris so
traukė beveik pilną salę.
Bandūra ukrainiečiams yra
tas pats kas mums kanklės,
jie dainuoja bandūrai pritariant.
Šis choras yra pasiekęs
Minėjo sukaktį
aukštą meninę viršūnę ir
Spalio 30 d. Lietuvių Pi beveik gali lygintis su gar
liečių Klubo salėj buvo pa siuoju Dono kazokų choru.
minėta Vlado ir Mikalinos
Trečiokų 40 metų vedybi Strumskis atsisakė
nio gyvenimo sukaktis.
I pokyli atvyko per 200| Aleksandras
Strumskis
svečių.
Sukaktuvininkai j dėl pašlijusios sveikatos at
gavo ne tik daug nuoširdžiųIsisakė iš "'Laisvės Varpo*’
linkėjimų, bet ir gražių do-Jiždininko pareigų. Dabar
vanų.
,
Itos pareigos teko Anelei
Pokylio vyriausia organi Januškevičienei iš Dorches
Miesto Torybos narys E. J. McC nmack, Jr. vėl yra kandidatas. Pa
zatorė buvo Elena Balčiū terio.
veiksle matosi jo žmona buvusi Ruply.ė iš South Bostono ir jų du vaikučiai.
nienė, progiamos vedėjas
A. Andrulionis.
•.••ją? X5000CO0<X?OeG000CX:• XXXX:; XXXX«CXXXXXX XXXXX1 : X ■■ S XX, XXXXXX r,>
Ce:XXXXXXXXJ
Dalyvis

M. Manomaitis dar
ligoninėj

Mykolas Manomaitis dar
. ,
.
.
. Jtebėro Carney ligoninėj ir
\y >tanuem.- į Čiurlionio dar tUrės įįa būti keliolika
ansamblio koncertą apkri- dj
Linki
jam R
/
jam
cio 12 d. patogiausia pa čiau atsisveikinti su ligoni
likti automobilius Uptovvn ne.
Garage (Botolph ir Gainsborough gatvių kampas),!
greta Jordan salės, kurioj j vVORCESTER, MASS.
bus koncertas.
Rengėjai ;
JIS PATARPININKAUS

Kitus mokins šokti

P. Maliauskas tarpinin
kauja išrašyti “Keleivį”:
Onos Ivaškienės tautinių 48 Mendon Street, tel.
šokių grupė ši šeštadieni ir PL 2-2212.

FRED LANGONE
— Į —

Bostono Miesto Tarybą
G A BUS—G ARBING AS—VETERAN AS
Robert Grigas
12 Swallow St.
So. Poston
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Perrinkime

Buvusį Cambridge Majorą

JOHN D. LYNCH

PERRINKITE

Automobilistu dėmesiui

—IŠRINKIME—

EDWARD J. McCORMACK
I MIESTO TARYBĄ

Cambridge Miesto Tarybon
Duokim Numeris

Balsą Pirmo Numerio Vyrui

♦Sėkmingas Biznierius

^Pirmininkas:
*Puikus Visuomenei Tarnavimo Rekordas

1

Universiteto Trusto, John D. Lynch

Drug Co., No. Cambridge Co-op Banko

^Išpildė Savo Pažadus Lankyti WarJus ir Aptarti Vietos Reikalus

'Per 4 Metus Mokyklų Komiteto Pirmininkas

^Priešinosi Nuomų Kėlimui Bostono Projektų Namuose

Balsuokime Numerį 1 už Tarybos Narį Lynch

^Parūpino Šviesas Prie Švento Petro Lietuvių Bažnyčios

sekmadieni New Yorko
VOK1ETIJA
Liaudies Šokių* mokykloje Jie jau nebegrįš
Paieškojimai
Rėmė padidinimą poilsio ir vaikams žaidimo vietų, kad sumažinus jaunųjų
(108 West 16 Str.,) šoks Spalio 21 d. i šv. Jono
Paieškau savo pusbrolio Motie
prasižengėlių skaičių
Mūsų mirusieji
jaus Andrulionio, kilusio iš Gudair kitus mokins šokti mūsų kapus
palydėtas
Vincas
V
.
vX
•
nililliv,
nmniv. r/runron/
V/IIU.1AIV7 J’UIOĮ’., ▼ rmicni.
tautinius šokius. Pradžia 2 AVackel-Vaškevičius, 42 me
Letuvių
Darbo
Kuopoje,
gub. Jis pats ar jį žinantieji pra
Išrinktas
i
Bostono
miesto
Tamavo karo laivyne antra
žinios apie Kandidatą:
vai. po pietų.
1955 ™
lnežkit
adresu
m.'
tų amžiaus. Velionis palike
metais su virš Kaiserslauterne,
*"'*|
j(,hn Gainor 1555 E. 22nd St.,
jame kare tris su puse metus tarybą 1953
Mokykla plačiai skelbda nuliūdusią žmoną ir kelius Baigęs Bostono viešąją mo Pacifike ir Atlante.
6.000 balsų pirmame bandyme. rugpiŪČIO mėn. 18 d. netl-j
Cleveland -14, Ohio
ma šią programą rašo, kad vaikus. Du jo sūnūs tarnau- kyklą, St. John’s paruošiamą Buvo narys savo dėdės kon- Vedęs Evelyn Ruplytę iš So. ketai mirė kuopos narys a.___________________ (45)
Ivaškienės šokėjai yra vieni ja Amerikos oro pajėgose: Karo Laivyno Akademiją Ana- gresmano John \\. McCor- Bostono.
a. KULIEŠIUS Stasys, gi- Ąš. Ona Miliaoskiūte, iš Paoiškių
iš geriausių visos Naujosios vienas Vokietijoj, antras polyje (B. S.) ir Bostono L'ni- mack advokatų firmoje, dabar
Benjamin J. Ruplis
męs 1912 m. sausio mėn. įaXTo, Vilnia^gub.^iiškaJSo
brolio Juozapo Miliausko iš tos pat
partneris
advokatų
firmoj
Mc

Anglijos tautinių šokių šo Port Dix, N. J.
33
Marine
Road
29 d. Kaune. Vokietijoje vietos.
Mokvkla
versiteto
Teisiu
Atvyko į Ameriką prieš r>irSo. Boston
Cormack & Guaragna.
kėjai ir kad programai pa Spalio 22 d. Notre Dame (LLB).
gyveno vienas, nes seimą mąjį karą. Gal būt gvveno San
Francisco. Jis pats ar ji žinantieji
sibaigus svečiai bus pavai
buvo likus Lietuvoje.
atsiliepkit adresu:
(44,
kapuose
palaidota
Ona
RuaMme©300®®®®a®®®0©0©®e®®®0©s
osioci :ixxxx: '•
x xxxxxxxjc
Miss Ona Mifianskiute
šinti lietuviškais valgiais. seckaitė-Svirskienė, 61 memacc
5 Mechanic St.
Ieškau Kompanijonės
ESPANOLA, ONT.
Saxonville. Mass.
tų amžiaus, palikusi vienin- Tokio pat amžiaus šieGARDNER, MASS.
Paieškau pavienės moters, kuri
Kalbės dr. M. Gimbutienė teli sūnų Juozą.
met sulaukė dar šie visuo- Ar juos išrinksime?
norėtu apsieryventi Floridoj, pas ma
TONIKAS VIDURIAM
ne. Rendos mokėti nereikės. Rašv.
menininkai: Juozas Pupka, "*
............ Labai nudžiugau
kit:
(44)
Demokratų
prakaltos
čia yra namini
Emersono kolegijos radi
A. Kriaučelis, K. Budinavi- Lietuvių Bendrovės pirm. Spalio 16 d. 2 vai. p. p.
Mrs. C. Ke'hr
gyduolė:
mišinys
1543 S.W. 7th St.
jas (WERS FM), pradėjęs Spalio 23 d. Lietuvių Pičius.
i- "
11C
Jonas Sargotas nominaci- ~ Philadelphijos išgirdau
Miami, Fla.
šaknų, žolių ir sėk
pasikalbėjimus apie įvai liečiu Klubo salėj buvo lie
nius rinkimus pi a aimejo, ]įetUvių radijo pusvalandžio
n»v»1h?iL
lų. Ji vartojama ar
rias kalbas, pirmadienį, lap- tuvių demokratų suruoštos ^a<^° mirusi
bet da martiniai mies i \ri- duodamus lietuviškų dainų i •
Dažistamus’ ir Driete ’
batos formoje non
Tno labai
,aba). aps
Adžiaukričio 7 d. 7 vai. vak. duos prakalbos. Kalbėjo Julija .... Spalio 24 d. savo bute dybos nariai EdmundTaEdmund TaTu0
įdžiau- !?me
šių ligų: skilvio ne
Keleivį.
pasikalbėjimą su
mūsų Našukaitytė - Mack, Zeno- 28 Perry gatvėj rastas mi- mulėnas ir Katanna Kras- giau neg
12 metų gy_ »«» uzsisakyti
virškinimo, inkstų
metams $4.
mokslininke, dirbančia HaHa-nas
liga Leonas Va-kauskienė laimėjo. Jei nn- vend’arna<5 Espanioloj nebu- Kaina
Kai
jias Balcom —Balčiūnas ii _ręs_ širdies
___
(kidneys), odos išvardo universitete, dr. Ma miesto majoras Jomes D. Jančiauskas, 63 metų am-kimų dieną visi už juos bai-yau
gerklės
užkimimo.
dai
.
. į bėrimo,
rija Gimbutiene.
O’Brien.
žiaus. Kaimynų pašaukta suosime ir kitus raginsime, nu
dėkoju už ta ma_ ReUmatlŠKl SkaUSIMl 'plaučiy uždegimo’
savimo, pūslės ligų, širdies suJie visi lietuvių remtini, policija išaiškino, kod ve- vėl turėsime miesto seimi- jonuTna
GERA
MOSTIS
X
2
__
•
•
1
_
•
__
___
vrirUrtt
4-nvnn
OOVlcVlIl
~
pykimo, šiurpuliavimo, peršali
K. Kalinauskas sveiksta
už juos reikia balsuoti.
lionis jau buvo miręs prieš ninkų tarpe sav
Retesnio Galinga Mostis, sudaryta
J. Vamauskas
iš daug skirtingų elementų, turi sa mo, dieglių, reumatizmo, bron
poią dienų.
Gavo paaukštinimą
Ačiū už sveikinimą
vyje galingą šilimą. Šildydama ga chito, rožės, riemens degirtimo,
S.L.A. prezidentas adv
lingai, ištarpins Reumatiškus skaus
Neuždarys krautuvių
mus. ranku, kojų skaudėjimą ir tir- galvos skaudėjimo, sąnarių gė
Ačiū “Laisvės Varpo” ve-Be lietuvaičių
Kalinauskas
iš
Carney
ligoKap.
Paul
P.
Deveikis,
.
...
, i • •
ir-i
z4
•
•
, •
P’mą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo. limo. ir nuo daugelio kitų vidu
ninės įseis po savaitės vėl dėjui P. v įsmmui uz sveiki- Spalio 24 d. auditorijoje garažo ir gazolino stoties Kananos vvnausias teis- „jų pagelbėjo ir tamstai pagelbės rių ligų. Šios arbatos svaras
atgavęs savo jėgas ir kibs nimus mano 60 metų am* prasidėjo 96-ji muzikos savininkas, gavo aviacijos mas panaikino Montrealio pEK^NS^oiNTMENT^^ba’nS?- kainuoja $4.00.
i darbus, kurių ligos metu, žiaus sukakties spalio 23 d- šventė.’ ši karta jos pro-atsargos karininkų majoro miesto įsakymą, kuris buvo nte i ^uvę Kaina 2-<m! $1.00ALEXANDER’S CO.
aišku, daug prisirinko.
proga.
eramoi lietuvaičiu nebuvo laipsni. Povilas ir jo žmo- paremtas Quebecko katali-grąžinanicr
P‘u;>
414 BRO A DW A Y
- SeniaJ joje vra dalyvavusi na Elena Majauskaitė au-kiškos provincijos seimelio
£7
South Boston 27. Mass.
Anna
Kaskas,
Apolina gina 3 gražius vaikučius.
įstatymu, katalikų švenčių
dienomis uždaryti krautu- 1
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
Stoškiūtė ir Lilian Mickevi- Baigį mokslus
ves.
čiūtė.
AMERIKOJE
MES ATLIEKAM ...
Vyčių
narys
David
Aukš

J. Krasinskas
tikalnis neseniai baigė Bos
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ
Edward J. Mclaughlin, Jr.
tono universitetą ir gavo
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Joseph E. Lee
susijungti su savo broliais ir sesėfhis bendram lie
gerą
darbą Worcestery
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
draudimo bendrovėj.
Jei tamstoms reikia—
vos ateitį.
Vytis
jraiaj’.,-------------

LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

KAIP PAŽINTI
KOMUNISTUS

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

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

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

BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

Kandidatas į Bostono
miesto Mokyklų Komitetą
Kandidatas

Geriausia priemonė pa
žinti komunistus yra pa
gyventi jų valdžioje. Štai
17 grįžusiųjų is rusų nelais
vės vokiečių karių, kurie
turėjo būti Įkurdinti Ryti
nėj zonoj, viską palikę, per
bėgo Į vokalinį Berlyną.
Dešimtį jų atlydėjo ir šei
mų nariai.

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

636 East Broadway, South Boston 27, Masa.
kandidatuoja vėl
miesto Tarybą.

j

Bostono

Majoras
AR JAU

JOHN B. HYNES

i M. Lapėnienė sveiksta

Marija Lapėnienė po ope- ■
•'
1
1
r
I
racijos tiek pasveiko, kad
galėjo apleisti Carney ligo
ninę ir išvykti pas sūnų.

Dr. B. Matulionis
vidaus specialiai pbučių ir iirdies ligos. Priima bet luiną d.er.ą, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.

Nepaprasta Plastiku Išdirbiniu
Paroda

ĮSIGIJOTE?

Ar jau turite biletus čiurlioniečių koncertui, kuris
bus lapkričio 12 d. 7:30 vai. vas., Jordan salėj (Hun
tington ir Gainsborough kampas)? Pasiskubinkite jų
įsigyti Ivaškų baldų krautuvėj (366 Broadway, South
Boston, tel. AN 8-4618), nes jų visai mažai belijo,
pasivėlinę nebegausite.
Dideliu vargu Čiurlionio ansamblis gautas šį kartą,
vargu greitai bepajėgsime antrą kartą jį atsikviesti—
nepraieiskime šios progos. Tą padarę gailėsimės.
PRANEŠIMAS TĖVAMS

Nr. 41, Lapkričio 2, 1955

KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Atsisveikino su Stilsonu

Telef. 22. Pascoag, Rhode Islana
Adresas: State Sanatorium.
Wallum Lake, Rhode Island.
Astumas: nuo Providenco—24 my
lios, nuo VVorcester—26 m., nuo
Boston ar Brockton—60 m., nuo
Thompson, Conn.,—10 mylių.

Nuo spalio 29 iki lapkričio 6
EMPIRE WALLPAPER
d. Bostone vyksta nepaprasta
COMPANY
“plastiko progreso paroda.”
kurią pirmą kartą gali lankyti Savininkas Gerald Vareika
ir publika. Paroda atidara 105 Didelis pasirinkimas viso
Arlington St. prie Arlingtono kiausių popierių ir “oilcloth”
gelžkelio
stoties,
požeminio
sienoms lipdyti
prieš Statler viešbutį. Ją gali
su didele nuolaida
ma lankyti kasdien nuo 2 po
135 Emerson St., k. Broadvvay
pietų iki 11 vai. vakaro, o šeš
i tadieniais nuo 1 po pietų iki
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
iki 8 vai. vakaro
11 vakaro. Įėjimas 90 centų,
bet galima įeiti ir už 50 centų,,
jei turėti tikietą. kurį galima ~
gauti “Keleivio” ofise, arba Į
DR. D. PILKA
tAmberland Korporacijoj, 277
W. 2nd St., So. Bostone.
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8
Parodoje išstatyta galybė vi
sckių naujausiu išdirbinių
iš
546 BROADWAY
plastiko.
SO. BOSTON, MASS.
šiemet, parodoj pirmą kartą
Telefonas: SO 8-1320
dalyvauja ir vienintelė lietuvių
plastiko dirbtuvė. Amberland
Corporation (277 ,E. Second St.,
Tel. AV 2-4026
Ko. Bostone), kurios vedėjas
vra Ignas Kubiliūnas.

Pranešame, kad Bostono Spalio 30 d. buvo L.D.l).
šeštadieninės
lituanistikos 21 kuopos narių susirinkimokyklos tėvų susirinkimas mas, kuriame jos ilgametis
yra kviečiamas lapkričio pirmininkas Juozas Stilsomėn. 5 d. (šeštadienį) 6 v. nas atsistatydino, nes jis išvakaro šv. Petro lietuvių vyksta i Brooklyną nuolat
parapijos salėje.
gyventi. Susirinkimas padėKviečiami visi tėvai, ku- kojo Stilsonui už jo didelį
rių vaikai lanko šią mokyk- įnašą kuopos labui ir palinlą būtinai šiame susirinki- kėjo geriausios sėkmės jo
tolimesniame gyvenime.
me dalyvauti.
Naujo pirmininko rinki
J. Vaičaitis,
mas atidėtas kitam kartui.
mokyklos vedėjas
Tos dirbtuvės išdirbiniai yra
Be to nutarta Didžiojo Vil
Inž. B. Galinis,
išstatyti 82 būdoje. Verta pa
tėvų komiteto pirmin. niaus Seimo 50 metų su
žiūrėti tos parodos.
Spauda S eikina ir Giria Majorą Hynes
kaktį paminėti kuopos ren
(skelb.)
giamame
pokyly
(bankete)
“
Tyrinėjant
mokesčiu
klau■.Majoro
Hynes
pasisekimas:
"Majoras
Hynes
gali
daug
Mirė P. Luzeckas
gruodžio 4 d.
simą Bostono mieste reikia tu- remiasi ne tiktai jo asmeninė- kuo pasigirti... Jis pasirodė
Žemiausios hidtnenu Kainos
rėti
galvoje,
kad
majoras
John
mlypatybėmis
ir
sugebėjimu
kaipo
vienas
iš
mūsų
valstijos
Televiz<oradijo lempų (tuSpalio 23 d. Cambridge,
B. Hynes buvo vienas iš ge- atlikti sunku darbą, bet taip daugiausiai žadančiu žmonių. .. be-t. paveikslų lempų, TV antenų,
Mass., mirė senas “Kelei
riaušių majorų miesto istorijoj pat io patyrimu ir mokėjimu Bet majoras Hvnes nesigiria. .. Radijo ir to:-«jrrafų. Lempos išPERRINKI!
,
...
. bandomos dvkai.
vio” skaitytojas Petras Lu
ir kad viena iš svarbiausių jo -uprasti visuomenės reikalus. .Jo pažymėtinas kuklumas ir giGlobė Electronics
zeckas, gyvenęs 490 Broad
pastangų buvo vesti miesto rei
200 Washington St., Boston
BOSTON GLOBĖ tos pareigos ir atsakomybės pa
Tel. LA 3-3117
vvay. Velionis Cambridge
jautimas, neleidžia jam girtis.
kalus taupiai.
(47)
",..
jei
mes
bandysime
jverišgyveno apie 50 metų. tu
"Tas yra svarbu atsiminti. ,įnp. ką majoras Hynes davė “— mes galime pilnai pasi
rėjo foto studiją ir nekilno
Proga Darbščioms Moteriais
nes miestas vargu ar turės ._erjau _j,, Bostonui, mes atra- tikėti. kad remiamas viešosios
jamo turto tarpininkavimo
Daugiau progų jums uždirbti sanuomonės,
jis
darys
viską,
kad
ateityje kitą toki majorą, ku- sime. kad .. tariant tą vienu
nuosavame oiznyje per apvalius
padarius Bostoną geresne vieta vo
įstaiga. Jis priklausė vietos
metus. Mes išmokome jus. Pradėk1
ris turėtų aukštesni supratimą žodžiu, ji davė miestui cha- gyventi__ ”
uždarbiauti tuoj pat. Keikia rnoKėt
Lietuvių Tarybai, abiem
savo pareigos prieš mokesčiu rakteri...
BOSTON
AMERICAN
??
KlHkaĖ
’ kę Mrs.
klubam ir kitoms organizaD. M. S. S6 Treftor. Drive, East
mokėtojus, arba kuris dės di‘Majoras Hynes davė miesciioms.
dirbo iu vadovybė•f
ar
"Majoras Hynes gerai atliko Braintre<>
B;’ 2-35ll-W
l 10 1
desnes pastangas laikyti mies’o juj charakterį—padorumą, sąse.
savo darbą ir galima pasitikę------------------------------Paliko liūdinti žmona Į MIESTO TARYBĄ išlaidas žemas kartu parūpin žir.ingumą, nepaperkamumą >r ti, kad jis ir toliau dirbs miesBI TAS NUOMAI
So. Bostone. 187 Bovven St., trc-l
damas būtiną patarnavimą.'’ teisingumą.-*
Emilija Jurkauskaitė -Luto gerovei, o ne savo asmeni- name
aukšte, išnuomuojamas 4-ių
nei
naudai.
”
kambarių butas su vonia ir kt. pazeckienė. 2 dukterys, iš ku
BOSTON
HERALD
BOSTON
POS1
I
(44)
BOSTON TRAVELER ;””uma,s
lių viena yra medicinos gy GABUS—VETERANAS
Kreiptis
po 4 vai. vak. antram
aukšte, 187 Bovven St.. So. Bostone.
dytoja, ir 4 anūkai. Jiems
PAUL S. ZASIMEN. JR.
šiuo reiškiame užuojautą.
20 WINFIELD STREET
Hilltop Kalakutų Farma
TEISININKAS
SO. BOSTON 27. MASS.

Jis Padare Bostoną Geresne Vieta Gyventi

William J.

FOLEY

~

7

-------

V *.

Tiesiai iš farmos. geriausiai au
balti olandiški kalakutai. Pa
šaukit RRocktor. 8-1696. A. J. Cook,
630 No. Carey St., Brockton, Mass.
(47,

Ką lietuviai gali

ginti

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS
Valandos: 2-4 ir 6-8
Nedėliomis ir šventadieniais:
nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti Uph^n’s Corner
DORCHESTER, MASS.

FLOOD SQUARE
HARDWARE CO.
Savininkas A. J. Alekna
628 East Broadvvay
South Boston 27, Mass.
Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos
Popieros Sienoms

Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams
Reikmenys Plumberiams
Visokie Geležies Daiktai

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON, MASS.
Office Tel. A N 8-0948

Res. 37 ORIOLE STREET
West Roxbury, Ma

Lietuvos garbės konsu
Tel. FA 3-5515
MIRĖ P. GALINIS
las adv. A. Šalna “The
LIETUVIAI BALSUOTOJAI!
UŽ PASTOVUMĄ!
Christian Science Monitor”
Spalio 26 d. po 8 metų
RADIO PROGRAMA
f
spalio 25 d. numery atkrei
ligos Cambridge mirė Pra
VĖI IŠRINKIM
Perrinkit į Miesto Tarybą
Lietuvių Radio programa Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
pia amerikiečių dėmesį, kad
nas Galinis, gyvenęs 128
iš stoties WBMS, 1090 ki Dr. J. C. Seymour
Joseph Lee
Brooklyno Dodgers koman
Cherrv gatvėj, o spalio 29
lociklų, veikia sekmadie
dai beisbolo čempiono var į MOKYKLU KOMITETĄ
(LANDŽIUS)
palaidotas Mount Auniais nuo 12 iki 12:30 vai.
dą laimėjo lietuvių kilmės
Gydytojas ir Chirurgu
burn kapinėse.
, dieną. Perduodamos lietu Lietuvis
Vartoja vėliausios konstrukcijoa
Johnny Podres (Poderis).
viškos dainos, muzika ir
X-RAY Aparatų
Ta proga konsulas kelia Jis visada turi laiko mo- Velionis paliko nuliūdu > i PATYRIMU. GERAI NUSIPELNĘS VISUOMENI-Magdutės Pasaka.
Pritaiko Akinius
sią žmoną Oną Repšaitę.
amerikiečiams klausima, ai
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
U
e
_
nai
ir
vaikui.
Jus
galite
pabrolėnaitę Gaidelienę. kom NINKAS. KURIAM RŪPI MIESTO REIKALAI IR „ Biznio reikalais kreiptis į
534 BROADVVAY
daug jų ką žino apie
Baltic Florists gėlių ir doSOUTH BOSTON, MASS.
tuvą ir kitas Pabaltijo vais- sitikėti 14 metų vieša tarny- pozitoriaus Juliaus Gaide
ŽMONIŲ GEROVE
vanų krautuvę, 502 East
lio žmoną, daug kitų gimitybes ir kiek tų kraštų iš
Broadtvay, So. Bostone.
nių ir gerų draugų. kurie
eiviai yra prisidėję prie šio ba be atlyginimo.
Tel.
SO 8-0489. Ten gau
,
gausiai
atsilankė
ir
palydėTel. SO 8-2805
Apie Gabriel F. Piemonte Bostono dienraštis Traveler
krašto pažangos.
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