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Vietiniai Rinkimai Visame
Krašte Įdomina Politikierius
Daugelyje Vietų Vyksta Savivaldybių Rinkimai; Stebė
tojai Bando Atspėti, Kur Kryps Kraštas Ateinan
čiais Metais; Rinkimai Mažai Teisjudino Žmones

ŽIAURIOS GRAIKŲ STUDENTŲ RIAUŠĖS

•50 METAI

Vokiškas Klausimas Ženevoj
Nepajudėjo iš Vietos
Vakarų ir Rusijos Planai Yra Griežtai Priešingi; Jei Ru
sija Nepakeis Nusistatymo, Derybos Nieko Neduos;
Viduriniųjų Rytų Klausimas Peršasi j Pirmą
Vietą; L. Koganovič Pranašauja Bolševiz
mo Įsigalėjimą Visame Pasaulyje

Ši antradieni visame kraš- Castillo Irgi Nori
te vyksta įvairių pareigūnų
Koegzistencijos
rinkimai. Daugiausiai ren
Prezidentas Tarsis
Derybos Ženevoj tarp kekama savivaldybių vykdo
Knnnresn Vadais turių didži4Ju buvo PerGvatemalos
diktatorius
SU Kongreso
r anais trauktos savaitgaliui. Molomieji organai, miestų tary
C.
Costillo
Anmas
lankosi
bos, miestų majorai, atsto- T
i
~
to vas išvyko i Maskvą dalyvai i vietos valstijų seime Jungtinėse Amerikos val
vauti bolševikų perversmo
stybėse
ir
tarp
kitko
jis
pahovver
planuoja
lapkričio
lius, įvairūs teisėjai ir vais,
,
. .
minėjimo iškilmėse (lapkri12 ir
tiju gubernatoriai.
Lakė P i’ a k a 1 bą Jungtinių
Platesnės reikšmės šie JaullJ organizacijos seime,
stinėje, Baltajame Name
sekretorius lankėsi Vieir
ten
tartis
su
kongreso
va

linkimai visam kraštui ne- ®a'° kalboj Castiilo pasi
noje ir dalyvavo ten atsta
♦- .
■ --Z,
dais. Abiejų partijų kon tytos operos atidaryme, o
♦
turi, bet politiniai stebėto- sakė uz sugyvenimą su ko
-----..........
greso vadai bus pakviesti paskui buvo nuvykęs tartis
jai mano. kad rinkimai pa- ™u,n‘st>i „valdomais kraštais,
Graikijos sostinėj buvo minima Mussolini ultunialumo Graikijai 15 metu su
pas prezidentą pasitarti dėl su Jugoslavijos diktatorių
rodys krašto nuotaiką ir leis ėliau jis spaudos
atstokaktis. Studentai tos dienos iškilmes panaudojo propagandai už Kipro saloįvairių įstatymų leidimo ir Tito.
špėti, kaip kraštas nusiteiks ' ai?& s?.k®’ kac ,s?v0 klas~
,
prijungimą prie Graikijos. Susiremim uose su policija 39 asmenys buvo sužeis
kitų
klausimų.
ateinačiu metų rinkimuose. te. 11 tokau persekios komuti, tame skaičiuje 13 policininkų. Atvaizde ant parlamento laiptu studentai lai
T .
......
, Pereitos savaitės derybos
nistus ir jokio sugyvenimo
ko
suėmę
vieną
policininką.
Kai kuriose valstijose rin su jais nepripažins.
plikac
klausimo su Rusija nėra jo
kiminė
karštoka.
—
...kova
. buvo
XT
T
Diktatorius nepaaiškino,
VVashh’ngtono važiuos į sa kios vilties susitarti. Rusija
Pavvzdziui.
vo farma tęst gydymąsi, oTT,.
.
, Nevv , ,. Jersey
, ,kodėl jam vra negera tas,’ Kruvinos Kautynės Daug Spėliojimų Dėl Nobelio Premija
valstijoj
renkama
dalis
vais,
«
»»
•
Sinojaus Dykumoj
Rusijos Politikos
Pabėgėlių Globai po Naujų Metu grįš prie sa-^ieJ^^val^bę? jei
...
x - •
- .
, kas vra gera visam pa
tuos senatorių ir visi vais- <auĮfuj9
vo pareigu. Prezidento svei-<iJ?. •*
’ C
tijos atstovu rūmų nariai.
'________ ______
, ,
x
bolševikai galėtų tą suvie
Pereitą savaitę tarp Izra- Rusijos bandymai įsipils- Jungtinių Tautų organi- kata
į nytą Vokietiją
subolševiToje valstijoje rinkimai nu- „
__ .
elio ir Egipto ėjo smarkūs ti arabams į ginklų statyto- zacijos 1951 metais įkurtas
—— —
~
lems, ar valstija bus tvar- * OI'CIO Serai HUS
kinti. Vakarai su tuo neno
koma demokratų ar liks reAnt Pardavimo susikirtimai Sinojaus dyku-jus ir prietelius kelia labai ofisas pabėgėliams globoti Saulės Šiluma JūU rti sutikti ir siūlo 1956 m.
Šildo Namus rugsėjo men. daiyti laisvus
publikoniska, kaip ji buvo
Fordo kompanija nutarė moję, prie Izraelio ir Egip- daug spėliojimų Vakarų ir šelpti pereitą savaitę suto
sienos.
Keli
tūkstančiai
valstybėse.
Amerikoje
vysulaukė
nepaprastos
garbės.
_____
rinkimus visoj Vokietijoj;
nuo 1937 metų, nors pernai gavo šėrus pardavinėti bir>Vnivpcnins;
narlameiito
na.
.
.
,
. .__ ___ iRo*
zyaų Karių ten užpuolė ir nausyues 51 ururn. j? 111
bimetų rinkimuose žmonės žoje. Iki šioiiai visa didžiuĮvairus oanuymai jau paužėmė
vieną
egiptiečių
lainoma.
kad
rusai
siekia
įgyskirta
komisija
jam
pnpafodė
kad
namus
ga
Į
ima
šil-jo
»'
nesutiks leisti, kad
ten ii išrinko demokratą gu- jg Fordo kompanija buvo
komą
poziciją.
Kautynės
vendinti
savo
seną,
dar
iš
žino
1954
metų
Nobelio
ta
^
_
(
]
vt
j
’
su
sau
iės
šilima,
be
jo-N'okiečiai
laisvai pasisakytų,
hernatorių..
.
vienos šeimos nuosavybė,
Kai kiniuose miestuose, kompanijos serai buvo For- ėjo ant sienos, dalis Egipto carų paveldėtą svajonę pn- kos premiją už glohą 5l!‘kio kito kuro. Inžinierius kokios vyriausybės jie nori.
kariuomenės buvo įsistipri-eiti prie “šiltųjų vandenų” teiktą pabėgėliams iš įvai- George
‘ Lof
dabai’ Amerikos valstybės sekkaip Philadelphijoj, Bosto- do šeimos
seimos nariu
narių rankose. nusi
savo
teritorijoj,
o
dalis
ir
ypač
prie
Viduriniųjų
Ryrių
diktatūrų
kraštų,
ne ir kitur, kur renkami Žinia apie Fordo kompa
stato namus Denver, Colo., retorius. bandė įrodyti Mobūk
tai
žydų
teritorijoj.
Žytų
aliejaus,
kuris
dabar
yra
J.
miestų majorai, rinkiminė nijos šėrų pasirodymą bir
T. oi ganizacija tui ėjo jyjjeste, kurie turės Įrodyti, lotovui. kad jis nesilaiko
kova irgi buvo karšta, bet žoje suįdomino daug bir dai išvarė egiptiečius ir iš Vakarų valstybių rankose, susirūpinti pabėgėliais po kad sauĮės šilima šildomi “Ženevos dvasios” ir vyriauniekur rinkimai taip neiš žos spekuliantų, kurie ma savo teritorijos ir iš Egipto Yra spėliojimų, kad Mas- to, kai Amerika ir kitos vai- namaį kainuoja nedaugiau sybių galvų susitarimo, pa
judino žmonių, kaip juos iš no, kad Fordo šėrų kainos krante esančių pozicijų. Vė- kva nori sukelti žydų-arabų stybės nustojo juos globoti. kaio
kaip ir
ir kitu kūru šildomi daryto liepos mėnesį, bet
liau
egiptiečiai
skelbė,
kad
karą,
tikėdama,
jog
arabai
J.
T.
įkurtas
ofisas
stengiajudina prezidento rinkimai. bus aukštos, o todėl
namai ir kad dabar Ameri- Molotovas ir “Ženevos dva,bus
jie
žydus
išvarė
iš
prarastų
bus
sumušti
ir
pralaimėto
si
suteikti
pabėgėliams
pasį~j'
e jau galima saulės š’li- šią” ir liepos mėnesio susiKentucky ii Mississippi prOgOg kaį karn pasipelnvti.
pozicijų
bet žydai tą užgin- karo pasėkoje arabų kraš- togę ’r padėti jiems įsikurti ma šildyti 13,000,000 na- tarimą aiškina savaip ir tuo
valstijose renkami guberna- Fordo šėrai pasirodys rin.
čija.
Žydai
skelbia, kad jie tuose bolševikai prieis prie pastoviai įvairiuose
---- ‘ kraštuo
klausimu nesusikalbėta.
J?1131; ?.et
Kentucky rin- koje p0 \auju Metu. Fordo
užmušę
50
egiptiečių
ir
40
valdžios.
Sirijoj
komunistų
se.
J.
T.
pabėgėlių
ofisui
Bandymai su saulės šili- John Foster Dulles Jugo
kimai įdomina kraštą. Toje jkurtos fondacijos, ‘ kurios
paėmę
į
nelaisvę.
Egiptieįtaka
jau
dabar
tai
yia
gana
\ado\auja
olandas
Di.
G.
J.
ni
a
apšildyt namus jau da- sJbvijoj susitarė su diktatocastijoje eina varžytinės jaįko nemažai šėrų, iš šėrų
rond daug'metų nuo Massa- riu Tito, kad Rusijos pa
tarp demokrato ir repubh- pardavinėjimo gaus nema- čiai giriasi net 200 žydų už-stipri, o jei Sirija prakištų Heuven Goedhart.
keno kandidatų.
mušę.
'
karą,
ten
valdžia
neaSu
Nobelio
premija
pabėchhusetts iri Arizonos. Šil- vergtieji kraštai (satelitai)
zai k?»pitalo prieauglio, nes
Mississippi valstijoj iš kompanija toms fondaciKanuolių susišaudymai bejojamai pasigautų holše-gėlių globos ofisas gauna ir dyti namus saujės gjiima ga_ turėtų atgauti teisę patys
anksto žinoma kas laimės. joms savo Šeras davė “šei tarp žydų ir egiptiečių vyko'ikai. Panašiai galėtų atsi-piniginę dovaną $35,066.
Hma, bet dar būvi neišneiš spręsti savo reikalus be kiJei
arabų
tik Sinojaus dykumoj, tikti ir Egipte. T~
spręstas išlaidų klausimas, ty valstybių Rusijos kišimomyniškomis kainomis.” Iš 1ne
_ z. ir Gaza
__ srityje.
_ _ A____
!_• bvoČtnACO
CUlCirl
TYRINĖJA GENERAL
bet
Žydai
kraštuose
susidarytų
“
liauSAKO, MARGARETEI
Toks namų šildymas turi si, bet dėl kitų klausimų joviso Fordo kompanija ma
MOTORS KORPORACIJĄ no paleisti į žmones 6,952,- prie mūšių vietos neleido J. dies demokratijos (bolše- ‘IŠMAZGOJO SMEGENIS’ butj netik tiek pat geras ir kio susitarimo ir ten nepri------patogus, bet neturi būt’ eita, ar gal neskelbiama,
... 293 šėrus, kurių vertė bus T. organizacijos stebėtojų, vikų) vyriausybės, tai arasenato viena
kad
jų
“
gyvybei
negrėstų
hų
kraštų
aliejus
plauktų
į
Anglų
spaudoje,
vpac
brangesnis,
kaip šildant na- Ženevos derybose oficiąkomisija tarp 4 jr 5 šimtų milionų
pradeda tyrinėti General doleriu.
pavojus”.
Rusiją ir pasotintų jos alie- Beaverbrook leidžiamame mus ' kitu kūru. Tas klausi- liai nekalbama apie ViduriMotors korporaciją. Senato
________________
-------------------------- jaus troškulį, o kvailoki \ a- “Sunday Express” keliamas mas dabar ir esąs jau
iš- niųjų Rytų įtemptą padėtį,
komisija nori .išaiškinti, RUSAS
karai galėtų tenkintis rusų reikalavimas, kad Anglijos !pręSta$.
kur gresia iškilti karas tarp
John
Foster
Dulles
kaip ta korporacija ------išaugo
šypsenomis.
bažnyčios galva arkivysku-,
________________
žydų ir arabų. Bet tas klau
ATOMINIŲ BOMBŲ
•ki dabartinio savo dydžio
simas dabar yra pirmoje
Lankės Pas Tito Visuose Vakarų valstybė- pas Fisher trauktųsi iš savo
senasis
10 bilionų metinės apyvar
---se
rusų
veržimasis
į
Vidurivietos.
Esą
jis
prikalbėjo,
o
u
n
vietoje
visų diplomatų galtos ir 1 bilionas metinio “N. Y. Times” korespon Valstybės s e k r e t orius niuosius Ertus kelia didelio kad karalienės sesuo Mar-!
bUltonas
GriZta
vose. Sovietų bloko kišimaHarry
Sshvvartz
pelno) ir kaip jos augimas dentas
-------sis i žydų-arabų ginčą ir
John Foster Dulles pereitą susirūp’nimo ypač dar ir garet netekėtų už lakūno
pakenkė konkurencijai. Se buvo nuvykęs į Rusiją ir ten sekmadieni lankėsi Jugo-todėl, kad niekas nežino, Tocvnsend, o toks įkalbėji- Prancūzų vyriausybė sunardavinėiimas ginklų
crinklu arasu-pardavinėjimas
turėjo
progos
pasikalbėti
su
nate liudys tos korporaci
slav-’ijoj. Jis turėjo pasitari- kokių priemonių imtis, kad mas yra ne kas kitas, kaip tiko, kad senasis, 1953 me- bams pažadino Ameriką ir
daugeliu
rusų.
(Korespon

jos aukštieji pareigūnai.
“smegenų mazgojimas.” Pa- tais pašalintas nuo sosto kitus Vakarų kraštus iš Žedentas kalba laisvai rusiš mą su Jugoslavijos diktato- rusus sulaikius.
Tito.
Spėjama,
kad
vai—
----------------------gal
kai kurių anglų many- Moroko sultonas Ben Yous- nevos snaudulio ir' parodė.
Spėjama
kai). Vienas rusų gydytojas liu
mą, jau laikas žmoniškai sef, grįžtų vėl į savo sostą, kad rusai, juo jie daugiau
Ar Tyrinėjimas
jam sakė: “Pagrindinė klai- stybės sekretorius norėjo iš- Peronas Kaltina
siaiškinti
su
Tito.
kiek
Va“
Oligarchiją
”
žiūrėti
į persiskyrusių žmo- Sultonas dabar yra Pary- šypsosi, juo daugiau šunyYra Politinis? da kurią jūs amerikiečiai
____
nių vedybas ir nelaikyti to žiuje, kur jis buvo atgaben- biu jie rengiasi daryti.
J
7
.
. padarėte, buvo ta. kad 1946 karai gali pasitikėti Jugoslavijos
parama
Rytų-VaBuvęs
Argentinos
diktanormalaus dalyko kokiu tai tas iš Madagaskaro ‘ tiem- Minint bolševikų perversSenato žemės ūkio komi- metais jūs nepanaudojote
sija veda tyrinėjimą
del atominės bombos prieš Sta- karų varžytynėse, ypač da- torius Peronas išsikėlė iš prasižengnmu prieš moralę, ties”. Iš Paryžiaus sultonas mo sukaktuves Maskvoje iš-------------------------vyks į Rabatą, Moroko sos- kilmingame mitinge Didžiakrintančių žemės ūkio Plo_ liną. Jei jūs dabar tikite bar, kada Maskva* atnauji- Paragvajaus į Nikaragvą.
jame teatre kalbėjo Lazaris
dūktų kainų. Komisija Jau tiems niekšams (bolševikų no “normalius santykius” Pakelėje, pasikalbėjime su POPIEŽIUS MALDAUJA tinę lapkričio 18 d.
IŠLAIKYT TAIKĄ Praucūzai mano, kad su- Kaganovič ir tvirtino, kad
ilgesnį laiką apklausinėja vadams), jūs turėsite pro su Jugoslavija. Tito ir da-spaudos atstovais, Peronas
-------sitaikius su senuoju sultonu dar šiame šimtmetyje visas
farmerius ir įvairius žino- gos to pasitikėjimo gailėtis. bar nori gauti ekonominės aiškino, kad jį nuvertė “oligarchija,” keli turtuoliai, Kalbėdamas karo vetera- galima bus prieiti taikos pasaulis bus bolševikiškas.
\us įvairiose krašto dalyse. Kada jie (bolševikai) turės pagalbos.
1
d.
J.
F.
Dulkurie
nepasigailėjo pinigų nams lapkričio 6 d. popie- Moroko protektorate, ten nes bolševizmo idėjos kė
Lapkričio
Republikonų
nacionalinis jėgą, jus sušaudyti, jie tą
komitetas pereitos savaitės paf)arys ... Ar manote, kad lės lankėsi Ispanijoj ir ture- sukurstyti maištą prieš jo žius sakė. kad jis ir vėl sudaryti iš visų grupių nau- liauja “be vizų ir be pirštų
gale paskelbė, kad tyrinėji- murns nenusibodo gyventi, jo pasitarimą su Ispanijos valdymą. Peronas išvardijo maldauja tautų valdovus ją vyriausybe ir su ja susi- nuospaudu” ir užkariauja
diktatorių Franko.
kelis* “oligarchus,” kaip O. “dėti visas pastangas, kad tarti dėl tolimesnių Prancū- vis dar daugiau
žmonių.
mas vedamas “politiniais kaip gyVUĮįams?”
J.
F.
Dulles
kelionės
į
Bemberg,
P.
Lamuraglia
ir
būtų
išvengta
naujo
kraujo
zijos
ir
Moroko
santykių.
Kaganovič
sako.
kad
tų idėtikslais,” kad demokratai________________________ _
galėtų kitais metais
dau- Mėgindamas pagalvok, kaip Madridą ir pas Tito buvo Dr. Gainza Paz. kurie dau- praliejimo, naujų gedulu ir Sutarimas dėl sultono pri- ju nei eksportuoti nereikia,
daromos išsiaiškinimo tiks-ginusiai
giau farmerių balsų pagau-tu atprasi.
giausiai prisidėjo prie jo naujų bereikalingų skerdy- sidės prie Moroko nurami- jos pačios wužkrečia žmonių
nimo. I.ent taip laukiama, galvas.
ti
„
(Konfucijus)
lu.
ūūų.”
nuvertimo
Prezidentas
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Puslapis Antras

niją ir bandė visą tą milžikraštą padaryti savo
kolonija. Tam karui bei
nant iškilo antrasis pasauli
P ieš pora savaičių šioje vietoje rašėme apie lietu
nis karas.
_________________
vių tautininkų pastatytas sąlygas jų bendrauarbiavimui.
Pagal “ašies” planus Hit- ’
mu su Hitleriu, o Stalino
VLIK’e. Užsiminėme apie jų reikaiavimą neliesti pra
leris turėjo................
Šturmuoti Euro- “Panašumas Galvojime’ . palikonvs eina “tėvo vado
eities ir visiems susitarus apsirgti amnezijos (ne amnes
pą, Mussolini pasiėmė ne- Keturi didieji Ženevoje į. mokytojo” pėdomis Izrapakeliamą naštą sudoroti ieško -Ženevos dvasios”, elio ir arabų santykiuose.
tijos, kaip per korektūros klaidą buvo pasakyta) liga.
Viduržemių jūros pakras- bet jos nesuranda. Bet kol
X
i
,
Tautininkai stato ir daugiau reikalavimų. Pavyz
čius, o Japonija pasimojo kas jokio susitarimo keturi Kiek Tas Kainuoos?
džiui, jie nori, kad
užkariauti
Tolimuosius Ry- ministeriai nepriėjo. Euro"Bendroje veikk'.e dalyv: ti ap.~: pr. nču.-ieji visuomemtusis. Viši trys banditai tikė- pos saugumas ir Vokietijos alstybės seki etonus lap
niai-politiniai susigrupavimai tari atsisakyti nao p:\tenzijos
josi
si kada nors susitikti Wa- SUvienijimas aiškiai paliks kričio 1 (1- 16 ženevos buv.°
kvestijonuoti kit u tos veiklos tikslą pripažįstančiu bei remian
•_ a._ _ 1kruvinoj
___ •_ • __
±
. di.. nuskndzvr,
čiu priimtinumą. Skirtingi ke’iai nraeitvie ar skirtingi sam
shingtone
puotoj.
kįtįemsJ metams, .kada
^. i1 UoJvido
Madridą tartis
protavimai dėl ateities gali būti -varstomi bei ginčijami tik
Japonai labai serai žino- dieji vėl planuoja susitiktisu Ispanijos vyriausybe ko
šalia bendrosios veiklos, bet ne
pačioje, apribotoje tik šie
jo, kad jie negalės savo ko- ir ieškoti "Ženevos dva- kia^ la* klausimais, apie
kimu atstatyti normalų Lietuves valstybės veikimų.“
jos įkelti į Los Angeles ar- sios.” Paliks ateičiai ir nu- kuriuos nepranešama. ValsIšvertus tą veltą posmą i paprastą kalbą, reiškia,
ba San Francisco, pirm ne- siginklavimo klausimas, ku-D’^ sekretorius virs puskad norintieji bendrą darbą dirbti turi atsisakyti teisės
gu jie nesudaužys Pearl ris rišasi ir su Europos sau- anlros valandos kalbėjosi
žiūrėti, su kuo jie i bendrą darbą dedasi. Jei žinomas
Harbor. Jie taipgi žinojo, gumu ir dar labiau su pasi-*1’ su diktatorių Franko.,
Sėdi sultonas Sidi Mohammed ben \ oussef. kuri pran
arkliavagis ar politinis šarlatanas pasakys, jog jis irgi
kad, oficialiai paskelbus tikėjimu, kurio tarp keturių Po pasitarimų buvo pacūzai buvo privertę apleisti savo so.-la. Dabar jis
siekia “atstatyti normalų Lietuvos valstybės veikimą,-’
Amerikai karą, jie negalės didžiųjų nėra.
skelbta, kad "širdingas bensugrįžo į Prancūziją ir neabejotina, kad vėl atsisės
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Harbor. Todėl jie iš pasalų eigoje, kad derybos nepasi- “jJ08 lf. Amerikos bus tękvestijonuoti.”
iso jis luri keturias dukteris).
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puolė Havvajus ir taip čia sekė. Toks prisipažinimassiamas ir tobau- Bet kiek
Nei tautininkai patys, nei kitos politinės organiza
žudė nekaltus žmones.
būtų lygus pasakymui, kad tas kainuos> to dar neskelcijos tokio reikalavimo "nežiūrėti į dantis” negalėtų
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pri^d šn dingas bendraturėdami tikslo išmugeliuoti i bendrąjį darbą savo pa
gyba nebudėjo, kodėl nesi- sipažinimas būtų antausis darbiav imas, . Ispanijos at
galbines organizacijas, kaip voldemarininkus (naciona
ginta? Lengva pasakyti, ir tiems patiems didiesiems sitikime, įemiasi skambiu
nais.
listus) ir "rezistencinę santarvę,” o gal ir dar ką nors. Dėde Šamas jiems
savo tautai bet netaip jau lengva pada- vyriausybių galvoms, kurie doleriu, nėra jokios abejoIšmaitinti
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Pereitą sykį mes kalbėjo jiems
kurios sutaria dėl bendro darbo tikslų ir dėl to darbo
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do-’) savo privatų iždą (kokį nors "Nepriklausomybės Amerikos
Fondą”), tai toki organizacija pati save pastato už sone
apsaugos
'’e, apaugos
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politinį darbą ir todėl tik politine organizacijas gali ^aį\^maf^te japonu- me kare nemaŽai ŽUV° , * ?P?m° V^ėjo kristi ne Amerikos valstvbės sek-ūgi
Xi zah™ kaip l^,lietuvi^- To karO pasėk°- -etUv’ ** kdai’ bet paSip^ retorius turi nepaprastą tajungti.
.ukt! galva., kaip l“a^_lje> japonai jkėlė koją Man- le plienas ir ugnis, žmones Jenta kei<i ?avQ
ir
klaUMmą
Lietuvoje buvo kelios politinės organizacijos, ku- venti šiandien ir kaip užtik-JJdžurijon,
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sąlyginiai pasigro- PaP^k<? kraujuose. Kiekvie- . „al;.oiima >
a] laiko ir kl j,au
rios pilniausiai išreikšdavo Lietuvos visuomenės pažiū- rinti sau sotesni
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___________
Kvvantungo teritonją, nam is pasalų užkluptam aplinkog pareikaIavimą. Jis
S Agnios uT Too
ras ir siekimus. Tos tradicinės pagrindinės organizaci- reikalas juos privertė lavin-j
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(šiuo tarpu) baigė naaalh‘ ir „x daugiau kain
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ana jų bandė iškovoti sau gyvavimo
džurijos srelžkeli. Čia laimė- galėdami
“panašumu ealvoiime” <u K ®?
teise tautininkai (ypas išaugę diktatūros metais vai- mais tokią rinkimų komedi- ta Iabai daug. didelis lobis Iš syk kone valandą iai- pa^™U ^^ml dėl °° mih°nų d°Ienp eko.nO‘
dzios bizūno ir lito pagalba), ūkininkų partija ir gal ją, kur žmonės neturi gali- b. iabai aardnc kąsnis, kūriko buvo panika, bet antra
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minės pagalbos. Bet jam
reikia
daugiau.
dar kokios smulkesnės politinės grupės. Pridėjus prie mvbės pasirinkti iš kelių ‘vi,škino per sekamus pen- puolimo valandą jau pradė
atsi
tų pagrindinių grupių tautinių mažumų politinius susi- laisvai išstatytų kandidatų kįs metus h- nerimo savo jo japonų lėktuvai kristi į
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grupavimus ir Rusijos agentūrą—komunistu partija, tu- vieną, kurį jie nori, bet turi kailvje.
dūr3 ir ant žemės. Užpuoliapi® ‘‘širdingumą. galima
rėsime pilną Lietuvos politini gyvenimo vaizdą. Deja. batuoti uz
už valdžios pasta-, jį10 m be didenu pa
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kai pamatę, Kad
kad bus nesries- Izraelio vyidausybės. prie- kalbėti dar atsargiau, negu
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nevišakyje vėl stoja Ben Gu- santykiuose su Ispanija. Tipolitinio šmugelio tikslu krikščionys demokratai pasi
są
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Per kitu* penkis6“ Japonu nuostoliai: žuvo non;, vadovavęs naujai Iz-to. rusų bolševikų seniau
dalijo į kelias grupes ir dar šiandiena šmėkliojasi su ar vIenInteIj kandidatų
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be perstojimo ar paimta nelaisvėn arti raelio valstybei per
pir- apšauktas “šnipu
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rašą.
savo "filijomis”. nors seniai būtu laikas jiems atsisakvkunmosi ir Rovarnais, dabar
flirtuo100 karių
ko- siais vardais,
d
Bet Molotovas
visvien
įų ir vienas leitenan- muosius jos kūrimosi
ti nuo tokio aiškiai permatomo akių muilinimo ir veikti laikėsi savo nuomonės, kad sotinosi Pacifiko vandeny
se, kur randasi daug salų, tas> numušta 29 lėktuvai ir vų metus. Savo pirmame ja su Chruščiovu ir niekas
vienoje politinėje gi’upėje.
vienpartiniai rinkimai,
su
nuskandyti 5 submarinai. pasisakyme Ben Gurion siū- nčva tikras, ką ir už kiek
Dėi Lietuvoje buvusios per 13 metų diktatūros ir vienu kandidatų sąrašu yra nors menkai bet visgi ap- Po Pearl Harbor Hawa- lė susitikti su arabų valsty- Jis parduos ar išduos.
paskui dėl karo sąlygų ten vokiškoj okupacijoj buvo visai geras dalykas ir nie- gyventų.
1914 metais suliepsnojo Jžmonės labiausiai troško bių vadais ir tartis su jais
. _ w
pridygę visokių |>oiitinių organizacijų, kurios ant grei-kas jo neįtikino, kad tokie1
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Amerikos
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tųjų griebėsi bet kokio
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siūlymu Izraelio kaAnglijos karalienės sematome.
luomenė vis dažniau ir vis suo Margaret, jau 25 metu
nvks
didesnėmis jėgomis susiker- mergaitė, paskelbė, kad ji
noimalus dalykas. Tų lietuviškų politinių organizaci- Molotovo ir panašių žmo-,Yokietiją. Bet naudos
iš džiaugsmu tik po to, kai ta su aiabais, ypač su Egip- pareigą stato aukščiau uz
jų bendradarbiavimas kovoje dėl Lietuvos nepriklauso- “iu niekas ir neįtikins, nes japonų dalyvavimo tame rugpiūčio 6 d., 1945 m., Dė- tu.__
_
meile ir netekės už aviacimybės atgavimo ir yra reikalingas.
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Šamas nuskrido Japoni- \ iduriniuose Rytuose se- jog karininko Peter Town
Tautininkų minimą “valstybės tęstinumo pripažinima paliesime kita proga.
pareiga, kuri
paaukoti meilę?
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. .
-—0-7 -„-ikonų bažnyčia,
1
sijos žmonėms teisę laisvai niją Kinijoj.
pelenais ir tuose pelenuo- santykiai tai p naujosios zy_ kaio ir Romos bažnyčia,
statyti kandidatus ir bai-. p0 pirmojo karo Japoni- sę fap° paladota imperiato-dų valstybės ii aiabų išsi- kreivai žiūri į išskyras, o
g a
suoti, už ką jie nori, Molo- ja buvo Tautų Sąjungoj, riaus Hirohito
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v-gumą” ir Vokietijos “su. išstatyti. Molotovas sakė, savo partijos žmones,
jie’Mandžuriją, o kai Tautų juose Dėdė Šamas jiems arabams. Rusijos diktato-SOPtui jei karaiaįtė
būtų
vienijimą.-’ Bekalbant apie kad nekeikia tokių rinkimų yra tikri, kad rinkimai jų Sąjunga bandė ištirti pade- atmokėjo su kaupu. Bet pirmano sukurti gaisrą. ištekėjusi už prasčioko, tai
Vokietijos suvienijimą iški- ujekmti. nes dėka tokiems nenuvers.
Įtį Mandžurijoj, Japonija miau negu
užtarnautas buriniuose Rytuose, o kui jj bQtų turėjusi atsisakyti
lo klausimas “laisvų rinki-Hnkunarns Rusija turi pa- Ginčas Ženevoje gali tęs^Tautų Sąjungą apleido. 19-kerštas vykdyta, buvo duo- kiaujas liejasi, ten rusiškos nuo visokių teisių į sostą,
mų.-’ Tačiau didžiųjų galvų 6b,vIaus^ valdžią pasauly-tis ilgai. Molotovas pasiliks 36 metais Japonija jau ta- ta per tris sykius pasarga—hienos tikisi ilgi pasinau-,kurs jaj jr (ajp neteks, o
prie savo pažiūros, o Vaka-'rėsi su hitlerine Vokietija ir “Pasiduokit arba būsit su-j-v
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Atlikus pareigą jaunai
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Įsikūrė
gai-sioji sunaikintas, bet japonai dar
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Bet kas yra “laisvi rinki- mą. Vakarų žmonės sta- rusais, kurie tiems patiems “ašis”, kuri jungė Berlyną,
mai?” Molotovas aiškino, čiai nesupranta, kaip gali-žodžiams priduoda visai ki-įTokijo ir Romą. Tuoj Japo- po to, kai už dviejų dienų Japonijos imperija ištižo, senmergauti karališkoj puinija pradėjo karą prieš Ki- antra atominė bomba nukri-į
A. Jenkins
kybėj vienišai.
J. D.
kad Rusijoj yra laisvi rin- ma vadinti laisvais rinki- tokią reikšmę?
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Praeitais metais aš čia
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kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie zau autobusu kitu keliu.
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aišku!
pai 1- kiaulių priežiūią įasc ne- Ąngijjoje tokios statybos
—Nesapnuok, tėve.
s 1 u- bet koks Jurgis iš kanapių, ^trunka ne mažiau kaip
,apturėsiu maionę
bet pats Nugent. ZjVJIIVC metus."
—Ne, Maiki, čia ne sap- laukiu.” Dar kita prisiunčia
nas. Galiu pasibažyt. kad 320 arkivyskupo bylai ir sa- džiojo Vilniaus Seimo metą ko
ne. lik pasiskaityk marija-ko- -prašau pasimelsti už u*
ką
statarpe jų
\itų Laivą , o pamatysi, mano motinos s\ei atą. ,, iįnPasauliečių
jnkų anuomet, galima s; natamanti Ciesorių bet ir*;,li
už‘mės Ūkio delegacijai, nese- tybą, Rai jie pirmąjį kartą
kas dabar darosi. Jau sim-šitokių gromatų su pinigais, , •
,
T
m t
paLuj
ų
1
im
ta
pozicija
kairiąsias
parnįaį grįžusiai iš Rusijos.
užplūdo Lietuvą. Kauno
tai davatkų pasveiko, ir tai Maiki> pilnas “Laivas”. Tai- kyt1’ nebuv0" Jl* kadlu> visus tuos.
v-. -riv-t;
vi lijas ir nu.?inklavo ir sugė- Ta delegacija buvo taip Slabados priemiesty jie stasudarė kunigai, todėl, kalvis per mūsų tautiečio Jur si matai. Ras darosi.
m
uomenėie
tvarka. Tuotarou dino ”
Pat nustebinta tuo, kad Ru- tė tokius namus. Jie laikėsi
gio užtarimą, -Jos dabar ra- —Matau, tėve, kad k . bant apie krikščionių demo- tauru
Anglas; aišS kai
PreL M Krupavičiui taip6ijos kiaulės nepaprastai tol, kol buvo sušalę, o atė,
kratų
veiklą,
tenka
galvoje
šo gromatas i marijavitų gaį aaro geia bizni iš
p
tebūna nepriderėjo girtis, nes jis veislingos. Sir James Tur-jus pavasariui ir pašalui įs....
ar !" turėti kunigu veiklą.
,
gazietą, kuri vadinasi “Kris vyskupo Matulevičiaus
"Visokia dūšia
rei- Šiandien ta ju veikla
, ,kai. ,ba:
„ -,
• aukštesnėm
,
taus Karaliaus Laivas,” il xaic. tačiau jo “stebuklų , .
vy- dar ir pats atsimena tuos ner. Britų Ūkininku Unijos ėjus, namai pradėjo aižėti.
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.
. pasidavusi
laiku ? ir žino ano meto tik- prezidentas, pasakė, kad Mes matėme 1940 metais,
siunčia pinigų, kad mūsų xjsaj nematau. Tėvas nenu- 1 no
. ?.gražiomis
- .spalV , resnvbems, nes nėra vyresr>nr»!i7intoc
’ • nei• vieno
i-ligonio, ,ku-vomis
Štai Kad nyfcės, kai tiktai nuo Dievo, ‘
i)a^ et.L
. .
komunistų kiaulės
'eda kokios skarmaluotos atvyko
Jurgis būtų
pnpazintas rooei
■
, nupiešiama.
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Dievo
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tiek
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1 , Ai
. _abai ai*ku. n Jis butų išgydęs. O jeigu C “Tėvvnė^ Sar-° kunos * a’ -Y
pakalbe
1.
kaip
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žmošog •• čia atsiustu ru?u
ei.
Nelabai, teve. As nesu- kuiįs pasimeldęs jam ir bū„ , ,, - ,
V ,
. pastatytos. Todėl kas
nklavo !.r. sugėdino nių
nių rūpinasi,
prantu, apie koki Jurgi tė-tu pasveikę, tai vUgi
tas?.6’ .kaIbedamaS,aple. krTlks‘šinas, vyresnybei,
vvresnybei, priešinapriešina-,nu
n.up
?umiaw
rupinasi, vieni šukuo-gūnų žrron<>?; k. kafpl jos
vas čia kalbi, ir man neaišc,omskąją demokratiją L.e- $i
Į,^
yin
’
u
i
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sur
ka
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ta
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. ’ Lietuvoj
............ z pasipuošė. Jei jau
Įstatymui. (Visur
°v9T -u" dan?’ an,tla .. .
, am1
kad
jis
pasvi
ku. kokius “stebuklus" ji- dzi tos maldos .Tuk nevisi
sa^°’ kad n knks- man0 pabraukta J. V.). O £-°le U --- PaS b ’ ? * treti penėdami ir tt. Kiau- jos atvykusios iš “pertekuV.). ga- Krupavoaus savmkių pa-lei nebetenka niekuo rūptn- įios
J1- dėl tos maldos. -Juk
liėa
c,onys
drmo.kratai J9?3 kurie pabraukta
priešinasi, J.
pales
atr0(£ kai
sai daro. Pagaliau, kas yra ligoniai miršta. Jeigu
g metų revoliuciniame darbe
' gyrimas yra daug blogesnis tis, jį ir gali tiek paršiukų iš
ižll.auktos žiu,..
tie “marijavitai"?
nepavojinga,
žmogus
............................
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aktingai dalyvavo, uz
to
. .
1 * .
uz to artojo vaiko, kuris, atvesti. Bet prezidentas
ne-i.p. . : 'V
■■ kalbėti
Kalbėti apie
-Marijavitai, vaike, tai sveiks be jokios maldos o met0%keltus idealus auko.' ‘ Paminėtieji melagiai mo- tėvui paskutinę vagą - F
- -.
- - k^ tai
tai ką
ką čia
čia kalbėti
s nemo* ' 1 -v- 1pamiršta pastebėti,
kad kolūkiečiu rūbus. Jiems tiktokie Kunigai, ką asablyvai jeigu liga nepagydoma tai jogi if kentėj0 ir kad katali kiutojai kalbina jus- nemo-rant,
rant? palaike
palaikė plūgą ir namo toks da
dar,bo
b0 ------panaudojimas
---------- “ f "'reikllingos “vošeboipanai Manjai:
njai či-maldomu. jo> nepa»ahnsi. kįškoji Lietuva už tą darbą ketl;. , .
2Lne T. .^'parbėgęs mamytei čiauškė- kiaulių priežiūrai Anglijo-nės 4
S-Nu.
taip.
tai
pa

jeigu
kagoj jie leidžia savo gajuos daugiau vertino ir™*.-1 kar\uol?enę’
j°: ‘'Varnyte, iras ariau.” je būtu neekonomiškas.
. _ ...
Vi kodėl mari brangino
sakyk. Maiki,
zietą.
negu kitas paitita? va
jkas gyrės"!
nesą-J Mes iš senu laiku žinopaiti- :ok
tokl’.aą jų šneką pasiklaupkipasiklauski- Bet Us
vaikas
gyrėsi nesąA' Zamzlckas
ttP ko
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Vl’a Vl^TTlP
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visame moni• naa•i o orei1 -n<
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Kru
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—Dabar matau, kad tė jonai renka aukas arkivys jas.
me,
kad rusai yra geri spevas kalbi apie marijonus. kupo Matulevičiaus Įšventi- Ne vienas
as prel. M. Kru-iKliu
a . yje toKia , mnk
'"9 ’P^-’ pavičius turėjow aiškų tikslą. cialistai apgaudinėti.
Jie vi- Geriausias būdas parem10 .
•
i
kui
žmonės
nemoka
mokes—Jes, Maiki, aš kalbu nimo bylai?
J.
Vanagas
suomet mokėjo parodyti, ko ti laikraštį yra surasti jam
pavičius yra greitas pasisa
—Renka todėl, tėve, kad vinti svetimus gerus darbus. čiu ir kur nėra kariuomeapie juos.
visai nebuvo. Kai jų carai naujų skaitytojų.
Paka*... . Juk pats Išganytojas
—Bet kas yra tas Jurgis,
Jurgi nori pasipinigauti. Bet ši- Nesistebėtume, jei netrūku? ne
' važiuodavo per Rusiją, tai binkime draugus ir pažista•įj Viešpats Jėzus, ramybės
tėve?
taip išnaudoti lengvatikius atsiras
JUOKAI
“činauninkai” suvarydavo mus užsisakyt “Keleivį.”
“istorikų”, kurie
toki
mokslą
išnie—Tai yra mūsų arkivys- vra labai negražus biznis, mums skelbs, kad 1905 me-,,• Karalius,
.
. , ,
Pataikė atsakyti
prie geležinkelių
stočių Kaina metams $4.
Atikūpąs Jurgis Matulevičius,■ .. . —Ku.
jeigu
taip, tai rus- jtu revoliucija vra kunigui "ln<?. Prlsak>dąma
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kas Dievo — Die- mobilių amžiaus laimėjimas?—,
m.rsaiY Teisybė,
jis jau
mi- pįau tau žegnotis ir klaupti komuniį
ai teigia>
kad tai Ciesoriui,
•
buvo paklaustas kolegiją pra-'
jąįj GALIMA UŽSISAKYTI
i«“'į ‘)
VUI.
ręs, bet pradėjo daryt steto biznio.
jie ją sukėlė.
dėjęs lankyti studentas.
“šitie neva žmonių užta —Visiškai išnyko arklių ..J
buklus, todėl mes norim,-----------Keleivio" Kalendorių 1956 Metams
Trumpai
žvilkterėkime.
rytojai kalbina darbininkus gystės,” atsakė studentas.
kad šventas tėvas Įrašytų jo
LAIŠKAS KEI).\K( LIAI
I
i
“Keleivis” leidžia dideli anie 100 puslapių ka
kiek iš tikrųjų kunigai dė paliauti darbus dvaruose
vardą i visų šventųjų litą______
lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas
ūkininkus, kad Ko ji laukia?
biją.
•
Prašau siusti ‘‘Keleivį”. __
nes josi i 1905 metų revoliucini arba pas
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
darbdaviai būtų priversti
—Bet katalikų bažnyčia, aš dabar nebegaliu jo nusipirk- ^^JUyĮ.
—Aš negaliu pakęsti savo
Niekas
neginčys,
kad
bupadidint
jiems
mokesti.
Me

tėve, jau turi vieną šventą ti. Mat. esu ligoninėj,
kuri
tas.
vyro biauraus būdo. Jis mane
diena
Lietuvoje
,aiko
’
r
senfclius
už
gaunamai
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ir
atskirų
kunigų,
kurie!
klausykite
kurstytojų.
Jūs
Jurgi. Jo
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
nervina, kad aš net svoj
x
xtame sąteisingai ir sąžinin-. taip
ar mažiau
švenčiama 2o balandžio senatv®s pensiją. Ir nesigailiu.įdaugiau
riuje
skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, in
rio nustojau.—skundėsi jauna
'
nes
čia
laisvas
gyvenimas:
rū-Įjūdy
dalyvavo,
bet
vis
dėlgai
dirbti
tą
darbą,
kuomet piemenys pradeda
kU1 • žmona savo tetai.
formacijų, eilėraščiu ir plačią kalendorinę dali.
kome.
dainuojame. kortuoja- to tai buvo išimtys, o ben- esate apsiėmę. Jums. ne va- —Kodėl tu jo nepameti? —
r akijus ganyti.
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
............... me. turime televiziją.
radiją.!;jra dvasiškijos masė jam lia pavydėti turtingiems, o klausia teta.
—Jes,
Maiki.
aš
„ .
11 JI Z1” piana. šachmatus, muv|.
buvo priešinga.
dar labiau pasikėsinti ant —Aš rengiuos tą padaryti, sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
rau. Tai gyvulių patronas. nori ‘klausosi mišių, bet Kas
nie“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams
Klebonijose anuomet vy svetimo gero.”
bet laukiu, kol jis nuvarys ma
Ale mūsų Jurgis turi būt ki-kas neverčia poteriauti.
lieka
ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
ravo
lenkiška
dvasia.
Kle

ldant tie klaidingi mo-ne iki 120 svarų — užtikrinan■okics stailos šventasis, ba Valgis kaip svečiuose ir guošome siųsti šiuo adresu:
jis buvo arkivyskupas ir lis gana švarus. Jei nori ir bonai mokėjo gražiai sugy- kytojai neužkrėstų jūsų sa-^ai atsakė dukterėčia.
dvaru ir vietos ru- vo paklydimais, neklausyki-------dabar iau nebegyvas, buda-^'**11^ ilsėkis lovoj. Tai turbūt '
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t>
lševiku
rojuje.
g
U
pareigūnas.
Ten
buvo
te
jų
nuomonių
ir
išjuokite
<,al
nesupranti
mas gydo ligonius.
geriau negi.
ramu, šilta, dideli politi-’ juos į vyriausybės rankas.
Jei jūs esate ramūs tuo me—O ką jis išgydė?
pag,r^a’
niai klausimai ten galvų ne- “Pritardami šitiems melo tu. kada kiti nustoja galvų. 636 E. Broadway —:— South Boston 27, Mass.
—Nu, paskaityk “Laivą,’
Salisburv, Md
kvaršino Žodžiu, klebeni-niok\tojams ir tiesos iškrei-gal jūs nesuprantate padėties.
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rodo, jog Molotovo paža
dai, sutartys, duotas žodis
bei priesaikos yra tolygūs
nuliui. Greičiausia, jo atgai(Pabaiga)
sius darbus, kad tik išveng- jos žodžiais, žodžiais apie
Antra, komunistinė visuokomunistinės įstaigos baisiai pavojingą klaidą,
Lietuviai
vergų
stovyklose ta 10
metų, laikoma 1 O-toj
menė
turėtų
būti
beklasinė
zlaunos
globos- Viešpatie, „epatikės ir tie, kūne pnIš rusu nelaisvės grjžtan- st0,^k)°j Potmoj' J“s.tėvas;
visuomene. Molotovas baži- aPsau?ok nuo kortinio verte jį atgailauti —
tieji vokiečiai suteikė labai pulkininkas gavęs taip pat
jasi, kad tokia visuomenė,aPluPimmo senatvėje!
Bet Malenkovui, Bulganidaug žinių apie lietuvius, 10
'alko??a' _aia;
tikrai jau esanti, bet pa- Prit
amžinai liūdni nui, Chruščiovui ir kompa
patekusius 1į komunistų ka- ga"doj, bet spalio menesi
bandykime patys pažiūrėti, beviltiškais veidais, sovii nijai prireikė net ir tokio
torgą— priverčiamųjų dar- turėjo būti paleistas į Lie-!
ar jis kartais ne meluoja. tišk4 Piečių priklauso kol- suktai melagingo liudininko
tuvą. Milaševičienės sesuo
bų stovyklas.
Deja, atrodo, kad ir šį kar- chozninkai, suubaginti ūki- parodymo, daugiau negu
d
t> -e-r - • -- Gražina tebelaikoma VorBuvęs Rytines Vokietijos kutoje vienas iš buvusių
tą, kaip ir visada, jis bus'ninkai- Jų vargas ir darbas nepatikimo,
rekordinio
užsienio lei 'alų nnniste- kaun0 policijos viršininkų,
neteisybę nušnekėjęs.
nepalyginami, nes kiekvie- priesaikų laužytojo, nes
rio” Deitingeno asmens se- i!atulis
paleistas
ir
rp.,
... .,.
, .. . nas Amerikos didmiesčių antraip išeitų, jog per tuos
kretorius
nūs von Jluitus papa- ,js ižti j Lietuvą. Ta. Alk ..PaziU1:^
bovlet1',lūšnynų gyventojas yra mi-visus metus komunistai tik
nių piliečių didžiumą suda- njonįerįus prieš juos. Net griovė, bet nieko rimto nesakojo apie sutiktuosius l.e-?iau V žmona palikta dal.
10 visiškai beteisių žmonių naujuose
naililiosft Sibiro
Sibiro plėšiniuonlėšiniuo- nn<ri,tč
knvnin su
su rmintuvius Vorkutos stovyklose. toliau darbo vergų st0Vykpastatė, tik
tik kovojo
klasė,
tai
esamų,
buvusių,
Vienas jų, architektas šlak- kje Mol.dovijoje. Vorkutose, kur naujakuriams paža- ties ir žodžio laisve, bet ne
ar būsimų kalinių bei trem dėta visokeriopa valstybės įstengė primesti gyventojų
nevieius, ir kitas, majoras, je taip pat bausms baigia
tinių klasė. Vien dabar ka pagalba, padėtis yra nema- masėms Lenino-Stalino renet buvę apkaltinti, kad marijampoliškė Česė Pyralėjimuose bei.
kacetuose
reiškėsi kaip 1953 m. sukili gaitė, o Viktoras Atikaus. žiau verksminga. Amerikie- ligijos, tik kruvinai ir atmo
“
vadai
”
.
Per
c,,VJ
esama,
gan
tiksliu
apskaiūkjnįnkų padarytos nuo- kakliai kovojo dėl valdžios
Ra.iėj
Mus
’
ie
Sharett
<
Izraelio)
ir
Antoine
Pinay
,
.
, >uxinmą
petras Budginas,
du
(Prancūzijos). S-tarei 1 buvo atvykęs j Ženevą pasima
ciavimu, apie dv idešimt mi- traukos tenais yra aiškus to išlaikymo savo rankose, bet
buv o nušautas aich. Makne- juozaį glickiai, Juozas Kutyti su Prar.uūzijos ir Anglijo-. ministeriais ir prašyti
lijonų žmonių. Jeigu prie to skur(}0 Įrodymas. Tose nuo- ne dėl žmonų gerbūvio, tik
viciaus pusbrolis, inzime- ljkauskas> Blonius Saikaus.
jų
paramos,
nes
kraeiio
santykiai
su
Egyptu
vis
skaičiaus pridėsime buvu- traukose jūs matote pačios žudė ir kankino žmones,
liūs. Aichit. Alanneviciui, kas tuld Vorkutoje gyventi
aštrėja.
kaip apkaltintam aktyviai kaip
sius
kalimus bei tremtinius, blogiausios rūšies lūšnelę, bet nieko jiems nedavė, ne
‘laisvai įkurdinti.’
imi ie niekad
niekad pilnos
minos laisvės gu keiįaįs viščiukais, parše- duoda ir neduos. Taip, tai
prisidėjus prie sukilimo, bu- Gl.įžęs j Vokietiją yra šilu-Jažien&
kybart
iskčs
Biruį
tėvynę paprastai tokiems, neatgauna,
tai
bus,- mažų-jin jr karvute, kuriems mo-tikrai liūdnai pasibaisėtit o pilnėta dai
metų ka-Aifredas Vaičiulis ir į ’
? tės Žemaitytės, Danutės apie kuliuos :
Įėjimo. 29 kasykloj
mazĮau"ia’ „ penkiasdešimt tei-įs
vandenį naš- nas komunistinės “kūrybos”
apie
400
jaunų li
žmonių, paties čiais... Bet, anot Moloto- balansas ...
daugiausia
buvusiu karinin-”uvu
ryšio palaikymą su partiza-kad jie esą “pavojingi.” Si- Molotovo žmoną įskaitant,: vo, tokia padėtis normali, Molotovo minimas komuku arnuteistu už partiza-iafik^a °Vorkuto^ nais bUVUSi nuteista mirties tie’ "pavojingieji,”
atlikę nes ir ji buvo patekusi
1 tai jau gatavas ir tikras ko- nįstinis socializmas nieko
iŠ Vv
bausme’ tik Pask!au toji bausmės laiką, privalo kur komunistinę džėlą.
navimą,
yra laikomas taip
munizmas ... Taip yra, taip bendro neturi su tikruoju
*a‘P fci lietuviškomis
įzusiųjų iš bov. bą bausmė buvusi pakeista pri-nors prievartinių darbo stopat vienas lietuvis jėzuitas
ilKAO jun
hntnviclznmic pa vai  verčiamom
_
. darbo
.7
, ,
,
1 * 1 * “isikurti
’b,
_ _ sovietinis ka- ir bus, kol bolševikine ne- socializmu, teisingiau, kostovvkla
vvklu
mlinkoie
” Ka reiškia
n- vienas kunigas. Grižusis džmis randame dar šiuos : ir kt. žinoma taip pat? kad Iki 1953 m. Vorkutoje te- >9™*
“f .*»>
fS“ T*’
Įėjimas be
bei‘ trėmimas
sovie- tvarka "^ia"^ kof kol° m"nizm5
teigia, kad paskutiniais me Pypkė, R. Gogėla, J. Dūda,
tineje santvarkoje, tai nėra žemes paviršiaus, kol kol- Ciau.-io velnio sukurta tikroJlTams reikal°
nei
kalbėti, nes
nes chozninkai
chozninkai nebus
nebus išvaduoti
išvaduoti jo socializmo karikatūra,
tais i Vorkutą atvežama da \. Jakštys, P. Jurkaitis, K. iš Vorkutos į Lietuvą jau buvo
nei kalbėti,
grįžęs kilimo nuo Gražiš- ti tik ..iim. nusiiuncen
lis jaunimo, kurie jau kiek Kupka ir kt.
, kiekvienas
neapmuikintas iš komunistinės baudžiavos, (pašiepiamas paveikslas),
kiekvienas
kių Juozas Arbačiauskas. kurie jau buvo atlikę
skirtingiau
galvoja nuo
* komunistinės
propagandos kaip senovės vergai prira- todėl Molotovo išprievaranksčiau atitremtųjų. Šiaip Kaip “laisvi” Vorkutoje B- Žemaitytė Vorkuton net mę. Politiniai suimtieji bu- melu, šitai puikiai žino. Ten kinti prie galerų retežiais, tauta išpažintis primena
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VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo atgabenta į Vorkutą mūsų 55 m. raseiniškis Jonas Sa- ir Pečioros, pačiuose šiauA KISS IN THE DARK. J. Jazmi
toks tvanas būti ir ką apie ta; tautiečiu. nuteistii Vilniuje, viekas, 1953 m. atgabentas riausiuose
darbo,
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rajonuose.
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150 pusi. Kaina kietais viršeliais $2.
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socialdemokratu raštai dėl bol- 3U J SUimtUJU yra apie 1,- Aleksandras Vaitelis.
1953 turi kirsti mišką ar dirbti
Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
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Molotovo išpažintis
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Parašė
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KODĖL Aš NETIKIU I
Pilna argumentų, kurie visiems Kipre.
Įdomūs. Kaina ................................ 20c premiją

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

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:
KELEIVIS

636 East Broadway

So. Boston 27, Mass.

po 200. Ir moterų stovyklose esti po 100-150 lietuvių,
Šiemet Vorkutoje atidarytos dvi naujos kasyklos.

dentas Kazys Banys, atkel- tis P. Boss sakosi žinąs ten
tas Į Tntą ukmergiškis Jo-buvus apie 100 lietuvių.
nas Brokio 0 kiti.
Kai kurie lietuviai ten ga\ę
Didžiulės priverčiamojo laiškus iš savo artimųjų, ;š-

kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra
lengvų paaiskaitvmų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.
Kaina 75 Centai
Užsisakant adresuoti:
Keleivis,

636

Broadway,

So. Boston 27,

Neleiilžiamn eri'ti atpnl d v. lstovyklos yra įrenf-tremtų i kibirą
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Daktaro veidas surimtėjo. Perbraukęs par mano su
tinusi kelią, ištarė:
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—Labai blogai, tuojau reikia gulti Į ligoninę
Joks stebuklas: per kelią persiraitęs geras rimbas,
nelyginant kiibasą piknike, neleidžia kojos nei ištiesti,
Kas du metus Susivieni- Vargu rasime Amerikoje
nei sulenkti.
.
jimas Lietuvių Amerikoje moteri, skaitančių spaudą i.
Pas ligoninės duris palikęs mašiną, Įkrypavau i sto
renka savo “vyriausybę,” sekančią lietuviškąjį gyve
vadinamą Pildomąją Tary-'nimą, kuri nebūtų girdėjus*
tį. Gal ir nepaskutinė stotis, bet vis dėlto sustojimas prieš
ba. Rinkimai vra labai de- Noros Gugienės vardo, nei
amžinąjį gyvenimą. Skausmas buvo aitrus, gausus pra
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mokratiški ir tęsiasi net 4
kaitas varvėjo kūnu.
visuomenininke, gyvai daly
mėnesius.
informacijoje, kaip ir kiekvienoje panašioje Įstai
Metų gale, lapkričio ir vaujanti lietuviškame gyve
goje, išklausinėjo visus griekus, iki pačios dūšios išnar
gruodžio mėnesiais, eina nime nuo pat mažumės.
pliojo. Matau, žmonės patyrę: vos Įėjai, gali Į amžinąjį
nominacimai
balsavimai Kur tik koki svarbesnis lierojų pasprukti, o kas gi ten gaudys už nemokėtas ligo
Įvairiu kandidatų į Pildo- tuviškas darbas dirbamas,
ninės sąskaitas? Čia reikia daboti!
mosioš Tarybos ” urėdus, o ten talkon ateina ir Nora
Atvažiavau finansiniai tvirtas: trys draudimo drau
šiomis dienomis Ann VVcoducrd savo namuose Oyster Bav, L. U N. Y-, nusausio ir vasario mėnesiais Gugienė. Dirbdama visokiosportininką,
palaikiusi
jį
plėšiku.
Taip
ji
tą
šovė savo vyrą. milionieriy. garsu
gijos savo stipriais pečiais mane remia, o Įkandin jų ir
vyksta galutini rinkimai, se srityse, ji visuomet atlikatsitikimą
aiškina.
Rinkimų rezultatus paskui davo pasimtą darbą ne tik
“Mėlynasis Kryžius” su savo garantijomis stovi.
Kairėj Ann taip atrodė, kai ji apleido savo namus Pittsburgh, Pa., ir tapo
dar patvirtina SLA Seimas, sąžiningai ir gerai, bet ir
Kaip jau sakiau, ligoninė— tai paskutinis sustoji
modistė. Vidurinė nuotrauka daryta 19 42 metais, kai ji jau buvo radijo aktorė
su pasišventimu, atiduoda
mas
prieš dangaus karalystę. įėjęs drąsiai šūktelėjau:
ir - kitais metais išėjo už \\oodward. Dešinės nuotrauka imta pernai, kai ji
darbui ne tik darbštumą ir'
• “Dievaž, priklausau ir Lietuvių Susivienijimui! Sena ir
jau buvo Įėjusi j "aukštąją draugiją.“
sugebėjimą, bet ir širdį.
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kambarį kaip dailininko studiją: langų ganoje ir pasižymėjo savo bal
rus patenkina ir prašomą *.j.
nažada ir savo
per kuriuos šviesa nestatomai kaip lava veržiasu bei gražiomis deklama reikšti.
Jos anrašomas New Yor- ieškinį priteisia. Tad ar čia /'mrv.be” paza<lą
savo
vedama, dėl si. Jaukus ir patogus.
cijomis.
ko teisėjas Morris Ploseowe yra kerštas gyvenimo drau,a1^'smo duonos kąsnio
Vos man Į kambarį įėjus, apipuolė gražuolės: visos
Mažiukė būdama. Nora yra vier.as iš nedaugelio, gui, ar jo begėdiškas išnau-^rJ^?
ar geidulių, išsiskiria.
kaip angelėliai —viena lovą dulkina, kita batus mauna.
dažnai dalyvaudavo SLA kuris, matyti, netik gerai dėjimas?
seimo programose su gra- pažįsta ir supranta įstaty- Imsiu porą pavyzdžių iš Neturiu nieko prieš rim- trečioji jau ir kelnes žemyn tempia; nepasijutau. kaip
T,
.....
. žiomis deklamacijomis. Pa- mus, bet taip pat gerai ži-naujai atvykusių lietuvių tas skyrybas, kur pora iš minkštame guolyje atsidūriau. Sakau sau: neblogai, jei
Demokratiskesr.ius
nn-___ ...
i
, .
...... <a.ugus>i Noia pasitiaie umin- no moterų klastas, kėslus gyvenimo.
tikrųjų negali . sugyventi, toks meilumas paskutiniame sustojime, tai ką jau apie
kimus sunku ir ĮSivaizouoti.j
nare ir nėr 25 me- ir “begėdišką vyrų išnaudo- Vyras Lietuvoje buvo tada vyras ,turi jšlsiikyti Dangų kalbėti? Tačiau prisiminiau čvsčių, kurio nuo
SLA konstitucijos rašytojai I? ėjo
- SLA iždininko sek♦
“
i
tus
jimą”. Galimas daiktas, baigęs augštą mokslą ir tuir vaikus, jeigu jų pat mažumės baiminausi.
norėjo, kad visi nat tai ,Jle_'re(oriau? pareigas.
Taigi. kad jis skyrybos ir išlaiky-'-ėjo gerą ir atsakingą vie- čTa- Bet reikėtų labai ir
Neilgai trukus, įsitikinau, į patį čyščių pakliuvęs:
tų progos gerai .susipažintilį^rį^
Gutrienė
mo bylas spręsdamas, nore- tą. Kaipo toks, buvo ir vy-Ją^ai abejoti, ar vyras tuii prĮe jovos pnsiartno dangiško gražumo angelas, bet dėl
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su kandidatais ir
ir OUSkUl.1 .....
..... T7
aukštos temperatūros jos sparnų įžiūrėti negalėjau.
kad turėtu laiko :s gerai, , . _ , , i tą darbą tų pritaikinti netiek istaty- resnio amžiaus. Pasipersa ^;ai 27,!..
...
,
i -1 .
, 'abeiones. kad
mo
galią,
kiek
remtis
padoantra
tiek
jaunesnė
mergivaikų
atsiskyrusią
žmo
Mergaitė, kaip ir kiekvienas angelas, gražiai šyppasirinktų kandidatų dar
atliks gerai, sąžiningai ir su rumu, gyvenimišku teisin- na. sakysim, santykis 50:25. uą,
u1 o neuzgy\en
majonjus žvilgsnius iki širdies užkampiu leidžia.
pasirinkti savo organizaci
noru.
širdies
balsu
ir
mo-Susiartina,
o
kuris
vvras
ta
Gzgyventas
turtas,
Kaip.
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vyras
gurnu.Matvti minima
jos šeimininkus.
iaunu
nemėgsta
ir
ansivetaisyklė,
pasidalinamas
pu-!
Gr0Ž0
apsvaigintas,
nė nepamačiau jos didelės adatos.
Vien SLA veiklos Norai iale. Matyti, minima. te*>e j
< * ■ g = , ir ps
Adata kaip adata, gal ir minėti nevertėtu, bet gale jos
Kandidatams tokie ilgi neužteko. Ji nuo seno gyvai ias yra aferai susipažinęs su da. Mergina eina uz vyro
t i
•
.
5 . v
,
V bylomis,
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•ir gal, jis
-- su
-v-, išskaičiavimu, Vori
♦,,,•«
Kipkvipna
bprikurianti
t- įtartinas butelys prikabintas kabo. Pripuolusi prie mano
rinkimai duoda progos save dalyvauja pažangioje lietu Jskyrybų
kad turės
RieKviena oesihunanu ai /
. ■
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pagarsinti ir supažindinti vių spaudoje ir kurį *aiką jas spręstų Kitaip,
’ jeigu
6
Jjo gerą h. ištaigingą gyveni-jau susikūrusi pora, kokios rankos kaip mat kvortą kraujo nusunkė. “Ką čia ir
rinkėjus su savo asmeniu. buvo Moterų Skyriaus vedė rankos nebūtų surakintos mą. bus visų gerbiama, ne- sąlygos ir aplinkybės bebū- pykti, —sakau sau,—“vis geriau, negu dėlei leisti tavo
SLA nariai per tokią ilgą ja “Naujienose.” Daugelis šių dienų įstatymais, kui ie reikės dirbti ir galės gyven-tų, kokia laimė ar nelaimė krauju misti! Tegu jau tą nedorą kraują ir nuleidžia.”
rinkimų kampaniją šiek moterų dar ir šiandien atsi yra labai ir labai palankūs ti. kaip Dievo ausyje.
ištiktų, kaip vyras, taip ir Bet angelų nekaltumu tikėti nustojau. Kambario durvs
tiek išsijudina, ir keli tūks mena jos straipsnius. Susi moterims (gal juos redaga- Nelemtas k<aras, bėgimas, žmona, turi viens kitam pa- ; neužsidarė: plaukė šviesūs ir tamsūs angelai,viena už kitą
tančiai jų prisirengia pa kūrus BALF'ui. kad pagel vo viengungiai?).
;uHą, garbę ir rodyti daugiau meilės, dau- gražesnė, tačiau visos, kaip geros vapsvos, su savimi adapalikus visą tučtą
duoti savo balsus.
bėtų lietuviams pabėgė Imsiu iš gyvenimo kelis gerą gyvenimą. Atvyksta į §iau širdies ir pagarbos r tas nešiojosi ir mano (matyti saldaus) kraujo troško.
Daugumas SLA narių, ro liams Vokietijoje. Nora Gu pavyzdžius, kurie parodo Ameriką. Vyras pagal savo nenukrypti nuo moralaus Susirūpinau: ko gero, visą kraują nusunkusios, į pragarą
dos, yra moterys, bet SLA gienė tuojau įsijungė į BA- tiesą visoj nuogybėj.
specialybę negauna darbo, gyvenimo kelio. Turi saitai nustum?. Akys vėl veikiai nušvito: duryse pasirodė anvaldžioje šiuo tarpu yra vos LF'ą ir ilgus metus buvo jo Štai, girdžiu per radiją ir dirba kaip “dženitorius”.
apgalvotai spręsti visus! gelas gu adata, be(. §. karta jau piIną *puikaug geltono
viena moteris. Kodėl mes, sekretorė. Darbas BALF’e Chicagoje tokį pranešimą: Naktimis pasenęs vyras va- šjncus ir svarbesnius kiau-h
žinQ, gaJ Jr kvepiančio skysčio. Prisipažinsiu, užmoterys, negalime daugiau pareikalavo iš jos daug lai AI otel is
Dsnififro
lo
n in
simus. Tuomet uzsibHgs*
,
.. , , >-• •
•• ?
, ... 1 a™ego.. a 1 on-nami, o jo jauna.,
,
.
nrptpn7ĮĮOs i uost nepavyko; tik bakstelėjo į šlaunį, ir skystis no oda
išrinkti savo seserų, kurios ko, ir ji nustojo vesti Mot. cyti televiziją.
Per dienas sveika žmonele sėdi rankas®^1/0025 11 pieienzijos
.
išnyko.
Po jos sekė antra ir trečia. Tai vis kompensa
neblogiau sugebės atlikti Skvriu “Naujienose,” bet ir naktis neatsitaukia nuo sudėjus be darbo. Neilgai išlaikymą.
—L. M.
daibą, kaip vyrai. O juk plunksnos N. Gugienė ir jos. Kiekvieną naktį neatsi- trukus susipažįsta su jauneChicago, III. cijos už nuleistąjį kraują.
gabių ir sąžiningų moteių šiandien nepadėjo. Dažnai
Veikiai ir dartarų į kambarį prigūžėjo. Jie žingei
traukia
nuo
televizijos sniu ir pasiturinčiu vyru.-------------------------savo tarpe mes turime!
dūs. kain gimnazistės, klausinėja, kaip kunigas prieš ve
svarbesniais klausimais mū iki antros valandos ryto. Ži- Skyiybos. Be jokio širdies IŠGĄSČIGI PRAĖJUS
dybas.
nuo Adomo ir Ievos, neaplenkė giminių,Per šiuos rinkimus mes sų spaudoje randame N. noma. žiūrint televizijos, skausmo palieka savo seną
.... Pradėjo
.....
turime gerą progą išrinkti Gugienės pasisakymų, ku girdisi kalbos ir muzika, vyrą, nors jo globoje ank- Kaikuriems
mokslinin- išsiteiravo apie visus, neišleido nei merginų, kurias pikį Pildomąją Tarybą dar vie riuos visad malonu skaityti. Kadangi iki vėlyvos nakties sčiau turėjo ištaigingą gy- kams pradėjus tvirtinti, nike niurkiau, o ligos vistiek nepasakė. Vienas iš dakną moterį, nes savo kandi Turėdamos sava tarpe televizija kelia triukšmą, venimą ir visko pertekusi kad cigarečių rūkymas ska- tarų savo smaila adata bakstelėjęs, ant mano skūros radatūra paskelbė Mrs. Nora gabią, darbščią ir patyru- vyras negali užmigti pail- buvo. Išlaikymo neprašė, tina vzėžį ir širdies negala-įšalu pasirašė. Kitas, kiton rankon bakstelėjęs, pirmąjį
GUGIENĖ. ilgamečio SLA šią visuomenininkę, SLA sėti ir nemigęs eina į dar- nes nebuvo iš ko priteisti, vimus , rūkoriai buvo prade-, pamėgdžiodamas, taip pat pasirašė.
iždininko žmona, į tą patį Į moterys turėtų r.eabcjoda- bą. Vyras prašė žmonos ge- Vyras, iš darbo atleistas, ję mesti rūkę.
j
Už lango dangus ašarojo. Spalvingos šviesos ilgais
ui ėda. kuri per ilgus metus mos atiduoti už ją savo ruoju naktimis nežiūrėti te-dabar gyvena iš menkutės Yra patirta, kad, sakysim, į liežuviais šlapiame asfalte nusitiesė. Gatvių judėjimas
gerai tvarkė jos vyras ad- balsus.
levizijos ir duoti jam ramy-pensijos.
, 1952 metais per pirmąjį;apmirė
'
J
vokalas Kazvs Gueris.
1
SLA Narė be. žmona nepaklausė. Vy- Antras pavyzdys. Pora pusmetį mūsų krašto rūko-i
a(,-jau
N
ras, ieškodamas ramybes, atvyksta , Amenk,. Jsiku-„a. surukę 210 b.l.onų etsu Wr]u
koja alkoholiu
KARALIENĖ ir AKTORĖ
prasisalino. Moteris uzvede na ir pradeda neblogai su- garecių, o 19o4 metais per .
.
,
f ‘
,
J4 amunuiiu
'skyrybų byla su išlaikvmu. sitvarkyti. Po kiek laiko vy- 6 mėnesius besurūkė tik ..Juna’ ma
x aPa? skilvi kutena, rodosi, burnele
Teisme, teisėjui pasiūliusias supai aližuojamas ir lie-201 bilioną. Bet išgąstis/įsmestum
lc,,,r,'.LUI1*' Nujsė, lyg nujausdama, arčiau prie savęs
taikintis, vyras sutiko grįžti ka invalidas visam amžiui, praėjo ir jau per šių metų ''uteH patraukė
namo, jei žmona naktimis Žmona jauna ir sveika. Ir pirmuosius 6 mėnesius dūTyo tarpu pradėjo skambėti buteliukai ir daktaro
nežiūrės televizijos, žmona žmona užveda skyrybų by-mais paleista vėl 207 bilio-! rankoje sužibo ilga, kaip dramblio nosis, adata. Ilgai
pareiškė, kad ger:
tegu negrįžta namo,
j vistiek žiūrės televizijos, gyvenimo našta. Žmona; 1 ik naoar (įaugau reiKa-, cio is Kojos vis neišsemia. Veikiai padėtis pasidarė kaip
Ii ką gi? Teisėjas davė sky- gauna skyrybas ir išteka už lauja kitokių cigarečių, bū-tam Kanados penketukui,—nei atgal grūsti nei lauk
rybas ir kol kas priteisė kito. O šis visą amžių, norstent: su filtrais ir ilgesnių,, mesti! Sumani nursė, greitai bliūdą atnešusi padėti išžmonai po $25.00 per mė-dar nesenas, turės kitų ma---- vadinamų karališko dy- narpliojo. Užmigau.
’ *
nesi išlaikymui. Na, spręs-lone gyventi.
džio. Girdi, jie ne kenks-.
,
.
. - —
.
kitę, gerbiamosios, ar tei- Čia patiekiau tik keletą mmgi.
minei. Tain
teiiria
ciearePabudęs
išgirdau
dangiškąjį
chorą.
Matyti,
jau
Taip teigia cigare.
čių
bendrovių
pasamdyti
būsiu
pakeliui į Dangų, o čia dar šv. Petro varpelius išsinga yra tokiu atveju duo- pavyzdžių, kurių galima
“žinovai”. Seniau retas kas kūriau skambinant. Susijaudinau: su draugais anks
ti skyrybas ir priteisti vy- būtų pririnkti begales.
įui išlaikyti žmoną?
Tad matote, mielos skai-rūkydavo cigaretę su filtru, čiau neatsisveikinau, kaip dabar Rojaus sode reikės su
,
Kitas iš gyvenimo pavyz- tytojos, kokiebūna žiau- o šiandien jau kas penkta sitikti. ...
dys. Susipažįsta neturtinga rūs padariniaižmonių gy- surūkyta cigaretė turi filDeja, gulėjau savo lovoje. Nei daktaru, nei nur
mergina su turtingu vyru. venime, kada moterims yra trą. šiandien tų ilgų ir su
ir koja jau gipse, nespėjau nė pamatyti iš koridoIr štai ne vyras moteriai, plačios durys įteismo sales filtrais cigarečių išperkama riaus garsiakalbio veržėsi vysk. Cushingto rožančių litą
bet moteris vyrui “apsuka ir joms palankūs yra įstaty- pusė visų suvartojamų eiga- nija, kuHa dažnainutraukįavo
juo
Angli jus karaliene Eti/.ah^ta (kairėje) spaudžia italu
prieš 3 metus tik kas,
filmu aktorės Ginos Lollobrigida ranką. Filmas, ku
galvą ir juodu susituokia, mai. Gal kuri pasakys, kad rečių, o.pnes
kas_ kelių
keliu'stiprių
stiDriu angliškų
ang]įšku žodžiu
nelydimas. Kitame
žodžių palydimas.

S. L A. rinkimai ir moterys

‘pažįsta

1

is

pagrindų,

ir

nėra

gretimokambario

riame vaidina
šeimai.

ta

aktorė,

buvo

rodomas

karališkai

Žmona suranda greitai ne? Jeigu vyras žmoną iš-kas penktas rūkorius jų te-'
i priežasčių (o jų labai len-gva surasti), užveda sky-pirkdavo.
,
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KorespondencijoS

Puslapis

KELEIVIS, SO. BOSTON
BRIDGEPORT, CONN. patalpose šv. Jurgio drau-jkati praeityje yra buvę gimgija rengia metinę vaka- nazijoj nepageidaujamu reiškinių, inspiruotų iš šalies,
prigamins^/™ dabar pašalinti.
«
• _ - • I V nratnri i sa icitiLirui bu,

, lįenę

Pakeliui į dangų

bet

(Atkelta iš 6 puslapio)
Šeimininkės
Pro miglotas
Šv. Jurgio parapijos cho-.gar_ «
nursės. Už kamNEVV YORK, N. Y.
LDD 7 kp susirinkimas
ro koncertas buvo spalio mų
kvapas pakuteno
Lietuvės tarptautinėj
Lietuvių
Darbininkų 29 d. Be vietinių daininin- kestras.
Draugijos 7 kuopos narių ku ir šokėjų dar dalyvavo Biletų galima gauti iš’" mokytojų tarpe tarp katuli- nos? “Matyt, kas nors pasigėrė,’’ pamaniau sau.
parodoj
. susirinkimas bus ši sekma-solistė Lilian Mickevičiūtė draugijos nariu A. Ališaus-‘kM ir evangelikų ir nepastebiSapnavau ar tikrumoje dar daug žmonių pio mano
Lapkričio 13 d. Nevv Yor- ,. ...... , - %
. .
ko,
K.
M
i
dino
ir
J
Juciaus?
ma
kad
gimnazijoje veiktų lovą šliaužė, čiupinėjo, bet visi jie lyg pro miglas slan
ke bus 32-ji tarptautinė me-dlen!’ laPkncM> 13 <>• 3 val- 1S _Woicesteno.
__ t- • .kviečia
.
-•___-Jkokie partiniai būreliai.
kiojo. Kažkas gausų prakaitą nuo veido braukė. O
tinė moterų darbu ir meno I\p-. Lietav>M Atletų Klubo Po koncerto, kaip papras- ka
Rengėjai
visus
“
gimnazijos
prakaitas veidu lyg upelis teka. Pro miglotas akis vel1000 Halsey St., *-u,
tai, scenos uzpakąly pne visas vietos ir apylinkių lie- Kuratonja j»yede
paroda. Paroda vyks 71
Regiment Armory, 33-čios Bl?f?k. yn’
Y‘ . ... baro daromas ‘biznis.” Kol tuvius ir lietuves vakarienėj 'adovybei daboti’ kad ir atei" nias nuodėmes rašo. Pabudo užmigusi sąžinė:
“Tavo darbus ir kelius jau pasvėrė, ir atrodo, kad
gatvės ir Park Avė. kampe? VlS1 nariai Prasomi daly- pnC jo žmogus prieina, dalyvauti ir drauge links- ty būtų išlaikyta visiška lygybė
abiejų
konfesijų
atžvilg
ana
įemės ašarų prigėrei ...”
,
nes turime
daug trunka pusvalandis, o be, ma; Įaįpą praleisti.
Parodoje bus ir lietuvių vaut1’
nes
tunme dautr
giu ir jokiu budu neleisti į
jovos sugtojo apie trjjų šimtu svarų moteriškas
J. F. M.
moterų kioskas. Juo rūpina- sva, bili. klausimų. Prašome anot vieno parapijono, tan
gimnaziją jokm partinių ar
ange,as._m^ėiau> žiūrėdamas į
ai Pabaltijo mote,ų lietuvių'“
narių ir ne- jtoteKO
brangių vaistų—penicilino,
po Įtinių I a U.
plačiai virš galvos išskėstus sparnus ir didžiuli kryžių
atstovybės Nevv Yorko klu sivėlinti.
PITTSBURGH, PA.
Vasario lG-tos Gimnazija tu
bonkutėj vaistų buvo dau
Sekret.
P
Kriaučiukas
bas ir Nevv Yorko Moterų
ri būti lietuviška mokslo
ir ant kiūtinės.
giau, negu alaus čia gauna
Vienybė. Šalia tautinio kios
auklėjimo Įstaiga ir KuratoriTat e veš j opeiacinę, -tol ė skambiu balsu angeCHICAGO, ILL.
SLA 3-sios apskritie*
me stikle.”
ko, norima surengti ir meno
ja yra įsitikinusi, kad ji tokia tos. Ar neturi paskutinio piašymo.
Žmosus su ūsais suvažiavimas
kioskas, kuriame būtų išsta- Konferencija Kovai su
ir išliks, jei viso pasaulio lieNedrįsau pasitikrinti, kur mane veš, bet numačiau,
SLA
Trečiosios
Apskri

tyti lietuvių menininkų kū-’( Komunizmu
* tuviai ją kaip moraliai
taip kad ne į gerą vietą. Širdis krūtinėje ėmė baisiai daužy
ties kuopų suvažiavimas
rimai.
tis, matyt, niekur nenori keliauti. Sukaupęs paskutines
Chicago (LAIC) —Visos LOS ANGELES, CALIF. bus lapkričio (Nov.) 27 d. materialiai parems.
Lietuvių valanda parodo
VASARIO
16-TOS
jėgas, norėjau pasakyti “išganymo,” bet kažkaip susiAmerikos Konferencija Ko.. ~
2 vai. p.p. Lietuvių Pilie
je bus lapkričio 13 d. vaka-’rvai su
Komunizmu (The Liūdna žinia
čių salėj (South Side, Pitts- GIMN AZIJOS Kl'RATORIJA: maišęs liežuvis vos “wisky” teiškošė. Kaip Įgeltas anre nuo 8 ligi 9 vai. Pataria
M. Bajorinas—Europos PLE gėlas pašoko prie durų, bet apsigalvojęs vėl grįžo. Perme bilietus iš anksto įsigy Ali American Conference Senosios išeivijos lietuvis burgh, 1725 Jane gatvė), atstovas, T. Alf. Bernatonis— įžegnojusi ėmė kelti andaroką, po septinto sijono, suto Combat Communism) —.Juozas Motiejūnas (Bur- c...................... . .
ti iš komiteto narių.
posėdžiavo
lapkričio 4-5 ke), Los Angeles miesto gy- , nuvažiavimui pasibaigus, Lietuviu
Lietuvių Kataliku
Katalikų Misijos Di- skambėjo dangiškas varpelis ir iš mažo balto maišiuko
(LAIC)
dd. Edgeuater Beach Ho- ventojas, negalėdamas paheįuvlskl užkandžiai, o rektorius, e. Simonaitis— Ą°- ištraukusi šventąjį, ant mano rankos pririšo. Taip jis
Rūpinasi SLA rinkimais
V-bos
_• nn<irapinp 'ni4lvdėin
tel, Chicagoje.
kam cv^timac vvra«s xe iau ‘
vak- t0Je Pa‘kietijos L. B-vės Krašto V
Susivienijimo nariai da
bar gyvai švaisto besiarti
nančius SLA Vykdomosios
Tarybos rinkimus.
Jau ilgusj;--------Ameriką
...
ta ”
(Knovv T our 11 Uun»e £azo laidus iš yir
vįgjerns dalyvauti, p
metus veikiantis
rytinių
5
*
.Vary Krasnauskienė, po tė
ve.k.anus
America), ši savaitė prasiį savo miegamąj, n- ka(|
*
, P- šimukėnas — Evangelikų
NERŪK ŽILAS vaisAš, Blaviėiutė,
Bažnyčios atstovas, Dr. A. Dapaieškau Zigmą
Valstijų Susivienijimo“ vei dė< lnnkričin 90 ir
= iki Pats Save UZSldllSino.
1
Blavičiu, kilusį iš Vilniaus guberni
~ ,
.ijonaitis-Tėvų Komiteto atkėjų sudalytas SLA Gero 26^ d. Pereitais metais toji Prieš pusmetį ramiai gy-ninJa>‘
jos, Trakų apskričio,, Amerikon at
vyko prieš pirmąjį karų. Firma gy
vės Komitetas taip pat bu- savaitė paminėta 46 JAV- vendamas su savo žmonele, Prašome ne tik įslinkti stovas.
veno Newark, N. J., o dabar girdė
jau, kad išsikėlęs Kalifornijon ar į
vo neseniai susirinkęs ir nu-!bių miestuose. Šiais metais Juozas visiškai nesitikėjo, atstovus
suvažiavimą,
I
Floridų. Jis pats ar kas jį žino, ma
tarė ateinančiose nomina-’!minėjimas bus praplėstas. kad J*° laukia tragedija, bet kviečiame ir visų kuo-.TAUTININKAI
lonėkite man parašyti. Mano adre
cijose, o vėliau ir rinki- Ši organizacija leidžia biu-^er ilgus metus Motiejūnas pu nanus ko gausiau or
sas: M rs. M. Krasnauskienė, 27 E.
PASITRAUKĖ
Third St., Eerie, Pa.
(47)
muose, vienbalsiai patarti leteni “Freedom Facts Ag- (Burke) čia gyvendamas tų vakare dalyvauti. Taip
Aš, Ona Miliauskiūtė. iš Paniškių
vairavo ligonbučio ambu- pat prašome paaukoti nors Tautininkų partija pasi
balsuoti už tuos pačius vei ainst Communism.”
kaimo. Valkininkų taranuos Trakų
lansą, teikdamas žaibo grei- po vieną dovaną (prizą) traukė iš Vyriausio Lietu
kėjus, kurie jau dabar yra
navieto. Vilniaus «mh.. paieškau savo
brolio Juozano Miliausko iš tos pat
čiu staigios nelaimės ištik- “kortų vakarui.”
Vykdomojoje Taiyboje, bū
vos Išlaisvinimo Komiteto
vietos. Atvyko i Amerika prieš pir
DETROIT,
MICH.
mąjį karų.
Gal būt gvveno San
tent, nominuoti ir išrinkti
tiems pagalbą. Jis buvo vi- Kiekvienai kuopai pa-(VLIK’o) Tą pat padarė
Fre-ci-^eo. Jis pats ar jį žinantieii
SLA prezidentu adv. K. J.
atsiliepi it adre-u:
(44)
šiem draugiškas ir geros siuntėm biletų ir prašome jr Lasvės Kovotojų SąjunMis« <•"» Milia«skiute
Kalinauską iš So. Bostono,’SLA koncertas pavyko
širdies. Juozas skaitė “Ke- juos įšpatinti narių tarpe.'ga.
5 Meet-anir St.
Savonville. Mass.
Mass.; vice-prezidentu P. SLA 352 kuopos spalio leivj ir dažnai prisiminda- Biletų kaina 50 centų.
) Sekantis VLIK’o posėdis
Dargi iš Pittsburgh, Pa.; 30 d. rengtas koncertas, ku- vo pavergtą tėvynę Lietuvą,
malonaus pasimaty- įvyks Nevv Yorke lapkričio
Stebuklingos gyduolės kurios pa
sekretorium dr. M. J. Vini- rio pelnas skiriamas būsimo Seniau Motiejūnas gyve- mo j_sįos apskrities šuva- 24-26 dd.
naikina žilumų, plaukų slinkimų ir ReunatišĮriJĮkaosmu
ką, iš New Yorko, N. Y.; seimo rengimo
išlaidoms no aP*e Bostoną ir Nevv žiavime lapkričio 27 d.
------------------------------------------ plaiskanas. Šias gyduoles privalėtų
**AiriAi
: turs-tš kiękvK-rms. kuriam žyla. slenGERA MOSTIS
iždininku vietoje atsisakiu sumokėti, pavyko. ____
Yorhą. Ten jis veae ir iu- SLA 3-sios aps. valdvba:1.’ , 'f'lVTf
Llt-iuvua
AIVAI ka arba pleiskanuoja plau’kai. Jos
Dcksr.io Galinga Mostis, sudaryt*
sio adv. K. Gugio, jo ilga Iš Clevelando atvykusi r^° dukrą, kuri išėjo už
'(The Echoes of Llthuama) atitaiso žilus plaukus kokie buvo, bet iš daug skirtinėj elementų, turi sa
ę
Ralranac nrpvifl(=>nt1
nėra tlazai. Nėra nieko uz jas ge- vyje galingų šilimų. Šildydama ga
metę pavaduotoją Norą Gu- dainininkė Aldona Stempu- Petersono.
a.
Ualcanas,
prezicientas,
_
. .. ... • resnio
iki šiol išrašu.
Kreipkitės lingai, išUrpins Reumatiškus skaus
Išsiskyręs su
J.
Žilinskas,
sekretorius?
Pirmoji
Floridoj
lietuvių
neat
įdėliodami
ilgiau.
Kaina
$2.oo. mus. ranku, kojų skaudėjimų ir tir
gienę, iš Chicago, Ilk; iždo žienė ir vietinis Pranas Za- zry!ona> J\s atvažiavo i Los
radijo programa, duodama
nebusite pilnai patenkinus, pimų. dieglius, šaltį. .Daugumui žmo
globėjais A. Devenienę, iš ranka pasirodė esą aukšto Angeles ir čia vedė atjtrą
-------------------------------------- . Jurn> pinigai bus sugrųzinti.
nių pagelbėjo ir UmsUi pagelbės.
šeštadieniais
nuo
4:30
iki
taciiauiciuai*
iiusj
FLORAI, HERB CO.
Nelauk ilgiaus ale tuojaus įsigyk
Waterbury, Conn., ir J. Ma lvgio menininkai ir todėl zmon3
svetimtautę. TiaDEKENS OINTMF.NT. arba rašy5
vai.
p.
p.
iš
Miami
stoties
IJept.
a
Pareiškimas
ceiną iš Pittsburgh, Pa. ir publika paliko visiškai pa-^škai mir^ Jy°?as Pahko
Vite į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
Bos 30.7, Clinton, Ind.
WMIE, 1140 kilociklų.
lR-oz. $5.00.
Garantuojame pasekdaktaru-kvotėju dr. S. Bie- tenkinta. Jiems akompona- dideliame nuliūdime duKią
PASTAI5A: Su orderiu siųskite ir Įmes ar grąžiname pinigus.
(47)
Savo
posėdy
spalio
20
d?
Floridos
lietuvių
žinios,
pmurus. kitaip vaistą nesiunčiam.
į
DEKEN’S OINTMENT CO.
žį iš Chicagos, III.
vo iš Clevelando atvvkusi k PosunL gyvenanti Roy
ir kitose valstybėse kai
P. O. Box
N«wark 1. N. J.
<?ook. Spalio 22 d.. Motiejų- Vasario 16 Gimnazijos Kūra-skelbimai, poezija piOZa, na Kanadoje
$3 su prisiuntimu.
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LSS Centro Komitetas Trpns Plpphsvičipnp
Los tori->a apsvarstė eilę su gim- dainos, muzika, dalyvauja —------- - ----------- Trr
TONIKAS VIDURIAM
siūlo iždo globėju adv. Ste Publikos buvo apypilnė no kūnas palaidotas
^alė bet ^lėio būriK dan Angeles
miesto
“
Rose
nazija ir jos mokiniu auklėji- dainininkė
Anyta Kams Artinas, ruouo, paaalbinčia yra namini
poną Briedį, iždinniku No saie, Pet galėjo Puti (tau
kapUOge
mu susijusiu klausimų.
Įir “Pabaltijo Trio”, ..orga- kime pažįstamus ir prietegyduolė:
mišinys
rą Gugienę.
Koresp.
gl<Knnpp)-tn
nrntrramai vaErškėčių keliu ėjęs irYpatingą dėmesį Kuratorija nizuojamas kvartetas. Ra-liūs užsisakyti
“Keleivį,
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
dovavo F
Motuzą ir 352 nebetekęs ištvermės ilsėkis, atkreipė į kai kur spaudoje šyti: WMIE, A. Skudžins- Kaina metams $4.
BROOKLYN, N. Y.
batos formoje nuo
~
dausose
tarp pareikštas nuomones dėl taria- kas, Echoes of Lithuakuopos pirm. A. Norush. . o.zaJ’
šių ligų: skilvio ne
Socialdemokratų
Paieškojimai
J.
D.
gimnazijos vidaus nesugy- nia,
Miami, Fla. Žodžiu
Koncerto rengimo komisijo- zxaigz(‘?nų.
virškinimo, inkstų
susirinkimas
venimu. Kuratorija nuodugniai kreiptis penktadieniais ir
.. Paic;kau mano pazįslams> VaIen.
je daug dirbo Lietuvių So~
(kidr.eys), odos išištyrė reikalą ir apklausinėjo šeštadieniais nuo 9 vai. ry- tiną Tumelį, iš Alksnėnų kaimo,
Lapkričio 11 d. 7:30 vai. cialdemokratų Sąjungos kp.
Tbompsonville, Conn.
gerklės
užkimimo,
įvairius suinteresuotus asme-to iki 12 vai. dienos 1519 «a^rūdos valsčiaus lediju apskr-;-,bėrimo,
......................
vak. Brooklyno Atletų Klu nariai: B. Keblaitienė, W.
,
. p, ,D«s- P'asau jį pat), ar kas jį žino,'plaučiU uždegimo, Vidurių llUOms.
Congress Bldg., Miami, Pla. parašyt._man, uz kų būsiu laba. dė- savimo. pūslės lipru, 5širdies
;r^;^ „„
be (1332 Halsey gatvė) Keblaitis, J. Pilka.
.Turėsime vakarienę
sukingas. Ta pačia proga dėkoju Juo
zui Petrošiui už “Keleivio” man pykimo. šiurpuliavimo. peršali
bus L.S.S. 19 kuopos narių Būtinai turėjo būti sceno- Lapkričio 19 d. 7 vai? Kuratorija priėjo išvados, Tel. 3-4882.
zui Paterušiui už “Keleivio” man mo, dieglių, reumatizmo, bron
susirinkimas, kuriame drg. je garsiakalbis, nes toliau vak. Polish National Home 7
J
Vytautas Pečiulis, (21b> HagenI, Bielinis rl/niti-c
*.-!-•_ . .._negalėjo
__l— •_ girdėti,
__ i-a,
i -Vorhalle, Vorhaller str. 49, Ger- chito, rožės, riemens degirtimo,
K.
skaitys T\*,oVr»,*
paskai-'sėdėjusieji
Lietuvos Žemėlapis Kalendorius
• many.
galvos skaudėjimo, sąnarių gė
tą: “Lietuvos laisvinimo ką kalbėjo pranešėjai,
I
I-------------------------------------------------------- limo. ir nuo daugelio kitų vidu
PAMĖGINKITE FLORAL
*
Paieškau savo pusbrolio Motie
1956 Metams
organizacija. Visi nariai1
Vienas iš buvusiu
jaus Andrulionio, kilusio iš Guda- rių ligų.
šios arbatos svaras
»
INDI
JONŲ
ARBATŽOLĖS
prašomi atvykti ir nesivė- 1
■ ■— ■ ■
kainuoja S4.00.
linti.
j Sovietu Sąjungą turi 38 marLENGVAS
I(I
ALEXANDER’S CO.
Netvarka koncerte

į

Valdyba

šalus ir 14 admirolų.

I.AKATYVAS

Veikiančių
Sudėtinių iš:

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ

Senna ir

AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS Į BENDRĄ LIETUVYB6S DARBĄ
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai
susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu
vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą,
suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai
įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

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

sį

C asrara

Žievių
FLORAL INDIJONŲ ARBATŽOLĖS
gelbsti nuo prasto virškinimo, užkie
tėjimo, vidurių kataro, kepenų su
sti n irimo, valo kraujų, gydo odos,
inkstų ir moterų ligas.
NERODYMAS:— Įdekite du šaukštu
ku šios Arbatžolės į puodukų ver
dančio vandens, leiskite pastovėti
apie 5 minutes, nukoškite ir gerkite
apie pusę puoduko rytmečiais ar ei
nant gulti. Galima pasaldinti me
dum ar cukrum.
PASARGA:—Nevartokite kada vidurių skausmas (pilvo skaudėjimas,
j suf-aukimas, colic), vėmimas ar kiti
ženklai apendicito randasi. Tankus
ar nenustojantis vartojimas šių laxa| tyvinių arbatžolių gali sudaryt pa-

■ protį.
i Svoris: 5 uncijos
Kaina: $2.00
Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Florai Herhs. gausit geriausių.
Su užsakymais malonėkite ir pi
nigus prisiųsti, nes kitaip užsakymas
nebus išpildomas. Kreipkitės prie—

FLORAL HERB CO, Dept. 5
Boa 305, Clinton, Ind.
(45)

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

j

čia matysi, kuomet Lindberghas perskrido Atlantikų.
Kada
Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas telefonas, telegrafas. Kada pirmutinis garvežis buvo paleistas ant gelžkelio bėgių. Kada moterys gavo lygias teises Suvienytose Valstybėse.
Kada pilgrimai pirmutiniai atplaukė iš Europos. Kada gimė Amerikos pagarsėję patrioUi, prezidentai ir kiti pasaulio svarbūs žmonės.
Nemanykite, kad visuomet Amerikoje balsavo lapkričio antrąjį antradienj (utarninką), arba kad S. V. kapitodius buvo Washingtone.
Kalendorius jums parodys, kad buvo didelės permainos.
Šiame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų
telefono numerius, kain tai: policijos, ugniagesių, daktaro, ligonbučio, vaistinės, draugu ir tt. Pakabink ant sienos ir, reikalui atsitikus, nereikės knistis po popiergalius, o priėjęs ir matai, kur yra jums
reikalingi telefono numeriai.
Padirbti tokį kalendorių mums atsiėjo tūkstančiai dolerių, bet
mes tikimės, kad neatsiras Amerikoje tokios lietuviškos stubos, kur
nekabos šis kalendorius, tankiausiai prie telefono. laibai dailiai pada
rytas ir gražu pakabinti kad ir brangiame, puošniame kambaryje. Di
dumas 12x17 coliu. Kaina $1.
Siųsk vieną dolerį sekančiu adresu:

♦

>
•

(45)

414 BR0ADWAY
South Boston 27, Mass.
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•
,
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MES ATLIEKAM ...

j
j
|
•
,
|

J
J
J
J
(
♦
}

NATIONAL CMtENDAR CO, lac.
6,7 Summer St., W. Lynn. Maus.
Nepamiršk įdėti ir savo adresų, kad gautumėt kalendorių.
(Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešama, kad mes esame biznyje {
39 metai. Perstatomi Lynn Chamber of Commerce. Lynno didžiausio •
banko Security Trust Company ir Bostono Didžiųjų Popieriaus _Sarv
«lh|.)
__________________
_________ ~

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
♦BIZNIO KORČIUKIŲ
♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
o LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
-©‘BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

“Keleivio” spiustuvė padarys tamstoms viską
ir nusiųs greičiau ir pigiau, negu kuri nors
ki-.a spaustuvė. Prašome kreiptis šiuo adresu:
“KELEIVIS”
636 East Broadway, South Boston 27, Maaa.
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KELEIVIS, SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

Žvėriškumo

L. D. D. POKYLIS

p

ravyzays ;
_______

Vietinės Žinios
SVEIKINAME C1URLIONIEČIUS, KURIE SI

LIETVVOS GENERALINIO

,

KONSULATO NEW YORKE
paieškomi

asmenys*

Ar Jie Supran?
... ,.

,

.

Dr. B. Matulionis
..

Liet. Darbininkų Draugi
VVashington
(LAIC)—New
r>'
Bladikas Pranas, išvykęs
Yorko Daily News savo viejos 21 kuopos metinis po įuu m na va«mri
pei Pir-Kaltinėnų v., Tauragės ap.
,
.
kylis bus gruodžio 4 d. 5:30 1944 m. pavasaiį
Veli • • i
*
..
.. name vedamųjų pažymėdamas,
- Virbaliene Ka-, ,
, ..... .
...
vai. Lietuviu Piliečiu Drau-Rainių,
^4, Jvalkininkų
aiRmmkų Bleizgiūtė
e
.....
kad pabaltieėiai, kuriu gimines
zimiera,
iš
Leipalingio.
,
gijos salėje (368 W. Broad- 'a
apskrities, R ... j
•- T . ir draugai yra sovietų vergų
7,
-VVilniaus
Eišiškių
plentu
va- ,p
SĖS- way, So. Bostone).
« —~
cml, MJ.
rus«
“iitus

1

PARODYTI . ,.lec;ame..na““\11 ,.ai įj miško buvo kažkieno Budreckienė Jadvyga, is Prie- clevelande, Ohio, pikietavo, pr..
ATVYKSTA 1 BOSTONĄ
JU bičiulius 1S anksto taip . , .
, nu
mena ir rusu prašymus State
kad
niekas
nea
P
saud>lb
Žmones
pasakon
^;
..
n
.“
SAVO MENO JORDAN SALĖJ 7:30 VAL. VAK. įu^tvarkvti
susiuvaihytl, h.au nitKas ne .
kuvo jenj<ų
f_ Cegys Jonas iš Ceikinių, Departmentui.

IAD1ENI

Vidaus specialiai plaučių ir šir
dies ligos. Priima bet kurių die
ną, iš aukšto susitarus telefonu ar
laišku.

Telef. 22. Pascoag, Rhode lslaad
Adresas: Stale Sanatorium,
VVallum Lake, Rhode laland.
Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nue
Boston ar Brockton—60 m., nuo
Thompson, Conn.,—10 mylių.

EMPIRE VVALLPAPER
sutrukdytu, mūsų bendra- J°
Laikraštis sako, kad tie jauŠvenčionių apskr.
tizanų
darbas.
COMPANY
PAS1PUOŠKIME
KAČINSKAS BUS
me pokyly dalyvauti.
Berl trūs vizitoriai
reikalavo iš
1 Chaves (ar
Shafs)
Daržininkų
ir
Dargužiu,
LIETUVIŠKAI
BOSTONE
iš Druskininkų.
State
Departmento bendros Savininkas Gerald Vareika
kaimyninių kaimų, žmonės (Boris)
Kajėnas iš Rubelnikų, Šven- garantijos prieš panašius su Didelis pasirinkimas viso
man teigė, kad lenkai tyčia čionių apskr.
Bostono Lietuvių Dramos Išblokšti iš savo Tėvynės Posėdžiavo moterys
tikimus Chicagoje, III., kurią kiausių popierių ir “oilcloth”
užpuldinėdavo ant vokiečių Kalvaitis Augustas, gyvenęs jie
sienoms lipdyti
Sambūris,
vadovaujamas ir po visą pasauli išsimėtę
buvo numatę aplankyti.
..................
___________________
____
_
Lietuvių
Moterų
Klubo
iį
etuv
iu
gyvenamose
apyAnglijoje,
o
1949
metais
išvysu
didele nuolaida
Aleksandros
Gustaitienės, vis labiau ir labiau nutolsState Departmentas pareiškė
pastaruoju metu uoliai ren-tame nuo lietuviškų pa pro- ^Pail° jl> <l- susirinkime da-jį^kėse. kad vokiečiai dau-kęs Amerikon,
jiems,
kad šis kraštas yra 135 Emerson St., k. Broadway
is
Konrad* Heinrich, kilęs
gia naują vaitunnimą — V. čių. Daugeli jų negalėtu- bAavoe P^1 4b moterų, unų giau lietuvių išnaikintų. «•
laisvas kraštas, tokiu būdu to Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais
Agate St..
pritaikvti AmeriAmeri- larPe *r keletas naujų nanų.
vokiečių buvo
pa- Lietuvos, gyveno Agat<
Karklinš komediją “'Raudo-mėm nei° pritaikyti
iki Š vai. vakaro
kie pažadai negalimi duoti, taįiesčio salvgose — Piimininkavo R- Petronie- skelbta, kad už vieną nužu- Philadelphija, Pa.
nas vynas”, šis spektaklis kos didmies
mai jos 'vra <uau- nė’ sekretoriavo O. Ščiukie- dytą vokieti bus sušaudyta Norkevičius, Leonas, sūnus č*au Chicagos policija gali ir
įvyks gruodžio 11 d. 3 vai. taip altiniai
timu žmonių.
žmonių.
aP«ins
Juos imo asmeninių
i Urm™ iiidninlm
S. Man-juo vietinių
' Juozo
Juozo Irir A.eKsanoros
Aleksandros PociūtėsI\
ūkininko r‘ė- .Paskaitą
... ,skaitė
,
p.p. So. Booston High gusios su Lietuvos
Kita rytą pominėto vo- P<x*ričiūtės, Norkevičių prašo pavojų
To
raudoniesiems
DR. D. PILKA
gyvenimu ir jojo darbais. Jautienė įkeldama lietuvis
School salėje.
“
' '
atsiliepti gimines.
neužteko. Todėl jie aplenkė
šiomis dienomis i repeti- Senesnieji dar atsimena k<* !au’^7 al*a^°- 1 Pilciu’ Pruzinskienė, Agota.
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
Chicagą ir nudrožė j Šalt Lake
ir nuo 7 iki 8
iš
Nevv
Yor-svarbesnius
liaudies
papro-F
‘
oz
f
l
11
.svaibą
hecupbes
plų
kaimą
is
Vilniaus
atvycijas atvyKsta
Selvenis Antanas iš Viduklės, City, L'tah.
au>1'ko vokiečių karių būrys su Raseinių apskr., gyvenęs Scran- Laikraštis sveikina Chicagą
546 BROADWAY
ko mūsų žymusis aktorius čius, bet jaunimas bežino 1> aik-m.ul“. dl e.e
SO. BOSTON, MASS.
juos
iš
papasakojimų
ma
“
kad
P
lrkdami
dovanas
automatiniais
šautuvais
ir
Henrikas Kačinskas, kuris apie
ton ir Harrisburg, Pa.—prašo- įr pareiškia
užuojautos Salt
iš
knygos.
nepamirstumem,
jog
turime
kulkosvaidžiais
ir
liepė
sumi
atsUi
epti
jo
gimines
ar
Telefonas: SO 8-1320
““Raudonam vyne” atliks
Z1" Lake City. Taip pat laikraštis
pagrindini
vaidmenį. H. Tradicijos ir tautiniai pa-tiek ,,dau^ grazlų “. men.° eiti visiems kaimo gyvento-nantieji apie juos.
klausia, ar raudoniesiems Įeis
ugdo tautos
tautos būda, alzxl ^1U
jams.
i gimekvičius, Gvidonas.
Kačinskas, dirbdamas VVa- pročiai ugdo
galvon, ką reiškia laisvė?
Tel. AV 2-4026
shingtone, pastaruoju lai- praturtina jos sielą, padeda kų rankdarbių ir drožimų. žmonėms susirinkus, vo- škadauskienė - Okaitė, Anė. __________________________
Taip
pat
įagino
lietuves
kiečiai
liepė
vyrams
eiti
i
Stankevičius
Vladas
iš
Ginku vaidines Hamiltone J. išlaikyti tautinį veidą
Rt.kalinga.', » .rėjas
Dr. John Repshis
Grušo -Tėvą", Bostono L.dėsŠamokatile. Todėl juo
vicni! ‘‘i“®"’’- • mo.terims ! čionių k.. Seirijų vals.
Garas virėjas, vyras ar moteris,
Pf°gam!* .de'«u taut1’ antra. Kai vist suėjo, jie Šarkis Jonas.
LIETUVIS GYDYTOJAS
tuojau pat reikjdingas "ręst home”
Dramos Sambūrio ruošia-labiauturėtumėm palaiky-"!ls
mus
rubus. Šiais klausimais uždarė duris, užrakino jas
Tumasonis Antanas iš No- virtuvei. Darbo sąlygos geros. Ga
Valandos: 2-4 ir 6-8
mam spektakliui skiria visą ti pritaikomas šiame žemy
lima kreiptis į Dr. D. Pilką, 546 E
ragelių k.. Seirijų vals.
Nedėliomis ir šventadieniais:
ne
tradicijas.
Ju
tarpe
vra
v
\
ko
?vvo
*
disk
^
ijos
T
“
.
.
kluonus
uždegė.
Broaduav,
So.
Bostone.
atliekamą laiką.
nuo 10 iki 12 ryto
Meninę dalį atliko J. Ado- Vaikai, ganiusieji gyvu- Vaičius iš Obelyno k., Kražių
tautinių
diabužių
dėvėjimas
šioj visai nematytoj
ir
495 Columbia Road
mavičienė — padainavo dvi ]jus laukuose, pamatę de- vals., Raseinių apskr.
Nuomai 3 Kambariai
Arti V ph^n ’s Corner
Valantinas Antanas ir jo sū- Išnoomuojamas batas 3 Kambarių
literatūriniu požiūriu ver- Ivall"ų švenčių, koncertų,
Nebijoki- da;has, akomponavo \ . gant namus, bėgo namo. pus ..v aclovas.
,
DORCHESTER,
MASS.
vaidinimu
metu.
su
pilku
aliejaus
ir
gazo
pečiumi,
tingoj komedijoj taip pat
J
Adomavičius. Susirinkimo Sužvėrėję
- - -• vokiečiai
, . .. .
baltos sinkos, tualetas. $15.60 per
\ d.,--.
11 JUOs Virbaliene - Bleizgiūtė, Kazi- mėnesį. Kreiptis 24 Dixfield st. So.
dalyvauja mūsų vietiniai me J“ vų?šai parodyti—sve- metu buvo isstatyti A.
Ba.Ba,- sugaudė ir gy^ sumetė Į miera - Leipaling(h
Bostone.
(46)
vaidintojai R. Norvaišaitė, timtauciai domisi mūsų tau• lietusienes
rankdarbiai
—
liedegančius
kluonus.
viršila Antanas ir KonstanZ. Zarankaitė, K. Bara- todaile, šokiais, dainomis, ir
FLOOD SQUARE
laiko ^iškaiš rubais aprengtos Taip žuvo nekalti Pirčių- tas iš Kazokiškių par., žąslių Lempos Išbandomos Dykai
nauskaitė ir Ant. Veieniš- didelėje pagarbojejiems
HARDWARE CO.
Ką Jėlės, taut. juostos, takeliai pjų kaimo žmonės—vyrai, vals., Trakų apskr.
Televizijos ir radijo lempos
tuos. kurie
EI
Savininkas A. J. Alekna
(tubes). paveikslų lempos, an
gražaus parodvti
* k Pa^a^vė^s- Susirinkimo moterys ir vaikai. Kartu su Zagreckaitė Ona.
tenos.
radijo
aparatai,
fonogra

628 East Broadway
prOga* Bostono
__ metu
Puiki prosą
lie- tbuvo
“clu surinkta 42 dol.
ir mano giminai- Zagreckas, keli broliai kilę fai žemiausiomis didmenų kai
South Boston 27. Mass.
nuo
Šiaulių.
Michelsonai ir Kapočiai
tuvei pasipuošti ir kitų aki dOc“ aukų, kurios, sumokė-CIų Saulėnų šeima,
Telefonas SO 8-4148
nomis pas
Žinys.
keli
broliai
iš
Svete

Globė
Electronics
grįžo
pralinksminti būtu čiurlio-saIes Js.Iaidas» bu* pa- Panašus
likimas ištiko
Benjamin Moore Malevoa
200 Wa>hin>rton St., Boston
Uk.
Popieros Sienoms
niečiu koncertas. Kas tik
LĮetu\ių Moterų anuomet įr Giraitės kaimą, lių k.. Musninkų vals.
Stiklas Langams
Tel. LA 3-3117
mergės
apskr.
Margareta ir Stasys Mi-galėtų _ apsivilkime tauti-klubams LulWoje Kalėdų Varėnos valsčiuje.
(47)
Visokie Reikmenys Namams
Žukauskas Romualdas ir Sil
Reikmenys Plumberiams
chelsonai. kurie kartu su nįaį5 * drabužiais, O kiek ?vencių Pr?£a- Pabaisoje
J. Keras
l
’
roga
DarbščiomMoterims
vestras iš Kazokiškių parap.,
Visokie Geležies Daiktai
Daugiau progų jums uždirbti sa
Kapočiais 2 mėnesiu važi-gVentadieniškos nuotaikos buvo su^e(lotas
1 autos
žąslių vals.. Trakų apskrities. vo nuosavame biznyje per apvalius
s; s
Himnas.
Staigmena
pokylininkems
nėjosi po plačiąją Ameri- jneštumėm, kiek iškilmin
Ieškomieji arba apie juos ži- metus. Mes išmokome ju
Pradėk
..
...
.
. . uždarbiauti tuoj pat. Reikia mokėt
gą, šiomis dienomis grįžo gurno
suteiktumėm tam Po susirinkimo buvo ar- D. u _________
v.
-T
nantieji maloniai prašomi atsi- andiškaj Pašauk£ savin;nkę Mrs.
batėiė. kurią paruošia ke- P1 aeitą sestadienj Joanne liepti į:
i>. m. s. ''h Trefton Drive, East
A. J. NAMAKSY
namo.
koncertui’.
E. G.
lios klubo narės ir eilės.
Kalvaitytės tėvai, gyvenan-(,'onsulate General of Lithuania Br»intr«c. Mass. BR 2-loll-U
REAL ESTATE & INSURANCE
Klubo valdyba ateinan- tieji Šo. Bostone, 451 E. 7th
42 West 82nd Street
i_____________________________
Moterų legionierių
409 W. Broadway
Susirenka kultūros klubas tiems susirinkimams skaity- gl. antrame aukšte, surengė
New York 24. N. Y.
Hilltop Kalakutu Farma
SOUTH BOSTON. MASS.
kortu vakaras
paskaitas yra pakvietusi dukros 8-jo gimtadienio poOffice Tel. AN 8-0948
Tiesiai iš farmos. jreriausiai au-------Bostono Kultūro Kiubodr. Maziliauskienę ir E. Va- kyli. .Jame dalyvavo Lorjrinti balti olandiški kalakutai. Pa
5
Dienų
Savaite
Res. 37 ORIOLE STREET
šaukit BRockton R-16t>6. A. J. Cook,
Stepono Dariaus Posto susirinkimas bus lapkričio siliūnienė
West Rozbury, Ms
raine K'atkutė, Danutė Pet630 No. Carey St., Brockton, Mass.
Tel. EA 3-5515
moterys legionierės (La-20 d. 3 vai p.p. InternacioKoresp.
(47)
riūnaitė, Nijole Kalvaitytė, Amerikoj 5 dienų daibo
dies’ Auxiliary) ruošia kor- nalinio Klubo patalpose
------Mai v Jankauskaitė, Anne ?avaiw milionanis darbin.ntų vakarą,
įdomią \vhist (170 Beacon g-vė>.
Skudrytė, Gytė Kuncaitvtė kli -,au senas dalykas. To RADIO PROGRAMA
party antradienį, lapkričio Rašytojas kan. M. Vait- Automobilistu dėmesiui
siekia ir Europos darbinin- Lietuvių Radio Įtrograma Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
ir Rima Aukštuolytė.
(Novem’oer) 15 d. Sandaros kus skaitys savo atsimini- Vvkstantiems i Čiurlionio Kai sukaktuvininkė buvo kai_“ Subruzdo del o dienų iš stotjes WBMS, 1090 kiDr. J. C. Seymour
svetainėje (124 f', gatvė, mus.
ansamblio koncertą lapkri- pasimošusi piaustyti gimta- J40 ar n.^ 4" valan.dų) ( ar' lociklų. veikia sekmadie(LANDŽIUS)
So. Bostone). Pradžia 7:30
-------------------------patogiausia pa- niemo pyragą, no jos
ins Hrmt-ho
savaites
ir Belgijos uai_
dar- niais
• • nuo 12 iki 12:30 vai.
drau-.
savaues
cio
12
d.
vai. vak.
Gydytojas ir Chirurgą*
<.utv.uu.ninw
v,nv«ncužtraukė “Ilgiausių me-b?n*n .
soc]a'Jieną. Perduodamos lietu- Lietuvis
Dr. B. Matulionis atostogaus imu
likti
automobilius
Vartoja vėliausios konstrukcijos
Uptown
?
es
Parengime bus užkandžių
Garage (Botolph ir Gains-staiga pasigirdo trenks-hst^’ tiek ka^llklI vad°-viškos dainos, muzika ir
X-RAY Aparatą
ir gražių dovanų. Visi ma Dr. B. Matulionis (VVal- borough gatvių kampas). mas- sukaktuvininkei peilis vauJ^n<^S€ untjose.
Pritaiko Akinius
Magdutės Pasaka,
nuo 2-4, nuo 7-8
loniai kviečiami atsilankyti lum Lake. R. I.) nuo lap-greta Jordan salės, kurioj iškrito iš rankos, lango rė-.
Kai. ^7°^
Biznio reikalais kreiptis į VALANDOS:
534 BROADWAY
smagiai laiką praleisti.
kričio 16 d. iki gruodžio 6 bus koncertas.
Rengėjai m o. gabalas suspaudė pyra- {au tas j vykdyta. KaiKurio- Baltic Florists gėlių ir doSOUTH BOSTON. MASS.
Rengėjos
d. išvyksta atostogų. Jų me---------------------------gą, kambary pilna medžio
dlvanų krautuvę, 502 East
tu daktaras žada aplankyt Kasoj biletų nebus
;akll ’r pokylio dalyvės bu-^®d®^a?kl1nai.
Broadway, So. Bostone.
pažiūrėti,
kokie
bus
vaisiai
gimines,
pažįstamus
Cleve___
vo
pakrapytos
vandeniu.
naruirp
i
^ . ..
. +
... Tel. S0 8-0489. Ten gau- Tel. SO 8-2805
Bostono balsuotojai
Belgijos
socialistų
hbe- namas ir “Keleivis.”
landė, Chicagoje, Kanado- gilėtai Čiurlionio ansamb- AIat’ vėJas išvertė iš šak- ralu valdžia tam darbininDr. J. L. Pasakomis
Steponas Minku«.
.....
. .
Bostono mieste į rinkikų je.
lio koncertui teatro kasoj 25 I,riesai^ stovėjusi 300.
įesimetu
medi,
kuris
virsdamas
kl
!
reikalavimui
nesipri.
sąrašus yra įtraukti 363,045
Dr. Amelia E. Rodd
nebus parduodami, nes jie •
•
- na, ji tik nurodo, kad tas
rinkikai. Matysime, kiek jų
iki
to
laiko
bus
išpirkti.
d
’
tą
staigmeną.
Ge
ctaio-a
NAMŲ SAVININKAMS į,
ir
OPTOMETRISTAI
ga Vėnickas
___________ _*____ iai. kad niekas nebuvo su- ne^ah
JV*sta sUl^a
bus pasinaudoję savo teise.
tenka
at

VALANDOS:
bet sukaktuvininkė v.'?os? ’r11?'5?’, kad
Pentiname namus iš lauko
Bent lietuvių tarpe neturėtų
Bendruomenės susirinkimas ^eiGa:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
sižvelgti
i
ūkinius
galimu

Darbe
sunegalavo
Antho

ir
vidaus
;
apkalame
šinge

_____
ir jos draugės tikrai ilgai
Seredomis—ofisas
uždarytas.
būti tokių, kurie ta teise ne
mus, kaimyninių valstybių liais; sutaisome pijazus ir
ny Vėnickas (637 E. 7th
pasinaudotų.
Bendruomenės
apvlinn
^pamire
to
pokylio.
447 BR0ADWAY
varžybas pasaulio rinkoje. dengiam bei taisom stogus.
g-vė, So. Boston), dabar gy
SOUTH
BOSTON, MASS.
Bus sudalyta komisija ši Prašome kreiptis laišku į:
dosi namie dr. Duserick pri- kės narių susirinkimas k\ie- Artinasi ruduo, pakalbin
čiamas lapkričio 19 d. 7 jįus užsisakyti “Keleivj.” tam klausimui pagrindinai
A. L. Tarvbos posėdis
žiūromas.
John Petrus
vai. vak. Tautinės Sąjun- Kaima metams $4.
VAISTAS “AZIVA”
236 Gold Street
ištirti.
* •
gos
namuose
(484
E.
4
gat

Randolph, Mass.
Amerikos Lietuvių Tary
1
—
Vaistas
nuo
nudegimo
Ir
vė).
tos Bostono skyriaus posė Apygardos suvažiavimas
Arba po pietų užeikite: 409 nuo nušutimo vandeniu.
\V. Broad uay, Room 4,
dis bus lapkričio 10 d. 8
LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA
2—Vaistas nuo atdarų žaizdg
So. Boston. Mass.
vai. vak. So. Bostono Lietu-' Bendruomenės apylinkių Arlauskas jau vaikšto
—
mostis.
atstovų suvažiavimas kvie
vių Piliečių Draugijos pa- čiamas
3—Akių vaistas.
gruodžio 4 d.
! .Juozas Arlauskas, šių meicoososooososoecoc tosococof
4— Vaistas nuo kojų niežėji
talpose.
--------------tų ALT skyriaus pirmininAnt Melsvo “Robins Pond” Ežero
mo, pirštams, tarpupirštėms ir
APSIDRAUSK NUO
Triukšmingas suvažiavimas kas, prieš porą mėnesių nupapirštėms.
LIGŲ
IR
NELAIMIŲ
Route 106, East Bridgewater, Mass.
Mirė O. Sungailienė
5— Vaistas nuo galvos niežė
-------silaužęs koją, jau vaikšto
Draudžiame
nuo
polio,
viso

ĮVAIRŪS
GĖRIMAI
—
UŽKANDŽIAI
—
PIZZA
jimo.
Lapkričio 6 d. įvykęs SLA pasiremdamas vienu ramenkių kitokių ligų ir nuo ne
Ilgai sirgusi lapkričio 2 2-sios apskrities suvažiavi- tu.
6— V aistas nuo kosulio. Greit
šokiai kas trečiadieni, penktadieni ir šeštadienį.
laimių
(ugnis,
audra
ir
kt.).
pagelbsti.
d. miiė Ona Sungailienė, mas buvęs labai triukšminVisais insurance reikalais
Reikalaukite šitų vaistų pa
gyvenusi Dorchestery.
gas.
Groia penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.
Kalėdų eglučių papuošalai
kreiptis :
7-“^

—

— jais

zuvo

CASA LOMA

Minės

Vilniaus

Seimą

Visoki blizgučiai Kalėdų
eglutėms
. ,
..
papuošti laivais
Didžiojo Vilniaus Seimo Massachusetts valstijoje atplaukia Į Bostoną iš Vominėjimas rengiamas gruo- šiuo metu yra 4.924,000 gy- kietijos, Lenkijos * ir net
džio 4 d.
Įventojų.
Japonijos.
Massachusetts auga

Sekmadienį visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,
the ‘‘Singing Sueethearts.”
Cas.. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgevvater SV).

BRONIS KONTRIM
598 E. Broadvvay
So. Boston 27. Mass.
Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483j

žymėtais numeriais. K«in& ui
; kiekvieną numerį $1.
Pini
gai, čekis ar money orderis iš
kalno. Adresuokit:
(5-6)

Joseph Machinskaa
295 Silver Street
Soath llnsloa 27,

