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Politinės Partijos Jau Ruošiasi 
Ateinančių Metų Rinkimams

Republikonų Nacionalinis Komitetas Posėdžiauja Gruo
džio 1 d.; Bemoicratų Kandidatai Skelbiasi; Per

eitos Savaitės Rinkimai Džiugina Demokratus,
Republikonai Netikri Dėl Kandidato.

Lapkričio 8 d. savival
dybių ir valstijų pareigūnų 
rinkimuose demokratai tu
rėjo nemažą pasisekimą, o 
republikonai niekur negali 
pasigirti laimėjimais. De
mokratai aiškina, kad jų 
partija darosi populiariš- 
kesnė ir kad ateinančiais

Jungtinių Tautų
Naujieji Nariai

Amenka nebesipriešins 
priėmimui i Jungtinių Tau
tų organizaciją keturių bol
ševikiškų kraštų, jei Rusi
ja nevetuos priėmimą 13

. . ... . , . kitų kraštų. Iš bolševikiš-me ais jų partija turėtųJai- k \rašt 4bus riimti Bul.
moti Koitoii Vtimo ir Lon. c a

garija, Vengrija, Albanija 
ir Rumunija. Amerika yra 
priešinga priėmimui Į JT

mėti Baltąjį Namą ir kon
gresą. Republikonai tvir
tina, kad pereitos savaitės 
rinkimai buvo tik vietinio 
pobūdžio ir todėl iš jų nėra 
reikalo daiyti tokias išva
das. 1 i

eiles
jos

Laukutinės Mongoli-

Airija
Demokratai laimėjo Ken- Austrija, Japonija, Laosas, 

tucky valstijos gubematū- Kambodžija, Portugalija, 
rą didele ---------

imti
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LORDŲ IMPERIJA

Tai Kordo milžiniškos dirbtuvės Dearhorn. Mich. Iki šiol visos Kordo bendro
vės akcijos priklausė jo šeimos nariams, bet neseniai nutarta dali akcijų pa
leisti i biržą.

Iš kitų kraštų būtų pri- Viešieji Parkai Sostinėje Mirė
šie: Prieinami Visiems

guberna
balsų dauguma. jspanįja> Suomija, Ceilonas, 
iu išrinktas A. jor(janija> Libija ir Nepa

las.
Gubernator 
B. Chandler. Indianos 
tijoj demokratai 
42 naujas majorų

Keturių Didžiųjų Konferencija
Ženevoje Baigiasi Be Vaisių

I
Nė Vieno Darbų Tvarkos Klausimo Konferencija Neiš

sprendė; Ministeriai Tariasi, Kada Jiems Vėl Su
sitikti; Nori Surašyti Pranešimą su Šiokia

Tokia Viltimi

Argentinoje Kariai 
Nuvertė Valdžią

Ši trečiadienį Ženevoje 
baigiasi keturių didžiųjų 
valstybių užsienių reikalų 
ministerių konferencija, 

genei o- Konferencija apsvarstė Vo
kietijos suvienijimą, Euro
pos saugumą, nusiginklavi-U-

Argentinos keli 
Jai pereitą sekmadienį, lap
kričio 13 d. nuvertė laiki-
nųjų vyrausybę, kuli buvo h. .<santykių gerinįmą- 
susidanusi po nuvertimo t Vak Rytų Nė
gen. Peiono.. Naujos vy- vįenu kĮausimu su rusais ne- 

1 riausybės priešakyje stovi 
generolas Pedro Aramburu.

I lis žada valdvti
susitarti 

visai
irbuvo galima

. konferencija visai nepriar- 
laiktnab tino šaltojo karo galo. 

iki bus galima pravesti nn-| visais klasimais Rusijos
ir Vakarų valstybių pažiū
ros buvo griežtai priešin-

kumus.
Generolas Lonardi, kuris

•iki šioliai vadovavo vyriau-gog Rusija nori> kad Vo_ 
neatsisakė nuoJkietija liktų padalyta į dvi 

. , , teisių, bet ąrĮdalis. Rusai tikisi, kad jie
Sekmadienį, lapkričio 13 Prezidentas D. D. Eisen-r^n^ iyU^Si ^Pdį7TėU*VėIiaU galės SU vakarine 
VVashingtone, D. C., mi- hovver pereitos savaitės ga-!^ U Vokietija tiesioginiai tartis
P. Durkin, buvęs darbo le grįžo i Washingtoną į nrP71flent^ <ren !dėl Vokietij°s suvienijimo.

Naujasis prezidentas gen.,Nusiginklavimo . kiausimu

Gettysburg Bus

Martin P. Durkin Laikinoji Sostinė sybel’ darprezidento

Aukščiausias šalies teis- 
Nepa- mas PereM savaitę išnešė d. 

sprendimą dėl rasinės se- rė
laimėjo jeį “dylas” praeis JT gregacijos viešuose parkuo- sekretorius prezidento 

\ ietas, organizacija turės 17 naujų se; kurie yia išlaikomi D.

vais
snto D. Baltąjį Namą ir išvyksta į A,*amkuru naskvrė keturiu N“?18111 ,v?mo. ; Klausimu 

Eisenhovverio kabinete savo farmą Gettysburg, Pa., k • “innta” kraštui laiki i'dskas Pa^eka, kaip iki šio- 
miestų ir valstijų. Teismas 1953 metais.. M. P. Durkin kur jis baigs gydytis. Savo nai ;a|Uti Naujosios 'Uai buvo, rusai nenori tik- 
nutarė, kad rasinė segrega-buvo -plumberių” unijos laikiną ofisą prezidentas ,.iausybė' politjka dar nį.
cija tokiuose parkuose yra pirmininkas ir duvo vienin- turės Gettysburg miestely- ra naaicVėiusi 1 . ° ' aKayai ne**on susi-
neleistina ir yra priešinga telis demokratas, kurį prez. je pašto įstaigoje. _________ '________ tarimo, kuriame kontrolės

Perversmas konstitucijai. Eisenhovver buvo įtraukęs į Maždauk iki Naujų Metų _ e klausimas nėra aiškiai ap-
-------- . _ j Tas teismo sprendimas savo kabinetą. tęsis prezidento gydymasis, Žmogus Išsprogdino taitas-

Brazilijos kariuomenės padarytas toje pat dvasio- M. P. Durkin neilgai bu- o paskui jis keta grižti į f s// dd Buvo laukiama kokio
............................ .. a. . t darbo sekretorių. Jis Baltąjį Namą ir prie'savo nors SUsitarimo dėl “santy-

ma- dieni padarė krašte kariš- pqag, prieš rasinę segregaci- pasitraukė iš vyriausybės po pareigų. r r» r _ -_ =. r_i._ kią gerinimo, bet ir tame

jie turėjo 30 majorų vals
tijos miestuose, dabar tu- ==______________
Ž demokS Brazilijoj Įvyko
terbury miestą ir padidino 
savo balsų skaičių kitose
vietose. Panašiai ir Penn- .
pylvanijoj demokratai lai- vadovybėj pereitą penkta- je, kaip ir teismo pasisaky- vo 
mėjo penkias naujas

nanų.

jorų vietas, o Philadelphi-ką perversmą ir vadina jį ją viešosiose mokyklose, to, kai prezidentas neparė-' Prezidento sveikata tiek , ^Brr„,s^me.7°^ klausime pasirodė dideli
joj buvo vėl išrinktas demo- “preventyviu perversmu- Pietinėse valstijose kai mė jo ginče su prekybos jau pasitaisė, kad daugelis r , i,an:narnac. kafi’ Pnes.in^Vmai- Rusija non
kratas majoras didesne bai- Kariuomenės vadas genero- kur valstijų vyriausybės sekretorių dėl Taft-Hartley republikonų vėl ra2Pna ionki-irin i H ^įuntmėti j Vakarų valsty-
sų dauguma negu 1951 me- las Lott nuvertė laikinąjį yra griežtai priešingos tam įstatymo pakeitimo. M. P. prezidentą statyti savo kan- ,. Vin nal«v ^>es.savo artistus ir valdžios
tais. Miesto majoru ten iš- prezidentą Luz ir paskyrė Įejgm0 sprendimui ir žada Durkin sakė, kad preziden- didatūrą antram terminui, • isptl’lva ičnirkn an-sP€^ia^us . aP“
rinktas R. Dilvvorth. Pana- laikiną vyriausybę, iki nau- viešuosius parkus perleisti tas buvo pažadėjęs jį rem-Republikonai baukštosi, , mntinną vardu ir s.niuk_1J1®tl Yąkaruose pal
šiu laimėiimu turėio Nevv jai krašto išrinktas prezi- privatiems asmenims tvar-ti, bet paskui atsimetė nuo kad be Eisenhovverio P°” nab;sA i Ubuva Enmha r-n na^ vY° snYS’ ° Vakarų 

Kubitschek už- kytk savo pažado ir rėmė preky- puliaraus vardo jie prakiš P U0 * ,e ° . valstybės norėtų laisvesnio
savo vielą sausio mė- -------------------------- bos sekretoriaus nuomonę, rinkimus, vpač kad kito po-SJ)r?g ama. u.zrnyse visus žmonių judėjimo ir infor*

York ir kitose valstijose, dentas J.
Republikonų partija gruo-ims.

džio 1 d. šaukia savo na- nesio gale. i,
cionalinio komiteto posėdį Generolas Lott aiškina,
Chicagoje, kuriame bus ap- kad kai kurie politikieriai
tartas klausimas dėl parti-“’ kariškiai tarėsi padaryti —

konvencijos šaukimo perversmą ir neprileisti X U.Ž buvo 61 metM amžiaus

PROPAGANDOS KARAS 
VĖL PRASIDEDA nepakeistas.

M. P. Durkin mirė
skaudulio smegenyse.

nuo
Jis

numatoma.

JOS nvnveiįvijvs šuniniu r - ., dervbll
sąlygų ateinančiais metais nauJai išrinktojo pieziden- .-
rugpiūčio 20 d. San Fran-to PHe valdžios. Kad tas piopa anao* kaio tarp Rv- KIPR0 RIAUŠĖSE
cLco mieste, “Karvių Pa- neatsitiktų armijos vadovy- v aRanJ- Yau ,ir z^ne‘ SUŽEISTA 11 ŽMONIŲ
lociuie ” bė ir padarė preventyvi per- V0Je didieji užsienių reika- ______

antradieni pirmas de- versm?- ?e™?rsma\. Pada' Kiprą salos sostinėje Niko-

laukiama naujo

šį

44 Keleivius ir įguią. macijų laisvės be cenzūros.
Lėktuvo nelaimės tyčinė- Susitarti nebuvo galima, 

tojai susekė, kad lėktuvas Dabar keturi ministeriai
nukrito dėl pakištos bom- sėdi ir rašo komunikatą,

1ADAI rc-DA DACA->A k • j u , u- • , to kurį jie nori taip surašyti,
LABAI G^RĄ BAGAŽĄ baisaus daibo kaltininką. kad konferencijos nepasise-

J. G. Graham yra 23 j^mas ir Ženevos “dvasios” 
Minint rusų bolševikų metų, vedęs, turi du vaiku- galas perdaug nesimestų į

perversmo sukaktuves Ma- čius. Jis jau yra baustas už akjs
skvoje lapkričio 7 d. Rusi- falšyvų čekių leidimą į apy- minjsteriai sutars vėl 
jos užsienių reikalų mini- vartą. Savo motiną jis ap- Laukiama kad 

nau_ steris Molotov as sakė laik-i draudė $37,500 sumai L'tikti kitais metais.

MOLOTOVAS ŽADĖJO bos, o policija susekė

mokratų kandidatas, Ad- °tas be kldUj° inakejimo- k^am? įtikintisavo^ole- .lvyko stud®“tlį ------ ------------ .—  --------- ------- .
lai E. Stevenson, pasiskelbs JAPONIJOS PARTIJOS &as- )e^^81^ant a1A raštininkams, kad jis nusi-tikėjosi turėti gryno uždar

susi- 
didieji

•<ąs kandidatu 
abejoja, kad A.

Niekas ne- 
E. Steven- Dvi didžiosios

Vakarams 
Japnijos jie dėjo

ypatingai 
visas

žmonių buvo sužeista. An ve< 
svai glu pollicininkai ir kariai 

pas angas minią išsklaidyti
į Ženevą į keturių di-ibio 

džiųjų ministerių konferen-’
iš savo kriminalo.

.on sutiks būti kandidatu h partijos—liberalai ir demo- bu įtikinti vokiečius, kad X”® ™ciją daug “geresnį bagažą” SAKQ SULAU2£ NET 
iz nominaciją kovos ne tik klatai, susijungia į vieną'Vokietiją suvienyti, bet ru- > , , • nenakia,®£ ;r ka,P derybų pradžioje bu- V,RS PA2A

demokratų konvencijoj, partiją, kuri parlamente tu-sai tam buvo priešingi. N F,, vo nusivežęs. ______

VOKIEČIŲ ARMIJA .
JAU UŽSIMEZGĖ

PAŽADŲ Lapkričio 12 d. Vokieti
jos krašto apsaugos mini-

(Jėl- Viso pasaulio spauda pa- Demokratų partijos pir- steris T. Blank įvesdino 
to surengė demonstracijas skelbė, kad Molotovas atsi- mininkas P. Butler sako, pirmuosius karius į naują- 

• - ’ • £e. kad republikonų admini-ją Vokietijos armiją. Prie-
at- stracija sulaužė virš 40 saiką priėmė 101 karys, ku- 

įvairių pažadų, kuriuos ji rių tarpe tik vienas seržan- 
CHRUŠČIOVAS PASAKĖ Bet kai Molotovas perei-davė balsuotojams prieš tas, o visi kiti karininkai. 

‘DIDELį SEKRETĄ’ tą savaitę parodė savo “ba- rinkimus 1952 metais. P. Iki vokiečiai suorganizuos
_____  gažą” kitiems ministeriams Butler išvardija tuos sulau- ir išmokys 500,000 vyrų ar-

Rusijos diktatorius Chru- tie net išsigando. Moloto- žytus pažadus ir sako, kad mija praeis keli metai.
Pagal spaudos praneši- ‘ ....... ^nkiovi^iiU4 ščiovas papasakojo vienam'vas atsivežė iš Maskvos vi-po tokia pasirodymo bai- — - ——

mus. jau šeši laivai su gin- Izraelio vynausybė siū- £"*ta C, J3U t/™0 Vakaru žurnalistui “didelę są ultimatumą ir pasiūlė ^uoto jai žinos kaip vertin- Atstovų rūmų žemes
klais iš Čechoslovakijos at-lo arabams pasikeisti karoP d 1 den bas su Rusija. paslapįj>; kitais me- Vakarų ministeriams sutik-ti republikonų partiją ir ūkio komisija tynnejo ukio
plaukė į Egipto uostus ir belaisviais. Per susirėmi-J Bonn’ą greitu laiku atvyktais jis ir Bulganinas lėkšti su jo siūlymais. jos pigius pažadus. pioduktų supirkinėjimą is
buvo iškrauti. Derybas dėl mus su Egiptu ir Sirija irsta Rusijos diplomatai san-į Londoną rusų padirbtame Mat, Molotovas kalbėjo Republikonas dėl su- farmenų kainų palaikymo 
statymo iš čechoslovakijos arabai ir žydai paėmė tam tykius atnaujinti, o tada ir sprausminiame lėktuve ke- apie “gerą bagažą , bet laužytų pažadų nenusi- tikslu ir skelbia, kad tyn-
ginklų arabams slapčia su tikrą skaičių priešo karių į bus proga rusams pirštis su leiviams vežioti. Kitą sa-jis nesakė, kam tas bagažas mena, bet farmerių nepasi- nėjimas parodęs, skandai.n-
Egipto vyriausybe vedė Ru- nelaisvę, žydai mano, kad tiesioginėmis derybomis. vaitę Chruščiovas ir Bulga- bus “geras . tenkinimas kelia ir jų tarpe gą kai kurių valdininkų el-
sijos ambasadorius Egipte, pasikeitimas belaisviais bū- Todėl Vakarams labai ninas kelliauja į Indiją, bet Molotovas, tur būt juo- susirūpnimo. gesį. Pavyzdžiui, sukciavi-
o cechu koks tai valdiniu-tų lyg ir įvadas į tiesiogi-svarbu, kad vokiečiai ži-jų naujasis sprausminis kiasi gerai apgavęs užsie- Farmeriai savo nepasi-mų būta sudarant statybos 
kas tiktai pasirašė rusų su-nes derybas, kurias jie siū-notų, kas dėl jų krašto su-lėktuvas tai kelionei darnių žurnalistus, kuine pati-tenkinimą aiškiai parodė sutartis ir uzpirkmėjant ja- 
t:»rtą ginklų statymą. lė arabams. skaldymo yra kaltas. nebūsiąs gatavas. kėjo i jo “gerą bagažą . pereitą savaitę Indianoj.

teko pavartoti ginklus.
Šen. E. Kefauver žada kurį laiką ir Japonijos so-daug ko duoti nebegali, bet (l,aikij°j 'luclentas

bet ir prieš konvenciją. lės virš 300 atstovų. Prieš Vakarai Vokietijai

kyti 
I
minimas 
bernatorius A
kaipo galimas

Harriman, koje ar Anglijoje, 
kandidatas

kad vilios ir nemažai jų su
vilios. Vokiečių socialde- 

SIULO PASIKEISTI mokratų partija, kuri buvo
KARO BELAISVIAIS ir yra priešinga Vokietijos 

o.. ginklavimuisi, jau siūlo 
pradėti deiybas su Rusija.

vus iš ūkininku.
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Valstybės tęstinumas
Yra žmonių, kurie tvirtina, jog Lietuvos valstybė 

nesanti panaikinta, esą ji “teisiškai vis dar gyvuoja, 
tik dėl nelemtų rusų okupacijos sąlygų jos “normalus 
veikimas sutrukdytas." Tokie žmonės reikalauja ir is 
kitų ‘‘pripažinti" Lietuvos valstybės “tęstinumą . arba 
kaip amžinatilsi eksdiktatorius Smetona "Dirvoje mėg
davo sakyti, “pripažinti Lietuvos valstybes kontinui
tetą.”

Advokatai viską gali. Jie gal: is panaikintos ir : 
Sovietų Rusiją Įjungtos valstybės padaryti “gyvuojan
čia" nepriklausomą Lietuvą, ?ų advokatų pasakojimai 
apie “teisiškai gyvuojančią" nepriklausomą Lietuvą 
man primena jaunu dienu atsitikimą prie Šiaulių ežero. 
Drumzliname ir dvokiančiame S’aukų ežere nuskendo 
mūsų visu labai mėgiamas draugas. Ištraukėme ji i 
krantą, bandėme atgaivinti, bet niekas negelbėjo. Tuo 
tarpu apie skenduoli ir mus 1 aneančius jį gaivinti, 
susirinko būrelis žmonių 1 ;ų ta: pe :. :a moteris tarė 
lyg iš tų mūsų lietuviškų advokatų pas
džius. Ji sakė: “Vai. Vinceli, tu esi visai 
gyvas, tik nebekvėpuoji, nabagėli'." M •■su 
priklausoma Lietuva" dabar “gyvuoja", kaip tas jaunas 
Vincelis, kuris buvo nustojęs kvėpuoti. . .

Kasdieniniame gyvenime, jei vagis pavagia žmo
gui, sakvsim. automobili, žmogus eina i policiją pas:-

NERAMI IZRAELY

^skolintus žo- 
gyvas. visai 
vargšė “ne-

skųsti, policininkai vari ' 
žmogui grąžina. Dėl to. 
žmogaus nuosavybės teisė 

?avo

ieško ir. jei gali. mašiną 
kad vagis pavogė mašiną, 
nedingsta ii, v: a čiupus.

Ejrynto kariai neša slinkius r

Kas Savaite
taip kalbėję. Jei, pavyzd
žiui, preziuentas D. D. Ei- 
senhower, užuot davęs ru
sams besąlyginį pažadą, 
kad Amerika jokiu būdu 
nesiruošia kariauti ir nepa
keis ginklo dėl savo tikslų Rusai Prie Aliejaus _ .
Įgyvendinimo, būtų paša- K , Vakarai džiaugėsi??* “. 5uomi Tysliava iš e- 
liepos mėnesį būtų kiek ki- (,-j veiduose —viesumon» kad tautinin-

tai “vado principu" 
savo tarimus priima be

sprendė daryti “traukimą-

kes maždaug- tam- Mūsų Jč: ..... ....... 1?aslv0‘kų partija ir dabar tvarkosięs maždaug taip. .viu»ų <jzluslu šypsenų, rusai ne-, >• - -
tutsiai yra aiskūs ir teisin- sn3udė -Jie J>asįnaudoda. ;,OKl0 
gi. Mes. siekiame .... ,. . uSllllincrtl • .. . . , ... u stnu uuiiutuVokietija i viena valstvS diskusijų ii- be išsiaiškini-
Vokietljos' gink lavintasis SU ' akan) 'alstybenlls " Kitain tautininku laik-

Eisenhoverio. . prezidento
būti kontroliuojamas, užtikrinimu, kad Amerika . .. tursjec žinoti kokius 
pavergti kraštai turi -„i.- i.a..o «u«i. tuieJ?s žinoti, kokiusatgauti teise tvarkytis tain nePld‘le> jokio kai o, s -1 ultimatumus VLIK ui pape- aitoauu teisę t\ai hyus taip, ra,.ė ?1J ka, kuriomis arabų -• v Rj,,tpnk 

kaip jų gyventojai nori, valstvbėmis dėl ginklų rej° P’ V’
valstybės, didelės ir mažos, oms statvmo ir tariasi dėl
tun laikytis tam tikiu aiš- “ekonominės pagalbos” tei
ktai nustatytų ir visiems pri-k;mo arabams. Leonas Prūseika nūnai
valomų santykiavimo nor- ‘ Kai ruSŲ tankai ir lėktų- pasidarė labai didelis šali
mų. Kol šitie tikslai nėra vaj "?aUo-GS” Xilo pakran- ninkas keliavimo į Rusiją, 
įgyvendinti, tarp valstybių teg į/guJzo kanalą, o rusų Gal nepatikėsit, bet taip ti- 
negali būti teisingos ii pa- inžinieriai statys užtvankas krai yra. štai, jis pats \ il- 
stovios taikos, o kol tokios p. eĮektraines prie to paties nyje” visai ne juokais rašo: 
taikos nėra, tuščias reikalas xno. arabų kraštų aliejus Amerikos Tarybų Sajun- 
yra kalbėtis apie nusigin-? akej? savo tekėjimo kryp- KOn ir iš Tarybų Sąjungos 
klavimą ai pasikeitimą po- p., užuot plaukęs į Yaka- Amerikon važiuoja delegacijos 
pierinėmis g a r a n rijomis. rus> pasuks Į Rusiją. 3,000,-laikraštininkų, kongresmanų, 
Amerika siekia teisingos ir qqq bačkų aliejaus kasdien senatorių, farmerių. biznierių, 
pastovios taikos. Tokios įaj nęra baikos! studentų, dvasiškių, muzikų,

sportininkų.
tautų lais- bus daugiau, o ne ma-

ginkluotas pajėgas, bet ti- xes auK>ti diplomatai gali žiau.
S ir nieko nedaryti. “Bet darbo unijų bosai kaip 

ir, užtikrinę pastovią Dėl !USU siautėjimo “sate- užtraukė savo melodiją neva-
taiką, galėsime eiti prie
nusiginklavimo ir neveid- ties

dėl aliejaus, tai jau kita is- 
Po toko prezidento na-lO,Da- b žtat Vakarų dip-

turi
rtlSU

raščio redaktorius tik jau

X
“Nevažiuosim”

Ženeva supliuško
Keturių didžiųjų konfe-kad nišai magaričioms ati- taikos. lokios -a; ngra laikos!

rencija Ženevoje išsidvėsė. duotu lytinę ' Vokietiją ir Plkos interesuose mes lai- 
Kelios savaitės kalbų ir de-leistų visa Vokietiją su- ko™ L ri?“!/ vės LkS dalomi

tą rvbų parodė, kad misai ne- jungti i viena valstybę, ku- sų^muius pajėgas, net ti 
* ' ' ' politikam tikriausiai'būtų antibol- k™e\ M ISarslrae hJ!

žmogus vėl atgauna savo autom- b“z Perkeliant
galvojimą i valstybių santykius galima sakyti, kad. štai. pasikeitė, kad jų
tarptautinis banditas užpuolė mažą kraštą ir jį įjungė i yra tokia pat. koki ji buvo ševikiška. Rusai 
savo didžiulę imperiją, bet mažoji valstybė dėl to ne- ir seniau. ne tokie “dumi ir
prarado teisės gyvuoti. Reikia tik surasti koki nors Sukeltos viltys dėl msų pietines garantijas mainin£m ’iMrVWnimo’
tarpvalstybini policininką, am pasiskusti ir paprašyti, šypsenų pasirodė savęs ap-da nieko. Ir kodėl jie turė- 
kad jis iš bandito atimtų tą. ką banditas pasisavino, gaudinėjimas. Rusai šyp- tų duoti? Juk prezidentas

laužydamas savo sutartis u tarptautinę te:>ę. Rooor, . _  x. x_ ...,.  ___ :i„:___ .• uuuų uuvusios visai kilo------ -r—\----- .77r_T 7 neatstovauja
’ kios. Ten nebūtų buvę tos 8a^voJa’ ką reikia daryti, tjmenta 

veidmainiškos ir saldžia- ^a(l arabų dykumų aliejus
rūkštės Ženevos “dvasios"/1' toIiau PIauktV J Vaka- Matote, Leonas siūlo va-

apie valstybes “tęstinumą yra bereizsmiai žodžiai Vakarų “imperialistų". Įtų" vadavimo, nei dėl kitų užtat .butų buvę Vllties dar‘ tik°galvoja bet^vden komercinės spaudos atsto-’ 
Kai kurios vastybės lietuvi, ilgimo į Sovietų „ visai “realistiš-'Vaka?ų riekiamų tikslų’ ir tetraukia į matušką

Rusiją nėra pripažinusi* s. Keli >s * ai pnpa- p-a]” rnm noliTika vra sn-iO įei Vakarai pinklo ne-iu cgaii ai nenon nai Ra - i_____ j___
žįsta nepriklausomos Iri
reikšdamos protestą prieš Li- nr - • r-:uki:iimą. Bet leisti

ru vąl<tvbi:i

pasirodė 
už po- 
neduo-

T,.

lituose” galima “reikšti vil-žiuosim. tai kartoja ja diena iš 
neveid- ties” nisko nedaryti. Bet dienos.

pa-Rusai švp- tų duoti? Juk ... .
?osi, bet jie ir šypsodamie-D. D. Eisenhower Ženevoje įt1“ 1IP° deiybos ?ene\°Je

J -1 J butų buvusios visai kito- su&irupino.

ha i o i •.KJ-C* X 5. <*

lomatai dabar ne juokais 
Susirūpino ir

“Nors ir nežmoniškai, 
kitoniškai.

“Pigūs jie mandrapypkiai.
* “Meanv

I>et

ir kompanija tikrai 
eiliniu nariu sen-

ka. Reikės ką nors daryti, ir unijų nariai. Deja, unijų
. . . , nnmrtiK nn Daiyti taip, bet ka? Ot vadai “neatstovauja eilinių..rakinimą. Bet leisti Vokietijoje daryti ir būtu visai menki sukčiai,..^1’ num/u- P° /aIu 

;ž Lietuvos nepri-laisvus rinkimus, jei jie iš jei jie už nebereikalingas .a k°f,!"

viena valstvbė dar anksto žino. kad tuos rin-Hnes jau iškilmingai duo-1*’ J1* sIIirkięyLgJ'ej"
— svarą r pasižadėjus jokiu

:uv'< <’ imatus, tuo lyg įprantama. Kodėl jie turėtų vartos, tai tisai yra saugūs ; iaB^b 
prn > Li-“r -• 1‘o auuniiną. : »et leisti Vokietijoje daryti ir būtu visai menki sukčiai,

klausomybės a 
nesiryžo imtis tmrva.z- 
drausti banditą, kuris 
valstybių išsmaugė, 
kas nekelia pavogtųjų ir i 
■klausimo, o ką jau bekalbė 
ją tarptautiniam 
jis pavogta?
gyventojams. Nesiima tokios 
organizacija.

Kol valstybių santvkiai

statuma. 'vX,

Vo-

veikla 
Kol kas nė

iolicininko pareigo 
Lietuva, bet visa

10 1
IK

:Se oose

narių sentimento" ir neva
žiuoja šelmiai. Už tai Leo- 

Traukiasi iš Karo Fronto” nas jiems ii pila į kailį.
būdu ginklo nevartoti savo Trumpa žinia laikraš- ^et kaip su pačiu Leonu?

ciuose pranešė, kad tauti- Ar Jis apsisprendė važiuo-

čia li vrą galvosūkis.

Kusi ja 
anie

ungtųjų valstybių 
ia nors kita akci-

s su-kimus bolševikai prakiš ii tas) garantijas, atiduotų 
ej]e suvienytoj Vokietijoj susi-į Vakarams rytinę Vokietiją. &J
nie- ,Iar-vs priešbolševikiška vy-: Kadangi Ženevoje nega- ’*ribuvo atidarrtas kelias "T' ‘riri.-’-v •'—t ,:v7 ;, Fe visai

riausvbė? Kodėl rusai tu-Įima buvo susitarti dėl Vo-? aridarjlas kelias ninkų partija ir jos ‘filija f1- fe’ Vbai 
retu atsisakyti nuo 17.00CL kietijos suvienijimo, tai ^ko,-neduotl; La^'ės kovotoju sąjunga klausimas! Leonas nevazia-

įgyvendinimui, ru-
nepadorus 
s nevažia-

Priešingai dargi. -Vos rusai pasitraukė iš VLIK’o (Vy- vo ir nevažlu°s. Kai jį val-jau 00<) vokiedu tinė- Vokie-'negalima buvo išspręsti nė"1 . ■ I’a----------------- ----------....... ....
imam vagiui sudrausti ar priversti 11. kat. tijoj kulie dabal. vra bol- -Europos -au<nimo” klau- lsglrdo Amenkos lskllmin-nausio Lietuvos Išlaisvini- (liniukai pakviečia pasiais- 
s teritorijas atiduotu teisėtiems tų teritorijų j į imperijos tentai irsimo. Tokiu hūrin du darbu?? p?.zadą ?e'a«g‘ ««n- m.

akcijos
__ ____ impenjo

ie Jungtinių Tautų ?a}i būti jos ka

įera pa:

nus'-i iav-

ijo? vergai ir simo. Tokiu būdu du darbų f? r—-e s--- mo Komiteto). kinti kodėl jis nenon va-
taieiviai? Ko-jtvarkos klausimai nuėjo vė? kIų’ tu0J su ženey°s Pasitraukė tai pasitraukė, =»>»> I »»». Ikonas »et 

šypsena lupuose pradėjo ne ka padarysi. Kadaise suser£a •• ..Tevjiziuoj3 dur- 
tautninkai čia Amerikoje niai ir unijistai, bet ne po- 
buvo pasitraukę ir iš Ame- nas Leonas!

bačkų aliejaus kas- j-jkog Lietuviu Tarybos, o .
Gal jie Kurie Važiavo 

panorės ateityje atgal ir į “N. Y. Times’

- - gan Puti jos Kareiviai. Ko-tvarkos Klausimai nuėjo vė--P "ri 1,-j--
.1: dėl rusai turėtų trauktis prie'jais. Rusų šypsenos pasiro- savQ koja7 arfbu ša

rišu 11 -domis pat Odros ir leisti \ akai-ų są-dė nevaisingos, kaip berg-ri - ^-ri - •
rp atskirti asmenų jungininkams vokiečiams džia Karvė. !S’ k.U1, V111.10ja 3 Z™

tvarkai palaikyti", pasistūmėti iki 
mu ir prie jųdėtis fiidvmais ir jiems

kada jie užkabina tokį,
risc. bet ir jėga. Šiaip
=tųjų a“ panaikintų vais
iavimu akimis. Jei aus:-

Lenkijos: 
stiprintis

pasil

x. ...... . lionai
Nesujungus \ okietijos ir dien jr

neišsprendus nors ir popie-ri?V r!1//1. vai?den>'?’• paskui vėl grįžo.
\ 1 v akarai, iškilmingai atsisa-

rinio šaunumo Europai, ne-, • , , , . .. >----------- --------■>- --o— - r *. nv.^pv..*-'Usitaili nė dėl kę, uo .??n.klc Pavait?Jlr”°» VLIK’ą grįžti, o šiuo tarpu dentas Harry Schvvartz, pa
bos (FJbosVir neleisti Va-Į nusiginklavimo, ypač, kad T?™^LP1"Kji.e gal ^ėgs jr vėl iš Ame-buvęs kurį laiką Rusijoj

L korespon-

padoiumo normomis, kaip santyki:“' 
ir kol nėra tarptautinės policijos 
tol tarptautiniai banditai gali 
tik tada ant kojų minama, 
kuris gali atsikirsti ne tik 
jau kitos valstybės į
tybių “teisę" žiūri savo
moka, banditu žygius pripažįsta, jei ne—nepripažįsta.

Toki vra faktiška padėtis ir todėl mums dėl “Lie
tuvos 
nes tai 

Kadai
pažino Lietuvos-Lenkijr s pa lalijimo. Ta valstybė buvo jos nėra vertos 
Turkija. Jos sostinėje akredituotu diplomatų sueigose rio, ant

mų pozicijų? Inenori jok
Vakarų valstybės siūlo ginklavimo 

dėl bol

kad r““ * Pįnkles
čiai, Xldu,7niuos€ R-vt/ose ne‘ rikos Lietuvių Tarybos? aprašo kai kurių tautiniu 

žino ką daryti Piies Zene- Tokie zmonė?. kurie bė-mažumų nuotaikas Rusijoj*. 
\ą 1 ūsai nebūtų diųsę savo ga grįžta, vėl bėga ir gal Jis lankė Armėniją. į kuria 
ginklų siųsti į aiabų^kras-vėl kada nors g^ >Ta aTT1_ po antrojo pasaulinio karo

000 ai-menų 
opos kraštų ir 
iš Amerikos.

- pirmavimo, o gal iš viso ro- Grįžusieji atsisakė svetimos
paslepiamos). į^ditamri. kadrieSme '’° 5a™ tridmikiškunl«- Pilietybės ir pasidarė “so-

- cvorhll Vl-i» .. . . 7’ . . 7

s rimtos 
kontrolės.

nė to popie- tvarkos, 
kurio jos surašo-'sunkiai vra

kurioje paslaptys meg

buvo tuščia kėdė Lietuvos-Lenkijos atstovui, kurio, mos! Jie tą žino, nes jie pa-JTodėl rusams 
aišku, nebuvo. Rot kada 
rankišką gyvenimą, 
kilnų
bių 
netur 
didžio
sijai, tai dėl to lietuvių pasiryžimas kovoti už
tautos laisvę ir jos teisę i laisvą gyvenimą visiškai
nebūtų mažesnis kaip dabar. smeesni!

Lietuvos valstybės “tęstinumas”, jei jau apie jį pįusai u£ Vakarų jiems
kalbėti, yra pačių lietuviu pasiryžimas siekti savo siūlomas popierines garan-
tautai laisvės ir panaudoti kiekvieną progą tai laisvei tijas nelieka skolingi. .Tie
atgauti, o ne pasakos, kad Lietuva “gyvuoja’ tik “ne- siūlo visos Europos popie-
kvėpuoja.” ’ rini “saugumą," kurį pasi-

Kai kurie “tęstinumo" šalininkai aiškiai riša tą rašytų visos Europos val-
tęstinumą su jų buvusia tarnybine pozicija, su prarastais styrės ir net Amerika, bet
turtais, su teise i pensijas ir panašiais išskaičiavimais, tas nevilioja. \ isi
o buvusios Lietuvoje diktatūros žmonės ant “tęstinu- j.uk ka(^ ga’.al?7
mo” žirgelio mielu noru jotu ir vėl Lietuva valdyti Z” ,

pagal Cnodokauskaiciu konstituciją. , -B , . 5v 1 c* , -• , r.ebutu vertos ne įsėsto
Kada Smetona čia Amerikoje pirmas pradėjo kiau<j^jo

skelbti “kontinuitetą." žmonės ji aiškiai įtarė, kad jis žodžiu Vakarai ir Rusija 
pasakoja tokius dalykus tik todėl, kad jis nori vėl į sjūj0 vieni kitiems popieri- 
savo nakties metu revolveriais įgylą sostą grįžti. Bet nes garantijas, kurios yra 
kam tų pasakų dabar reikia? Argi turime ir dabar pigios ir kurių niekas neno- 
kandidatą į tą patį sostą? jri, bet Vakarai reikalauja,

svarbu yra ri ~ad“''-fT“ri'_ Lietuviai, kuriems širdin-vietų piliečiai.” Greit jie 
mūšų tauta kovojo už sava- tys visas savo “garantijas [susitarti nusiginkluoti ir vi- dvš mū"u kišenes išvalyti gai rŪpi LietuV os laisvini- pamatė, kad pakliuvo i 

eitas not neužsimindavo apie tą duotas kaimynams, sumynėĮsai nesvarbu ir net pavo- kipk/n bandltn mo darba? ir širdingas lie-šlykščiausią vergiją. Kores-
bendradarbiavimas, pondentas sako, kad 

žmonių bėgiojimo “Tam tikras skaičius ar- 
nenuleis ran- menų buvusių amerikiečių, 

tą darbą, kurį jie kuris išvyko į Sovietų At
skaito mūsų tautai ir Lietu- meniją bėgyjeavo ; . r r , - y ?eikalas Ženevoje ne- valg{ Wu yr ,ink ’ — sk aito musų tautai ir Bietu-meniją bėgyje pastarojo

uz juos. Gali būti kvailes- pajudėjo iš vietos. Jis sto- vos ateiciai svarbu. dešimtmečio, maldavo pa-
ni", bet jokiu būdu ne tei-vi ten, kur jis stovėjo ir Jrnhbn,\J ir Kai kune ir tautininkai galbos atgauti Amerikos pi-

1948 metais. Nusiginklavi- ™ ‘ klausia, ar toks pabėgimas lietybę, kad jie galėtų grįž-panašias kiaulystes. Kai -• . • I Z K • A•eikalmgas pasiti- Maskv. _____os banditai žino, kad !s. 1*".d'<>.da'*° nėra « atgal "i ~j«l « pragaro?
. kuris šypsenomis ijems neereeia bombo, iie kimasis is karo lauko, 

perkamas. Be pasiti-i Ht akimis žiūrint’ bū’Bent tokj klausimą stato atvirai kalbėjo ir skundėsi
kėjimo ir paskutinis darbų t “ištižėliai” iei iie vėl karo_frontuose išbandytas savo gyvenimu, pateko į
tvarkos klausimas dėl “san-J J.

mui yra 
kėjimas 
nėra

Grįžusieji, kurie perdaug 
virai kalbėjo ir skundėsi 
ivo gyvenimu, pateko į

tvarkos klausimas dėl “san- nĮgipjįgfu‘ir* nevogtu " J’ T'V?,iava “Vienybėje,” kalėjimus, o kiti apsiprato 
tykių gerinimo” tarp Vaka- Tai " didžįuiu k?'!s “įMylai ir patylomis keikti
rų ir Rytų irgi pasirodė ne- rtiploniatų šyp?enu politika, n,nkk .^t si kartą savo likim,...................
įkandamas. Tuo budu ir ki- R U zenevoie nena^mdė ?u V’ Ra?teni° ‘^ngais Bet Armėnijoj, palyginus, 
ti 2 darbų tvarkos klausi- n- peijukščj0J cianais”v kažkodėl nesutm-mažai tėra rusų, tuo tarpu

ištraukus Amerikai is mai nuėjo vėjais. Ženeva _ g p ka. ikitos tautybės yra ištauti-
pasirodė “flop.” ___________________ 2_’ T.vsliava ta pačia pro- narnos, joms brukama rusų

Didieji ministeriai gali ...................................... ga pastebi, kad “generolai, kalba. I
vėl susitikti ir vėl kalbėtis, Indijoje tėvai, išleisdami kurie savo armijoms įsako. Apie Lietuvą, Latviją ir 
bet ko jie gali dasikalbėti savo. dukras už vyro, ima mo- trauktis, eilinių kareivių Estiją, deja, joks korespon- 
esamose santykiuose, jie ir kesti- Prieš metus žrnon4 nuomonės neklausia.” dentas nieko negali pranes- 
patys nežino. buvo Pirkti už 30* oi- Vaagšas “eilinis” Tyslia-.ti, nes tos tautos yra griež-

Įsivaizduokime valandė- kų> 0 sian<Jien jau reik mokėti va skundžiasi, kad “genero- tai atskirtos nuo laisvojo 
80 ožkų. į]ai” Rasteniai be jo nu- pasaulio. , J. i>.

valandė
lei, kad Vakarai Ženevoje

j.uk
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KAS NIEKO NEVEIKIA

IO NIEKA8 NKPKlKiA Amerikos Lietuviu Gyvenimas KAS SKAITO. RA*O 

IAJ DUONOS NKPRAiG

Kas naujo New Yorke
Nauja ALT vadovybe

Lapkričio 7 d. įvyko vie
tos lietuvių organizacijų 
susirinkimas, kurios veda 
kovą už Lietuvos išlaisvi
nimą ir sudaro' vietos Ame
rikos Lietuvių Tarybą.

Susirinkimui pirmininka
vo buv. New Torko ALT 
pirmininkas P. Montvila. 
Susirinkimas, išklausęs AL- 
T vadovybės pranešimą 
apie pereitų metų veiklą ir 
ją išoiskusavęs, priėmė ir 
išrinko naują New Yorko 
Lietuvių Tarybą: P. A vei
ka, S. Gudas, J. Kiaunė, 
M. Kregždienė, A. Mačio
nis, J. Makauskis, adv. K. 
Michelsonas, P. Montvila, 
Br. Nemickas, A. Ošlapas, 
J. PakalKa, Br. Spūdienė, 
J. Šepetys, J. Tysliava, 
arch. A. Varnas ir dr. VI. 
Vilimas.

Po organizacijų susirin
kimo tuojau vietoje įvyko 
naujos Tarybos posėdis, 
kuri iš savo tarpo išrinko 
šios sudėties valdybą: pir
mininkas A. Ošlapas, I vi
cepirmininkas P. Montvila, 
II vicepirmininkas J. Tys
liava, sekretorius J. Pa- 
kalka, finansų sekretorius 
A. Mačionis, iždo globė
jai: J. Makauskis ir dr. VI. 
Viliamas, iždininkas Br. 
Nemickas.

Naujai ALT vadovybei 
linkėtina sėkmės, o taip pat 
atkreipti dėmesį į tas or
ganizacijas, kurios pasisa
ko už Lietuvos laisvinimą, 
tačiau į ALT neįeina, savo 
darbais ir lėšomis jo nere
mia. Taip pat atkreiptinas 
ypatingas dėmesis į jau
nąją kartą. Šitame bare 
ypač daug skylių.

J. Klevas

Paskubėkime artimo 
pagalbon

Mieli tautiečiai, didžia
jame New Yorke vykdomas 
BALF’o vajus tremtinių šal
pai yra jau įpusėjęs. Dau
gelis geraširdžių lietuvių iš
girdo Vajaus Komiteto 
kvietimą ir savo auką 
vargstantiems gelbėti jau 
atsiuntė. Drįstame tikėti ir 
laukti, kad ir kiti šios ko
lonijos lietuviai nepamirš 
vargo prispaustų savo tau
tiečių, paskubės atsiųsti 
jiems skirtą auką ir tuo bū
du atliks savo patrijotinę, o 
taip pat ir savo garbės pa
reigą.

Pageidaujame, kad iki 
lapkričio 14 dienos (pirma
dienio) visi atsiųstų paskir

tą auką. Gavę ją iki tos 
dienos, galėsime aukotojų 
pavardes paskelbti specia
liame leidiny, kuris bus iš
leistas BALFo koncerto 
proga. Koncertas įvyks va
jaus pabaigtuvėse, lapkri
čio 20 d., Šv. Stanislovo sa
lėje, Driggs Avė. ir Newell 
Street kampas, Greenpoit, 
New York.

Nuoširdžiai dėkojame už 
jautrų šalpos darbo įverti
nimą ir realų jo rėmimą 
tiems, kurie šio vajaus pro
ga jau aukojo, ir dar kaitą 
kreipiamės į visus dar ne
aukojusius parodyti gailes
tingumą sunkios gyvenimo 
naštos prislėgtiems mūsų 
broliams ir seserims, kurie 
negali nei į savo tėvynę su
grįžti, nei užjūrio kraštuose 
įsikurti.

Nors vieną kartą per me
tus paremkime juos BALFo 
vajaus proga. Aukos galima 
asmeniškai įteikti arba paš
tu atsiųsti į šias vietas:

BALFo Centras,
105 Grand Steet
Brooklyn, New York
Apreiš. Parapijos Postas
Rev. J. Pakalniškis
259 N. 5th Street
Brooklyn 11, New York
Angelų Karalienės
Parapijos Postas
Rev. V. Pikturna
213 S. 4th Strett
Brooklyn 11, New York
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DULLES OPEROS ATI B ARIME

Austrijos sostinėj Vienoj atidaryta karo 
kinia opera. Jos pirmajame vaidinime 
valstybes sekretorius John Foster Dulles. 
svečią knygoje. Operą atstatyti kainavo

melu sunai- 
daivvavo ir 
Jis pasirašo

19 milionų
doleriij. Pirmojo vaidinimo žiūrėjo per 2,000 asmenų. 
Vaidino Bethoveno ‘‘Fidelio.” istoriją apie žmogų, ku
ris buvo neteisingai kalintas ir vėliau išlaisvintas.

poito ten bus perkelta daug Siūlo N. Grigienę 
mašinų ir ištisi skyriai. Ten

Worcesterio naujienos
JUOZAS KRASINSKAS

j 174 sutartis; kad ji sunai
kino apie žū mmonų žmo
nių, kad Pabaltijo Kraštai 
bu v užgrobti, kad 500,000 
pabaltiecių buvo ištremia ir 

‘sunaikinta; kad sovietų val
džia žiauriai nužudė 10,000 Skaitydamas “Keleivy” yra pakankamai ir visas jis 

I lenkų kariu Katvno miš- spausdinamas Worcesterio įūpestingai atlieka.
’kuose, ir tt. ir tt? žinias patyriau, kad Juo- Juozas turi artimus ry-
I Žmonės pikietininkais la-zas Krasinskas jau įžengė į sius ir su spauda jau iš 
bai domėjosi, imdami atsi-s^ujų eiles, nes jau užver-senų laikų. Jis pradėjo ra- 
šaukimus daugelis dar pla-tė savo gyvenimo knygos šinėti “Tėvynei” dar K. 
čiau klausinėjo. Neabejoti- šešiasdešimtąjį lapą. Vairui - Račkauskui ją ie
na, kad tuo būdu mūsų Tikrai nenorėjau palikė- ^u0^nt’ J; šl,ydo 

•ikiečiai daugiau susi-ti h,. Vienybei Lietuvninkų, ra-amerikiečiai daugiau susi-ti. Nejaugi toks judrus, ku-.__ i
šiandien uoliai bendradar

pažino su mūsų skauduliu, pinas 'energijos Juozas ga- “ "Amerikos Lietuviui,” o
lai labai svarbu, nes lais-įėtų būti priimtas į senių ^.an.ie” !a 
varne krašte visuomenės draugiją! Bet kitur pasidai- ,iaU^.a„ e eiV 
nuomone veikia ir valdžios ręS jr pats isitikinau, kad pab . T . .. .

tas .tiesa, kad Juozas jau ,Llnklu Juozful >į^i nepa-
nuo šių metų birželio 5 d.,lstl .,r "^‘trauku is mu- 

. “ .. . . su visuomeniniu darbu lau-varo pirmąjį septintosios , ' . .. ... - x. - , .
j -■ «.• v „ ko ir ji giliai arti, kaipdešimties barą. .^. .. *• ’ 1

Juozas Krasinskas gimė1
Lietuvių Bendrovės Vai-1895 m. birželio 5 d. Palie- 

dyba, draugai ir pažįstami pių km., Butrimonių vaisė., 
lapkričio 5 d. šauniu poky- Alytaus apskr.
liu pagerbė nusipelnusį kiu- J Ameriką Juozas atvyko u ~
bo narį Antaną Daukantą vos 18 metų teturėdamas. Bu* Pennv sale
ir jo žmoną jų įkurtuvių Pirmiausia jis apsigyveno Senų Žmonių Pagalbos
naujuose namuose proga. Thompsonville, Conn., bet Draugija ruošiasi rudeni- 

To pokylio rengėjai buvo jau P° 2 metų, tai yra 1915 niam parengimui *— penny
Bronius Dopkantas ir Vin- m-> jis atsikėlė i Worcesterį sale, kuris bus gruodžio
cas Višniauskas, o šeiminin- h’ čia tebegyvena. 3 dieną.
kės buvo Agnieška Dopkan- Atvyko jaunas, žalias Grižo Kraunelienė 
tiene ir Emilija Ahola. Dzūkų krašto sūnus, nieko ~ .... . . _

Naujasis bendrovės pir-kito be gražios Dzūkijos TZ Gr}ZO ,.1S ligonines Petro

iui” ir “San-

zygius J. K-as

GARDNER, MASS.

Pagerbė Daukantus

WORCESTER, MASS.

1110.011111 11 1OV1O1 anjrnoi. 1CII - • v i i\dUja>IS oenuiote. pn- kuo hp
bus perkelta ir iš Yor-L, j. : .. , * " mininkas J Sargotas visu „adan<,ė«S'nemūt»- "mažni Kriaunelio, Senų žmonių
ko bendroves admimstraci- rfaj 1 susmilkusiųjų vardu Įteikė ir mokslo lagavęs, bet čia Pagalbos Draugijos finansų
ja su didžiuliu rastines tar- gLA Daukantams "Bostono Roe- tuoj įsikinkė j visuOmeninĮ 'astmmko, žmona ir gydo-
nautojų skaičium,. - ■ ker” ir kitų dovanų. veži ir iki žio, B jo ne. s. namuose lankiu ja, grei-

Bndgeporto Undervvood ; J n G j^ Daukantas vra čia gimęs, mano feijun^. c,au pasveikt,.
dirbtuvėj dirbo daug lietu-g L A iž(lininko parei-ve,khal dalyvauja lietu- Pats Juozas ^s, Endzeli, kruta
vių. Vyresniojo amžiaus ... * . viu visuomeniniame gvveni- i ari 1; vn<! iįKnilsi dar Vra.-

Čikagietis < vra išrink- -n V- - - ’ , • Jonas Endzelis, kad ir--------- me, siais metais \ia išrink jų nesusildziusi šiame kras- , • - • aštuntaia
Lietuviu Bendroves di- o-iminaiti* i q T A &en0Kai lzenSe ! aštuntąjąvran7og • ęulb ^'dešimtį, bet dar stiprus ir

„ 113 kuopų n-tuoj buvęs is-įdirba fabrike. “Kelei-

ru dalyvauja visuomeninėj Peturėiau sunratima kain^1S s^aito nuo J° Pasi"' J neturėjau supiatimo, kaip rodvmo ir žada skaityti
reik protokolus rašyti, bet Rol w

. Pa rašiau prakaituodamas. p. Miliauskas

darbininkai, ypatingai ku- Sorns- 
rie turi savo namelius, dirb
tuvės perkelinių yra gero-
V oi oiici riii\inri _ _xxc»x oueii u’/mv. v « . . . o = g

Lankėsi A. otrumskis 
Nebebus nuomu kontrolės ,. ,

Čia lankėsi gana tolimas veikloje.

Atrodo, kad nuo balan- svečias Al. Strumskis iš Daukantu įkurtuves raslau uraKanuoaamas 
dzio menesio Connecticut Brockton, Mass. Jis čia turi minėjo ir 'vietos amerikie- Pereikėlus juozuiTwor. 
Wu ^m^onS Go" j" «« SpaUda' cesS ptlf i, jo’ vL°?
bu ų u os . o e. Go - j p]1Oplj ir A. Kushneri. Daug laimės Daukantams meninio darbo bara* 
sesm žmones dabar perka Strumskis džiaugėsi dar ga- naujojoje pastogėje, 
senus namus, kuinuose gy- lėjes Su giminėmis pasima- T . ..
vena daug šeimų. Mat, ma- tyti Mat jis buvo la5ai su_ naujus namus
no

RUMFORD, ME. tas 
rektorių.
nron/tii’ynĮSI

Jo žmona
kot V tiriu sn v vv----

PITTSBURGH, PA.Yra
buvę metų, kada Juozas se- --------
kretoriavo net 7 draugijų Kortų vakaras 
valdybose. Kas čia žino, Pittsburgho Lietuvių Tau-

nuomas
pasipinigauti pakelę negaiavęs> turėjo sunkią Mūsų kolonija vis puošia-Ri k~ kokiu visuomeninių v • v f
as. Kaikune butuose ffaivos oneraciia. Krauiui si naujais namais. Airs Ke- •?? .S...U tinių Kapinių Komitetasgalvos operaciją. Kraujui si naujais namais. Airs Ke-1 , T*? Tn’‘uniTi epinių Komitetas

pastato baldus ir išnuomo- išsiliejus ant smegenų, te- to ir jo žmona Albina Ado- v'", X1 v«, S Lh i« <Lithuanian CemeL Asso" 
ja kambarius savaitėmis. ko kirsti galvos kaulą. Da- maitytė pasistatė gal gra- ’ y -N ciation) rengia kortų vaka-

Kądangi butų trūksta, tai bar jjs jau jaučiasi visa i ge- žiausius namus visoj apy- _________ _ r% (card Party), sekmadie-
žmonės tenkinasi betkokią rai bet ‘ “malonumų” linkėję. LIETUVOS AIDAI nį, lapkričio 20 d. 7:30 vai.

Išsikels Underwood 
dirbtuvė

Undervvood rašomųjų ma
šinėlių bendrovė prie Hart
fordo žada pastatyti milži
nišką dirbtuvę, kuri kainuos 
apie 60 milijonų dolerių. Ji 
būsianti baigta 1957 metais. 
Numatoma, kad iš Bridge-

pastogę gavę. Bet, kol vra dar turės nes reikės įšįmto Vytautas ir Albina Ka- (The Echoes of Lithuania) vak. Lietuvių Mokslo Drau- 
kontrolė, namų savininkų kaulo vietoje Įdėti sidabri-lantai nusipirko naujoyiš- Pirmoji Floridoj lietuvių &ij°s . patalpose, 143 Orr 

nę lentelę. kai įrengtus namus. radijo programa, duodama Pittsburrgho Soho daly.
A. Strumskis sakė prie- Jonas ir Emilija Budvi- šeštadieniais nuo 4:30 iki Minėto kemiteto paren- 

męs į savo pastogę “Kelei- kai taip pat nusipirko na- 5 vai. p. p. iš Miami stoties girnai atsižymi brangiomis 
vi ’ ir ji pardavinėjąs. Jur- mus Kendall gatvėje. WMIE, 1140 kilociklų. dovanomis ir jaukia nuotai- 
geliūnui nebegalint “Kelei- Panevėžiai, neseniai atvy- Floridos lietuvių žinios, ka, tad Pittsburgho ir apy- 
vio” pardavinėti, buvęs ap-ke iš Nevvfoundland ilgame-skelbimai, noeziia. oroza. linkės lietuviai, nenraleiski-

norai varžomi.
Žmogus su ūsais

CHICAGO, ILL. 

‘Kalėdojo” Bimba pardavinėti, buvęs ap- kę iš Nevvfoundland ilgame- skelbimai, poezija, proza, linkės lietuviai, nepraleiski- 
Ncseniai čia buvo atvv- kažkas k:tas parda-.čiai “Keleivio” skaitytojai, dainos, muzika, dalyvauja te šios progos, visi esate

Vzi? “knUHnti’’ knTYuinictn kuniginių pagra-nusipirko gražius namus, dainininkė Anyta Karns kviečiami dalyvauti kortų
popiežius” Antanas* ZS JuozaJ“0^ JĖC’.-T'' vakare, laimėti puikių do-

“T aicvSia” uod Lines 2,000 metų Juozą- nizuojamas kvartetas. Ra-vanų ir kartu maloniai,
o-vrJ Chin»<™ip ' pas Marija bėgo į Egyp- Lietuvių Moterų Klubas ,’ytj. WMIE, A. Skudžins-linksmai praleisti sekma-

r..-.’ . .to žemę nuo fanatikų per-Įspalio 25 d. surengė^ įdomų kas> Echoes of Lithua- dienio vakarą. Auka tik 50daugiau negu tikėjęsis, net 
$700.

Jis dalyvavo ir
sekiojimo, šiandien reikėtų.metinį “Hallovveen” pobū-

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI

NAUJA VALGIU KNYGA
Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 

Kitomis Informacijomis
kurią paruošė ilgametė “Keleivio” Moterų Skyriaus 
vedėja M. Michelsonienė. Knygoje sudėta apie pus
trečio šimto įvairių receptų kaip gaminti įvairiausius 
valgius iš mėsos, žuvies, kiaušinių, kaip kepti įvai
rius pyragus ir ruošti gėrimus. Knygoje įdėta viso
kių naudingų patarimų apie virtuvės saikus, apie 
vitaminus, apie stalo etiketą ir panašius dalykus. 
Knygoje yra skyrius “tarptautinė virtuvė/’ kur paduo
dama apie šimtą įvairių tautų mėgiamiausių valgių. 
“Nauja Valgių Knyga” turi 136 puslapius. Ji para
šyta aiškiai, visiems suprantama kalba. Jos kaina 
$1.25. Užsakymus jau dabar priimam. Užsakymus 
ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu:

KELEIVIS
636 E. Broadway So. Boaton 27, Maaa.

Darbin. Literatūros Draugi- fanatikaį

. . . Miami, Fla. žodžiu centų. Veiks ir bufetas, bus
r-. • bėgti ir pažangiųjų laikraš-, vį, o spalio 2-> d. tokį pat kreiptis penktadieniais ir kelių rūšių skanių užkan-
_ie uvių -ju skaitvtoianis. iei Romos pobūvį turėjo Vyčių kuopa., šeštaidienieis nuo 9 vai. ry-džių lietuviškų ir ameriko-

J. Raižis ligoninėje ;l° 12 vai. dienos 1519 niškų, tad iki malonaus pa-
„ _ . Congress Bldg., Miami, Fla. simatymo lapkričio 20 d.Spalio 23 d. Juozas Rm-)Te, 3^2 ’Koresp. F 2

zis paguldvtas vietos ligo
ninėn. Jam padaryta ope- /T++++++-y^+^T’++*++++++*+*****^+T++f^w+^^
racija. Draugai ir pažįstami t •• • 1 • 1 :

Įjos 40 metų sukakties įs- 
ikilmėse, kurios buvo spalio 
30 d. “Mildos” salėje. Čia
jis kalbėjo apie “didžius _____
kultūrinius Lietuvių Darbi- Pikie,aT0 sovietu 
ninku Literatūros Draugi- žurnalisto 
jos darbus.

Kaip žinoma, minėta b- čia buvo pikietuota so- 
draugija yra pripažinta vietų žurnalistų delegacija, 
priešvalstybine.
Pirmoji auka

Studentų šalpos

Korespondentas

LOS ANGELES, CAI.

nia,

linki ligoniui greit pasveik- ► 
ti. Vytis

MEXICO, ME.
Pikietavo lietuviai, latviai, --------
estai, lenkai, ukrainiečiai L»P»biene buvo išvykusi 
ir kt.

fondui Buvo išspausdintas ir iš-

WORCESTERIO LIETUVIAI!
Reznkite Modernišką Lietuviška Vaistinę

IDEAL PHARMACY
29 Kelly Square, Worcester, Mass.

t Jei jums reikia vaistų, kreipkitės pas registruotą vaistinin-

paskelbus vajų, pirmoji au-dalintas didelis skaičius at-net į Albuquerque, N. M., 
[kojo $10 Nora Gugienė. sišaukimų. Juose amerikie-ir kitų giminių Kalifornijo- *- 

Nora Gugienė yra kandi- čiai įspėjami saugotis bol- je: Los Angeles, San Fran- * 
datė SLA iždininko vietai ševikų šypsenų, o sovietų cisco, Long Beach. *
užimti. Ji gerai žinoma visų žurnalistams duota tikrai Jos vyras Pranas palikęs * 

(Susivienijimo kuopų na- nemalonių klausimų. Jie vienas atsinaujino “Kelei- 
riams ir todėl, reik manyti, buvo klausiami, ar jie paša-vio” prenumeratą ir dar pri- 
kad jos kandidatūrą palai-kė savo straipsniuose, kad dėjo Maikiui su tėvu dova- £ 
kys ne tik čikagiečiai, bet Tarybų Sąjunga sulaužė, nų. Kore»p. '►

P. Lipskienė buvo išvy- * ka. savininką Vytautą Skrinską. Jis išpildo medikališkus 
kusi aplankyti savo dukters * daktarų receptus ir patarnauja visokiais sveikatos reikalais.

Taipgi, vaistai yra pasiunčiami per paštą ■ 
ir į kitus miestus. Be to. užlaiko geriau- *

**
sios rūšies kosmetikos, skutimosi reikme- + 

•» nu, knygų, laikraščių, filmu, saldainiu, *
šaltkošės. riešutų, cigarų, cigarečių ir ska
nių gėrimų.
VYTAUTAS SKRINSKĄ 

Ideal Pharjnacy Tilatine* savininku

T?



ŠITAIP PRISIMENA MIRUSIUOSIUS

I r

—Sustok, tėve! Kur taip būt Įveltas, 
klampoji? —Tu, Maiki, to nema-

—Einu tavęs ieškodamas, .ai, ba tu ne generolas. Bet 
vaike. , per mano puikius akuliorus

-atosi net ir tas, ko nesi-

Tonos vokišku paslapčių vaistus aukštam kraujo, 
spaudimui gydyti. Nuo tos 
ligos Amerikoje kasmet 
miršta šimtai tūkstančių 
žmonių.

Vokiečiai vra davę daug
1944 metais, kada sąjun- tai buvo paimti, 

gininkų armijos įsiveržė Čia yra suminėtos tik ke- 
Prancūzijon, sudaryta karių lios nacių slėptuvės. Jų bu. kitį”^‘r;d^^ „edic^os“ sri
tį; civilių žmonių grupė, ku- vo daug ir visokiausių Srm-tyje kuri čia nesuminėsį_ 
nų vyriausias uždavinys bu-tai žmonių ir kelios desim- stoka vietos. Bet daugiausia 
vo surasti vokiečių paslap- lys fotogranjos aparatų išl.adin!ų jie davė sprausmį. 
tis — militarinės, industri- dieną-naktį tuos dokumen- 
nes ir kitokias. Mat, buvo tus filmavo rūšiavo ir siun- 
aišku, jog karą pralaimėjusi tė Amerikon.
nacių Vokietija tas paslap- Dabar apie vokiečių is- ket viena tu raket ’ A-1
tis (išradimus) nuslėps. radimus. Baigiantis karui iau buvo masiniai

ir vokiečiai pradėjo vartoti dirbti Raketos svoris buvo 
to .‘1 24.W0 svarų. Ji galėjo pa-

adimų jie davė spr; 
nių lėktuvų ir raketų sri
tyse. Karui pasibaigus pas 
juos rasta net 138 rūšys ra-

l

t

Neapsirikta. Sunkiai 
ilgai teko ieškoti. Bet 
ieškojimo vaisiai buvo

Janitziu saloje (priklauso Meksikai) gyvenantieji įtui- 
jonai švenčia "mirties dieną.’’ Tą dieną kiekviena 
šeima prie savo artimųjų kapo uždega žvakes ir sude
da įvairaus valgio, kurį vėliau suvalgo, i kapus įeiti 
tegali moterys ir vaikai, vyrai neįleidžiami.

mil_ ratą.” Aparatas buvo pn- kiIt 
automo- GO mylių virs žemes 

. viršiaus ir lėkti 3,735 
paprastiems ni j ,.er valandą. Eet jos 
pagalba au- lėkimo tolis buvo nedidelis 

Amerikos industrialistas tamsoje —vos 930 mylių. Kita rake-
kreipėsi i armijos oro ko-?aleJ° lekt keh1u JoklM ta, A-9, dar buvo nepradė- 
mandą tokiu ‘'menku” pra-ie'a’ neatsi ui amas 1 ta gaminti. jOs svoris—29,- 
šymu: Ponai, būkite geri m.e(a! ste'00 svarų, greitis — 5,870
ir man prisiųskite visas vo- ^ūklingi V \ai auto‘ mylių per valandą; tolis —Į

mobilio vairuotojui gražiau- 3?000 mvliu i
3 L'dlio licri _ * ri

žiniški. Štai jums būdingas rajkinja> 1
pavyzdys. Leidus paskelbti ydiam> n 

z,, šautuvams.ieškojimo davinius, viena

tankams, 
net 
Jo

kiečių paslaptis apie , ,. ,. . o/w.
sprausminius (jet) lėktų-*lal rode k8l\V,g\?°° c-.- -........................... ............—
vus. Sumokėsiu kiek parei-Ga. aUL'amo‘, z automobilį planavę raketini lėktuvą- 
kalausite. didesnis tankas savo taiki- bombe,.j. PianUota, kad lėk-;

Atsakymas buvo toks: nl K3'®)0 ma^t net 2 my- tuvas, pakilęs Vokietijoje,
nų artume. Šautuvui pn- ęaiės pasiekti New Yorką 
taikintas aparatas, maž- p^. 40
daug mūsų “flash light” dy- žvti 
džio. žinoma, ne taip toli 
rodvdavo. bet

Pe7 Be to, vokiečiai buvo su- i
“Gaila, tų paslapčių 
tiek. kad jos sudarytų 
tonų”...

Tik šitiek apie vokiečių 
sprausminius lėktuvus! O 
kitos vokiečių paslaptys — 
vėl tonų - tonos.

Vėliau tie dokumentai 
buvo surušiuoti ir padėti tri-. 
jose vietose—Wright’o

yra
*50 minučių ir ji sudau- 

Roboto kontroliuoja- 
menamai

—O ką pasakysi, tėve?
—Noriu, kad padėtum mato. Vot, paimkim kad ir I,UUIU“IC VYH1U 1 

an šoblę išgaląsti. tą Šveicarijos konferenciją. nOnSf^s° nygY

KANADOS NAUJIENOS
VVINNIPEG, MAN.

vergų?

koks nuostolis Soloveckui, 
Pečorai, Vorkutai, Kara
gandai, Kolymai ir šim-Pritrūko

ne taip toli mas las lėktuvas menamai “Winnipeg Free Press’’lam>. kk4 g>xo pi agato 
- . kareiviui uz- būtų kilęs iki 154 myliu išspausdino šitoki straipsne- iU<?.na* . , ,

tekdavo kelių dešimčių pė-virš žemės paviršiaus ir apriį: ' Cla -vra VlGnas būdas
pamatyti savo saugą nuo jo daręs neima- ‘‘Sekiau sovietų kampa-mun!!> at^“' 1 ptag«.uą at-dų atstume 

priešą ir ji nušauti. 
Amerikiečiai tą

nomą. Turėdami 100 tokių niją Įvairiomis priedango- 
aparatą lėktuvų naciai manė užka-mis vėl pasigrobti pabėgę- .. „ ...

ae-'pavadino “infrared device” riaut ne tik Rusiją, o ir liūs, kurie turėjo laimės pa-°PeiaciJ0S viršininkas, 
rodome (Ohio valstijoje I,'ir piimiausia ji pavartojo Ameriką. Bet sąjungininkų bėgti i Vakarus. Geležinės }b

prieš japonus — Okinavva armijos parbloškė Vokieti-Uždangos artumoje jie

Pulk. Michailo vas, “snie-

no ir ko

ir liūs, kurie turėjo laimės pa- . . _̂erovas, deportaci- 
turi JU plano meistras, M r. 

•• Chruštovas ir jo liokajus 
un Matulis, klausykite: paleis-

man
—O kam ją galąsti? kur anądien suvažiavo di-
—Nugi turėsim varną, ar celių karalysčių dideli vy-“'""'TVN''" **•***.’yw e"‘***ev j«*“*'-1 ccvuvi,. , ;,,,.i,zi,.*r 5 ~ „ sunaikinimo stovvk-U- c,; koztov.Vi „k Se- kz nedideli atlyginimą'nu (japonams) akuratnumu planus įvykdyti. kas. , _ u *7 ni““v

kas bobų vaiskus 'rengiasi rėtk£ h- ‘susprogdyti \iL riSTri ,.‘± SolZ”*

mercijos depaitmento tech-Įsaloje. Nakties glūdumoje pirmiau, negu Hitleris ir efektingesnę sistemą:
nologinės tarnybos patalpo-] amerikiečių tankai stebėti-j° leitenantai suspėjo savo paprastai grobia savo au 
se. Už nedideli atlyginimą'nu (japonams) akuratnumu planus Įvykdyti. kas.

, „j-- u-l • , ii-i norėjo — dargi musų mie- įas. Ir to negana. Nežiūrintpjautinis Karas oaigesi grooimas yra perdaug Kom- „ - — 1 e . i , vviu.,

pradėti batalija. Zvuu pas-oombas. kad niekas nega-,. J- - - , . 1 _ žmonas ir vaikus ir mes, » . l?, -- • j- - , , • h talkininkai iš Maskvos rūpestingo japonu budrumo ^jungininkų laimėjimu, pilkuotas. Tad jie įsraao . . . ..

jau atsknao iš Eaiesu-įetų vainos pradėti. Ir kai ........ Ui ./.V J.p .4 u , n„vn ♦__ ^z... mie ai užimsime ju vietasiai
nos . _
kių, kau gaietų nuvajavot vo, tai visi džiaugėsi, 
Egipto arabus. Sako, ara- dabar jau šiur bus paka- 
bams padeda Rusija, tai jus ant svieto, ba Moloto- 
zydams turi paaet Amen- vas ir kiti Maskvos bulšiai 
ka. 1 pradėjo damai šypsotis.

į Ameriką prašyt gir.- jie i tą konierenciją važia- 
kad

mielai užimsime jų
Mano atveju, grąžinkite

mano motiną ir du brolius, 
Kažkas yra netvarkoje jeį jje (}ar gyvi, ir imkite 

rojuje . ir, kaip Dr. Shol- mane ju vietoję. Tačiau 
meris, vienas nedaugelio grąžinkite juos šiapus jūsų 
vokiečių, grįžusių iš Vorku-

savano-sugriautos trys žiau- naują meškerę — 
nos diktatūros — vokiška, rišką repatriaciją, 

nušaudavo. Ne- itališka ir japoniška. Bet
trukus daugiau fana- ' iena jų, ne mažiau žiauri .4 

ir.tiški japonai ėmė kalbėti, taip pat kalta už antrąjį 
tė- kad baltųjų velnias jan- pasaulinį karą, dar išliko.

Vienu tarpu jie pirko net amerikietis tamsiausią nak- 
2,000 tokių išradimų, sumo-’ti pamatydavo japonų sar-
kėdami vos $5,594.50 Ko gybini ir ji 
tuomet stebėtis, jei stalinis-į ilga i 
ki galvočiai taip daug 
ilgai gyrėsi “sovietinės 
vynės” sūnų gabumais ...

Kaip ir kokiu būdu tos 
velnių šypsenos: o kai vėl- paslaptys buvo 
niai šypsosi, tai jau žinok, istorija trumpa,

) i- j Rėdn< vpllfiamo u noeijovi 'vnavu'ų, gijusių js »uin.u- kruvinosios Geležinės Už-kiams keha rodo... cenos veikiama ji pasidarė t durhn «tnvvk1n<; i i i - i-- u-v. ............. mūsų ‘‘mielu talkininku” ir1 S - gk darb? stoVkI^ dangos, kad as galėčiau bu
klias vokiečių išradimas-iandien nauiais Pa*akoJa’ Sovietų daibo ti tikras jų saugumu, nes

buvo rayon medžiagai verp- gaujjnįo j.aro Davoiais stovyklos Sibire pra- jej jųs grąžinsite juos i savo
dominijos vidų, 

vergų įsmi- jas juos V£i pagrobsite.

—bet ar žinai, tėve, ką „et aš nesidžiaugiau, ba - mū«u “mielu talkinink
piezicientas Eisenhovvens aš mačiau, kad tai buvo Kaip ir kokiu būdu tos Kitas vokiečių ^radimas-ian^įen ^-aso na ' 'U
pasakė? velnių šypsenos: o kai vėl-paslaptys buvo surastos?'buvo rayon medžiagai verp- įaujinio ]^0 UJ *S P3"

—Nu, o ką gi? - - - .......................... . v.. .• , = ...
—Sako, užpuolimui gin- kad jie rengiasi užkurti Įdomi

kių Amerika neturi. naują smalos katilą. Taip Vienoj apylinkėj sklido'net iki 150 nuošimčių. nieji tyTonafuiD Mt^av"rė’ daUg ŠimtU JU huvo su_ Vargas tiems, kas pasitiki
—Tas, vaike, vainos ne-ir atsitiko, Maiki. Moloto- .andai, kad artinantis Ame-:daugiausia pasinaudota nro<Tos’ nasiektl Vnln‘jtba° ėaud>la ve,K^ riaušes nu- komunistų pažadams! 

sustabdys. Neduos žydams vas su savo kamarotais ap- tikos kariuomenei '

surasto
bet labai ti ir austi 

Iciniu gam

vergu
masina, kuri au- i pa\°Jai9- deda stokoti žmoniškos me-v
ybų pagreu.no padedami 5įaskvo$ dragos. Daug vergų .

nacių nomo vokiečių trusto I. G. jep"v.je *ohė ° le malšinus; daug vokiečių,
ginklų Amerika, tai duos vertė aukštyn kojomis visą valdininkai lakstė po kai- Farben išradimais. Rasta japonų ir kitų pagrobtųjų
Anglijos biznieriai, tegul Šveicarijos
tik žydai parodo pinigą. O Jis nenori,

konferenciją, nus ir "kažin ką” veikė, nau 
kad Vokietija Ieškotojai pradėjo dairytis žam?

• a Lili na. io- it- J<*pvnu ii
g formulių vaistams, da- h Cražnm m° S2m”" buvo paleista ’ kų. Gražumu ir pnevartavi-

smtetinei gumai ir mu tuos mokslininkus jie kanMmispinigo jie turi plenti. Ame- būtų suvienyta ir išrinkta ir po kelių dienų užtiko ne-įplastikai gaminti. Taip pat panaU(joja hitleriniu " l J
rikoj jie surenka milionus. nauja valdžia, kaip norėtų aiškų tarpkalnės keliūkštį.jmetaio gaminiams. Bendrai vvkdvmui __ laisvo' Pan^iaau?^d
Vos tik vieną vajų už bai-Amerika ir jos talkininkės; Kiek pavažiavę rado prie imant, tos vokiečių paslap- ?aujj0 užkariavimu^0 "baigus 
gia, raidavei pradeda kitą. jis nori, kad visa Vokietija medžio prikaltą lentgalį to- tys daug patarnavo Ameri- C;usj]auhsime‘»
uenka pinigus ant vainos, būtų atiduota komunis--<iu užrašu: “Achtung! Mi-kai. kuri prieš antrąjį pa- Galima^ Haibtoc
Jau ir žydelkos pradėjo tams. , nen!” Reiškia: kelias už-Įsaulini karą buvo gerokai
mokintis šaudyt. —Aš visą tai žinau. tėve. minuotas, pavojinga eiti ar atsilikus nuo Vokietijos

—Kas tėvui sakė? —Nu, jeigu žinai, tai ge- -ažiuoti. Ieškotojai nenusi- Šiandien pas mus daug kai- “Ženevos dvasi ” dv
—Maiki, man nereikia, rai ir sakvt. Ir turi dar ži-gando, kad ir atsargiai, bet.barr.a apie maisto prezerva-. U Vot,,,zu;„ „ iSia • f Vx°" 

kad kas pasakytų, lokius not. kad dabar jau paka-važiavo toliau ir kas? Ivimą. magiškus vaistus, tai- bombos
sekretus as pats sužinau, jaus ant svieto nebus. Tai- Kalno šone jie rado įmū- kias raketas ir tt. Visa tai
Pereitą savaitę Bostone bu- gi. šoblę reikia galąsti, lytas duris, o virš jų tokį
vo žyaų mobilizacijos mi- Roman, padėk man. užrašą: ‘‘Draudžiama ati-

tėve. daryti, kils eksplozijos.’laiko.

ir pasiųsta

Aš esu sveikatą atgavęs, 
o mano motina ir broliai, 
jei jie dar gyvi, šiandien 

jūsų prie
vartos “stac-hanoviškai” ver
gų darbo sistemai. Taigi, 
vienas sveikas kūnas už 
tris mirtinai nukamuotus,

namo deryboms su atatin- menkai betinka
is jų kraštų vy

riausybėmis vykstan arpasi-
Visos “broliškos 

šukuote iššu- 
i

& respublikos” 
kuotos naujųGalimas daiktas kad I'uvluo kandidatų t man() įšrokavimu, bus ne

... a vergus beieškant, tačiau re-hi7nG (f^ir dpaltar vėliau ir su tuo d * - v i- i-i4„ žiogas oiznis (ian oeaij.
a -i 4 t zultatai buvo menkikai Pnesu -Vmenka turės g m m- j

dėlto,
naujos žmogienos prie-

Kanados Lietuvis

‘rojuje per kara

vok iečiai turėjo pirm de
šimties metų. Jau tada vo
kiečiai žinojo kaip išlaikyti

malkais.
St. Strazdas

ATSISVEIKINO
eiti pamokų Ieškotojai, savo kelyje ne-!duoną, kuri net po aštuonių 

povandeniniam 
valgyti.

auglis
ir po kaio lodo žymų su- mct„ sulaužė 174 sutartis, 
mažėjimą. _____________________ _

Kur kitur kreiptis, jei ne Geriausias būdas parem- 
į pabėgėlius? Šimtai tūks- ti laikrašti yra surasti jam 
tančių jų visame pasaulyje, naujų skaitytojų. PaJ<aI- 
gerai atsigavę ir pasveikę tinkime draugus ir pažista- 

atgavę laimingai mus užsisakyt “Keleivį.”

Sovietų Sąjunga nuo 1317

Išėjo paskutinis “Knygų ?
būtų tinkama vaisyti. į^kuriamT^^0’prisidėdami prie Kaina metams $4. 

Jie mokėjo pastenzuotipie- b!b’“kapitalistų” ekonomijos;
na ultraviliotimu spinduliu nogi atmes žinios iki šių 1
pagalba, ko negalėjo pada-mętų birželio galo: iki to 
iyt jokia kita šalis. Medici-laiko išėjusios knygos lietu-$

Vienas v*y kalba arba kitomis kai-

ractę minų, nutarė dar kar
tą rizikuoti. Duiyse įtvirti- 

jie leido darban 
“džypą” ir durys 

buvo išlaužtos be jokio 
sprogimo. Kalno šone rasta 
daug ir vertingų dokumen
tų.

Iieringeno kasykloje, 1,- 
KRATGSl AGITACIJOS 600 pėdų gilumoje, Vokieti- 

Yaršuvoje buvo teatrų jos patentų ofisas buvo nu- 
’arbuotojų susirinkimas,ku- slėpęs daug vertingų doku- 
lame buvo svarstoma ko- mentų. Kada juos

dar. Aš

—Neturiu 
Man reikia 
ruošti.

—Bet palauk
dar ne viską tau pasakiau nę virvę

—Tėvas kalbi apie viską į armijos 
viską žinai. Pasivaisko mobilizuoti, bet ne 

jie čia mooinzuoja : skaityk laikraščių. kad 
Tame mitinge /.augiau žinotum. O tuo

iš Palestinos atvy- ai pu lik sveikas.

tingas. taigi nuėjau pažiū
rėti, kas ten per mooiliza- 
cija. Mislinau, kad ims no- 
vobiancus ir veš i frontą 
prieš arabus. Ale pasirodo, 
kad Amerikoj jie negali 
savo
todėl
dolerius 
kalbėjo 
kusi žydelka. Ji vadinasi 
Dina Werth ir sakosi esan
ti žydelkų vaisko pulkinin
ke. Sako, beveik visos Pa
lestinos žydelkos jau išmo
kytos arba mokinasi kariš
ko muštro. Kiekviena žy- 
delkaitė. susilaukusi 18 me
tų amžiaus, turi stoti vais- 
kan. Taigi tu, Maiki, ne
klausk, kam reikia šoblę

menesių 
laive

ir

nos
mūsų armijos 
taip pasakė apie

JAU GALIMA UŽSISAKYTI

‘Keleivio” Kalendorių 1953 Melams
“Keleivis” leidžia dideli apie 100 puslapių ka

lendorių 1956 metams. Kalendorius bus paruoštas 
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
tas.

Kaip kasmet taip ir ateinančių metu kalendo
riuje skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, in
formacijų, eilėraščiu ir plačią kalendorinę dali.

Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiustas.

“Keleivio” kalendoriaus kaina ir 1956 metams 
lieka ta pati. 50 centų. Užsakymus ir pinigus pra
šome siųsti šiuo adresu:

“KELEIVIS”
£36 E. Broadvvay —:— South Boston 27, Mass.

srityje tas pat. -------- ;----------------
medikas ši- bonus apie Lietuvą ir spau- o 

vokiečių doje pasirodžiusieji svar- 
išradimus; “Amerikos me- besnieji straipsniai, 
licinai kai kurios priešo pa- “Knygų lentynos” redak- 
slaptvs yra tiesiog revoliuci- bn-ius buvo Aleksandras

užtiko’nės — pavyzdžiui, mokėji- Kužancovas. Sustabdyta 
mas gydyti žmogų po ilgo dėl lėšų stokos, bet žadama 
ir paprastai mirtino peršali- k' toliau žinias linkti ir 
mo.” čia reikia pastebėti, spausdinti 12 egzempliorių, 
kad šito žinojimo vokiečiai kurie bus siunčiami svar- 
mokčsi labai žiauriomis Gausioms bibliotekoms, 
pi iemonėmis. Dachau sto- d'o dėl A. Ružancovas
vykioje jie darė bandymus P’ašo leidėjus ir toliau siųs- 

nuslėpta su nelaimingais karo belais- ti jam naujai išėjusias kny- 
viais. Sakoma, kad septy- £as ii spaudą. Jis jas su- 
nius belaisvius jie mirtinai ’asęs perduos Pasaulio Lie- 

- sušaldė ir paskui juos gaivi- tuvių Archyvui. Ružancovo 
-!ne. Beto tik vokiečiai mo- adresas: Lithuanian

u

veikalus vaidinti. Vai- ieškotojai, dokumentai bu
drios atstovai reikalavo! »o taip sutrūniję, kad men-
d ius

trinktelėjimas juos bū
tų pavertęs dulkėmis. Teko 
mikrofilmuoti pačioj kasyk
loj.

ir nropagar.da persunktų vei- Kita dalis vokiškų pa- 
žy- kalų ir jų nelanko, jie duo- slapčių buvo

aidinti daugiau sovietinių 
eikalų. o teatrų direktoriai 

d. kino. kad teatrų lanky
tojai nemėgsta komunistine

galąsti. Gali būt, kad
man teks susikirsti su 
delkom. I a teatrams nuostolių. Kas Himmlerio privatiniame ur-

—Nekalbėk niekų, teve, kita klasiniai veikalai — »e netoli Haleino. Virš urvo 
kalnoŽydai pešasi su arabais, o juos lankytojai mėgsta. kalno šonas buvo išdinami

mes gyvenam Amerikoj; aš Komunistinė propaganda luotas, kad ieškotojai ne- nę. Beto, tik vokiečiai mo-afbesas: Lithuanian Biblio- 
nematau, kokiu būdu į tas pavergtam piliečiui neduo-rastų Įėjimo. Bet amerikie-kėjo padaryti sintetinę S* aphical 8611106,602 Har-
J1.1 peslytivs tvva.-s •.lietum da net ii teatre atsikvėpti, čiai jį surado ir dokumen-kr ibji i įlazmą, jie darė V<‘V Sti*., Danville, Ilk

pagreu.no
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Dar apie ištremtuosius tizanais ar varymą antibolše
---------- vikinės propagandos. žinomos

Štai daugiau žinių, kurias su- pavardės kauniškių llalčiūnie-
rinko Eltos atstovas iš grįžu- nės ir Krikščiūnienės. Paleistie- 
sių iš rusų nelaisvės vokiečių, ji teigia, kad moterų darbo 

Mordovijos stovyklose dau- stovyklose iš visų pabaltiečių 
giausia yra ukrainiečių, antroj moterų ar mergaičių daugiausia 
vietoj eina lietuviai, paskum randama lietuvių, mažiau lat- 
latviai ir kitos tautybės. Di-vių, o visai maža esčių. Iš Si- 
desni lietuvių transportai Į biro j Klaipėdą paleista Mėta 
Mordovijos stovyklas buvo at- Vytienė. Ji turėjo dirbti iki 
gabenti 1953 metais—daugiau- 1952 m. Kamčatkoje, o vėliau 
šia jaunesnio amžiaus abiejų Vorkutoje. Į Vokietiją jos ne- 
lyčių mūsų tautiečių, tarp kurių išleido, nors čia turi seserį, 
buvo nemaža ir nepilnamečių. Spasko stovykloje, apie 40 km 
Vienoje iš jų sėdėjęs ir nepilna- nuo Karagandos, esama neraa- 
metis Kęstutis Bartuška, kurį ža lietuvių moterų, kurių dau- 
pernai paleidę. Bet dar tebebū- gumą sudaro mergaitės, tetu- 
damas stovykloje jis gavo ži- rinčios vos per 20 metų. Spas- 
nių. kad ištremtos į Sibirą se- ko rajone laikytų vyrų mityba 
šuo ir motina. Vienoje iš Mor- buvusi prastesnė, todėl iki 19- 
dovijos stovyklų iki 1953 m. 50 m. labai daug jų mirę, tarp 
buvo laikomas ir buv. teisingu- jų ir lietuvių. Moterų stovyk- 
mo min. St. šilingas, kuris lai- loję mirimai nebuvo žymūs, 
kėši labai gerai ir fiziškai ne- Pervi traiško stovykloje, 
palūžo. Vėliau buvo

KELEIVIS, SO. BOSTON

KRAUJAS LIEJASI ŠVENTOJ ŽEMĖJ

Tikro karo tarp Egypto ir Izraelio dar nėra. 
kraujas liejasi, čia matome Izraelio apkasus ir 
jų žuvusio sario šalmą.

priverčiamojo darbo 
klose vyrauja suomiai ir maža 
6uomės. Lietuvių ten mažės- rimo veiklą, 
nis skaičius negu Vorkuto

atkeliavęs į Kauną Vincas, 
sudarė rajonų trejukes. Už
pelkių trejukei vadovavo

----------------- Pranas, o per valsčių treju-
Tokiu vardu neseniai pa-ratyvus organizuodami, jų kės aptiesė voratinkliu ir 

sirodė Andriaus Valucko pagrindiniam apyvartos ka- seniūnijas.”
parašyto romano pirmoji pitalui sudaryti reikalingus p 
dalis, kuri gaunama knygy-! vekselius ziruodami, kū
nuose už $3. Ronamas vaiz- riuos dabar staiga prireikė “Taip pat sugriežtėjo strei- 
duoja Suvalkų krašto ūki- išpirkti.” , kininkų kontrolė vieškeliuo-
ninkų 1935 metų sukilimą, Sukilėlių reikalavimai se’ kad. niek*s nieko ne^ž'
avha * itų parduoti.Bet buvo tokių,

“Eliutė verpė vilnas, Pet- kuriuos žiauriai si,audė bū- 
rutė plėšė plunksnas, senis tiniausios bėdos ir jie ban- 
Šaras drožė klumpes, Vik- dė slapčia ką nors parduoti, 
toras smuikavo, o Bronius Taip kartą, tamsią naktį, 

pažįsta vi- skaitė atsišaukimą į streik- išvežė Jokūbas Matusas be- 
aplinkvbes.'n^nkus- nedomino meile koną parduoti. Jis buvo nu-

Nemuno sūnus

arba geriau pasakius, strei-
• ką, kurį Smetonos valdžia 
žiauriai numalšino.

Pats romano autorius bu
vo veiklus sukilimo dalyvis, 
todėl jis gerai 
sas sukilimo

yra romanas?VPW smuiko gaidas ir kam važiavęs jau gerą kelio ga- 
tai čia rasite ne sausus iš- ta jausmų kalba skiriama, lą, laimingai aplenkė kele- 
Vi

Kadangi tai
ai čia rasitt . ___
medžiojimus apie sukilimą, Jls visas buvo pagautas at- tą jam žinomų streikininkų

ilao „af site ir su karo teismu ir sa- sb)lis beldžiasi į jūsų duris, vojo žiaurią bausmę Jokū-
stov\ -gus jų pagalbos a pet yu kalėjimu if u žodžiu ,jqs savo vaikams neišgali-bui. Jie paleido Jokūbo 

Paremia pa ą tokiais dalvkais, kurių “pa-te cukraus nupirkti, negali-kiaulę Į laukus, o į kiaulės
f *4. tp Riidnrt oralii <511 cuvictnmk runknmic

vuto-j parvykęs i V okietiją V ii- jaj nemėgsta liesti 
Vilos 1; LG. loilzo dirhoc al- . , ,

triotiškai” nusiteikę rašyto-te Sljdurt galų
Kodėl? Todėl,

su galais, dėžę surištomis rankomis 
kad žemės įkišo Matusą, apsukę ark-

Intoje ar Mordovijos H Kilt' kurį laiką dirbęs ’ šįemef sukako 20 metų ūkio produktai tapo menka- liūs ir užplakė važiuoti na- 
perkelta, kuri vra netoli Sverdlovsko, pa- stovyklose. J Vokiečių pasiuntinybėje kai tie ramūs ..Ncmuno sfl; verėiais, o vyriausybės glo-mo. Arkliai pradžiugę pa-

kitur. Mordovijoje esama storuoju metu tebuvę keli lie- „ ?'!Z«S ’A’ nil8'’ buv0 streikavę, su- b°Jam> sindikatai uz jų p. e-sįleido risčia ir sugrjzę su-
apie 20 st.vvklu, kuriose lai-tuviai, ii kurių du i. m. rude- “t1”'*“k?S nrt ‘r "'f Mėję prieš “tautinę” dik- kc? nustatė nejperkamai stojo kieme. Jokūbas noro-
korni mūsų tautiečiai. Dau-niop paleisti ar perkelti į ku-^'P J>s tutejo keliautu ne tjt,,^ ^pasakojo kad utūr?. Valuckas pirmasis tų ūksiąs karnas, valstybes ir mis nenoromis buvo pri
glausk, jiems tenka dirbti prie ria kita stovykla. Pervi Urab- S mX iam -’f’-i5tOliJOS la',el* »vilko SaVJ'V.ald>'blS (mokesc‘a‘ »e- verstas Šauktis pagalbos, ,r
medžio darbų, siuvyklose, p,y. ko stovyklų imtiniai dirbę ^“ykUse ^“iu bu™ 1 rtbuS “ romano ^mažėjo. Bet ar gal. mo- .S bekono narvo jj .svadavo
tinėse ir kitur. Įvairiose Mor- daugiausia prie statybos darbų. jęoĮymoje
dovijos stovyklose laikomi: 
apie 50 m. amžiaus tauragiš
kis Antanas Butkus, apie 30 
m. amžiaus Alfonsas Bučins
kas. kauniškis Juozas Mali
nauskas, Petras Petruškevičius, 
Kauno šv. Antano bažnyčios 
klebonas kun. želvvs ir kt.

Grįžusieji ar grąžintieji kelio linijos 
lietuviai kariai, dalyvavę nove yra pen 
batalijonuose ar policijoje, kia, skirta Kolyr 
taip pat patekę bolševi- loms. Jis su 6,000

romano
forma, čia tlnzidamu kesčiai sumažėti, kada vy- ištikimoji gyvenimo drau-

laikytas Kaune gerai žino- dalies.
kams po 
Kuršo žiede, 
25 metams ir 
buvo sutelkti

kapituliacijos imtųjų buvo pristatyti i Ma- mas buhalteris Šimkus, la- 
buvo nuteisti gadaną, tos srities svarbiau- j>aj religingas žmogus, ku- Kodėl ūkininkai sujudėjo?

daugiausia šią centrą. Indigirkos upę rįs buvo nubaustas 25 me- “žibalas, druska, cukrus, 
prie Baikalo šiaurėje ir Magadaną jun- tams tik už tai, kad subol- geležis ir kitos ūkininkams

Šalyn savanaudžių gaują'.
Šalyn sindikatus!
Šalyn tautininkus!
‘Mes reikalaujame: 1. Su-

keletą gretimų parapijų. 
Negalėjo Matusas kuri lai
ką visiškai žmonėms pasi
rodyti.” L V-gas

Karagandos moterų stovyklo- -Taišeto miškų stovyklose, gia 1,000 km ilgio autostra- ševikėjusiam Jurbarko “ku- reikalingos prekės keletą daryti visų partijų vyriausy- Kplį,.į nn metu
se kiekvienoje vis rasime po Ten buvo priskirti prie miš- da. Kolyma iki 1953 m. nigui”, atkritusiam nuo Ro- kartų pabrango, o jų par- bę- 2. Nauja -vyriausybė tu- ' * “
120-130 lietuvaičiu. Daugiausia kų kirtimo darbų. Tokių priklausė tiesiai sovietinei mos Katalikų Bažnyčios, duodami žemės ūkio pro- ri Sreit Pravesti laisvus de- dienų keliai pravesti
—tai vis jaunos moterys ar stovyklų ten vra 33. vidaus reikalų ministerijai, parašė laišką, ji kritikuoda- dūktai atpigo arba iš viso sokratiškus rinkimus i Sei- tajs laikais," kada žmonės
merginos, apkaltintos ir nuteis- Lietuvių yra net ir Kam- bet po Stalino mirties buvo mas Minimasis “koegzis- jų niekas nebenorėjo pirkti. m3- Seimas išrenka naują arkliais važinėjosi ir todėl
tos UŽ ryšių palaikymą su par- čatkoje. Šiaip Kamčatkos sudaryta civilinė adminis- tencijos” su bolševizmu ša- Valstybiniai ir savyvaldi- prazidentą^ 3. Panaikinti jje negali atatikti taip spar-

--------------—- ------------------------------------------------ tracija, kurios priežiūroje iinįnkas ekskunigis tą laiš- nįai mokesčiai paliko tie cenzūrą, leisti veikti parti- čiai augančiam susisieki-
gyvenimo sąlygos “laisvai ką įdavė bolševikų saugu- patys, bankuose procentai Joms ir « susirinkimams. mui automobiliais. DaromaSKAITYKITE

Vertingas Knygas
NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio ro

Dovydėno apysaka anie jaunuolių manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
perjrvvcnimus šienapiūtėje. 168 pus- eities. Kietais viršeliais, 
lapiai. kaina ........................................52 piai, kaina  ......................................... $4 gQQ
CEZARIS, Mirko .le-u. c'o romanas, VILNIUS TARP AUDRŲ. .Jeronimo dano 

. *>• pirmoji ’labs. Cicėno knyga apie Vilniaus krašto
puslapiai, kaina ........ ............ lietuvių kovas už savo teises. Kai- tOJC

LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- na> kietuose viršeliuose ........... $5.50
LIsKAI. Geriausias vadovėlis w

dedantiems angliškai mokytis: duona TA\O KELIAS 
ištarimą, angliškus pasikalbėjimus. Parašė Leonas
Kajna ..................................................75c socializmo aiškinimas. Kaina 25c. Vių,
NAUJA VALGIŲ KNYGA. M. Mi- heMOKRATĮNIO SOCIALIZMO* 

chelsomci.es parašyta; 2->0 pairnj PRADAI. Populiari ir
receptų, 132 pus’. Kama ... .SI.2o ųny ...........
KAS RUS. KAS NEBUS. BET ŽE- ti.

MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sruo-■ ______ ,
gos įdomus aprašymas, kaip Jonis SOCIALIZMAS IR RELIGIJA.^ Pa- 
Mažrimas 1S12 metais iš Viekšnių į rase E. \andervelde, vertė \ ardū- 
K auną nusikraustė ir Napoleoną re-i nas.
Kėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina ( IETUVOS ISTORIJA. Parašė V. turėdavo
NEMUNO PAKRANiESE. Įdomūs. Daugirdaitė-Sruogienė, 

lengvai skaitomi Dr. A. Garmaus
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $1.00 LIETUVIŲ KALBOS
Mil.ŽlNt) PAUNKSMĖ. Ralio Sruo- Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte .. 

gos trilogiška istorijos kronika, lis šiuo klausimu veikalas. Kai- f BCldU

verte 
188

Įkurdintiesiems' 
laisviams
jo. Kolymos srityje randa- nėse—kaip' iššluota.0"krizė nubausti žmogžudžius, o. lamams,
ma apsčiai volframo, auk- "lire aav- įsiviešpatavo Lietuvoje. Sustabdyti ūkininkų turto Po 50 metų keiiai bus vi
so ir kobalto. Arkagalos j»usijos gilumoje mirė ši- “Ūkininko Patarėjas” savo varžytines, sutvarkyti eko- gaį Mitoki. Galėsi važiuoti

nomas Šiaulių advokatas, skiltyse daugiau vietos skir- nominJ krašto gyvenimą per vjSų Ameriką skersai ir

jiems ir net be- muį—įr už tai Šimkus bUvo nęsumažėio. aukso valiuta Patraukti teisman Veive- milžinišku pastangų juos 
šiek tiek pagerė- nubaustas 25 metais. buvo tvirta/ bet pinigų žmo- ■ lvyki4 'kaltininkus ir pritaikinti šių dienų reika-

'Ži°p£ aukso kasykloje, maždaug

airoo Kaip vienmteus du$ Lietuvą, jis buv0 suįm. j0 erzinti atsakingų valsty-lurtmgesms tun lingi< 
BiumTs.Tnimpaš vok,etls tarP betuvių^^ lat- ta§ j,, nuteistas kalėti 8 me- bės pareigūnų pareiškimai, daugiau mokesčių mokėti. Visi 

........ tus. Matyti, velionis mirė kad, girdi, valstybei vistiek,
bausmę baigdamas ar ją kas ūkininkaus—Jurgis, Jo- 

bet į savo kraštą nas ar Petras—by tik sumo-
nesugrizęs. , kės mokesčiu

liaus.

. . __________________ ___ __ ___ _ ____ __ __ __ miestai bus
estų, rusų, ukrainiečių 

ir kitų. Maistas buvo k
a š,ų dienų k!auSimamSnaSudprT menkas. Brigadai buvo skir- £ai*gęs.V
Kaina ........................... 50c Įa per dieną “išdirbio nor-

— surasti 1 kg aukso.-
Kaina .......................... ioc Kas dirbdavo iii pe stinga i ii Čiurlionis marksistiškai “Senis Saras, skaitydamas apskrities vietos, išspausdi-kritęs sniegas tuoj ištirps.

Komunistai paminėjo mū- tokias žinias, raukėsi, čiul- nant rotatoriumi iš Kauno Nebus baimės susidurti 
Pe* ctien3 at_ sū garsiojo dainininko ir pė pypkę ir spiaudėsi, o gautas matrisas. Bet tas pa- su iš priešingos pusės atva- 

noimą. kompozitoriaus Mikalojaus Bronius, paraudęs ir užside-sirodė nepraktiška, nes rei-žiuojančia mašina, nes prie- 
netuiejo Čiurlionio 80-sias gimimo gęs, kalbėjo: kėdavo vežti arkliais nele- šingos krypties kelias bus

aplen-
Lai gyvuoja demokratija! kiami, per mažus ežerus 

Vyriausias Lietuvos bus tiltai, per kalnus tune- 
Sukilėlių Komitetas.” bai. Nei sniego, nei ledo 

ir negirtuok- “Pradžioje atsišaukimai keliuose nematysime, nes 
būdavo platinami iš vienos jie bus taip Įrengti, kad nu-

na .......................................................
arba 

)UVO 
Kaina

Parašė v. tureuavo laimės, tai tiems 
Kaina $.3.00 pasisekdavo per dieną at- 
.IST9KIAA likti net ir savaitės 

auksasten
jokios vertės. 100173 pusi., didelis formatas, prera

popiera. Kaina ........................... $2..->O
KON TIKI. Thor Heyerdahi aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 413 pusi. Kaina....$3.75 SOCIALIZMO TEORIJA. Trumpai 
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana- ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- 

vičienės prisiminimai iš jos jau- suomenės santvarka ir kodėl ji 
nvstės Lietuvoje ir Rusijoje. 5»i pusi. keisis. Kama ...............................
K*’na ............................... • • • •S1-’>0 TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ telkiami
APIE LAIKA IR ŽMONES. Poeto RUSIJĄ, arba komunistų diktatu-

J. Aisčio atsiminimai apie Binkį. ra faktų šviesoje. Trumpa boiševiz- KraSP.OJiirSKO 
Miškinį. Tumą. Savickį, Giras ir^kt^ ? istorija ir valdymo praktika.
2t9 pusi. Kaina ...................
MIRUSIOS SIELOS. M.

svarbiausias veikalas, išvertė M., AR ROMOS POPIEŽIUS YRA lietuviai 
" ' KRISTAUS VIETININKAS? Pa-

RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės i rašė kun. M. Valadka. Svarbu tiek kitur yra
parašytos indų ir kitų tolimųjų kiekvienam perskaityti. Kaina $1.20

tautų lesrendos. 220 pusi. Kar ’ SOCIALDEMOKRATIJA IR RO1- , k R L .
na ....................................................*-,v ŠEVIZMAS. Papai K. Kautsk įenKd aUKaS, O Kai

LIETUVA. Konipc. Į naujausiomis žiniomis papildyta tuo j-jg jg “laisvai
knvpa. 250! klausiniu knyputė. Kaina ........... 25c

n nvaą ctat ivas h ka j v v gramų metines. Ta proga kompozi- —Ha, girtuokliai! Ar vai-galią literatūrą per dešimt visiškai atskirtas.
1 Kaukįo ‘razbai^nkt buvo pasidą- duonos buvo brangesnis net torius j. Juzeliūnas ragjno dininkai ir pirkliai mažiau kilometrų, ir vietos streiki- Dieną ir naktį keliai bus 
ręs Rusijos diktatorių. Kaina ..25c UŽ aukso gabala. -----*.............. dailės žinovus vertinti Čiur- geria už mus?! Jie, gal būt, ninku įaudrintai jūrai gau-apšviesti. Jei kelyje mašina

. ^ūsų tautiečiai, įsgaben- nonio kūrinius marksistiš- išgeria kasdieną, o mes ret- tieji atsišaukimai būdavo suges, ją iš kelio pašalins 
dai ti į tiemti kibire ar kitur ka-; Matote, bolševikijoje ir karčiais turguose, arba prie peršvelnus.Jie norėdavoug-helikopteriais.

Sov. Sąjungoje, daugiausia 
V orkutos

į dailės paveikslus negali tų pačių valdininkų kuriuo nies, gaspadoriškų žodžių, Miestuose bus 3 aukštų 
rajone, žiūrėti savo akimis, bet turi nors reikalu prisigerinti no- veiksmus skatinančių nuro- keliai, požeminiai garažai 

jraKuita. La- P ’ t- ?ntf ’. . P™? užsidėti bolševikiškus aki-rėdami!... dvmų. bus paprastas dalykas, nau-
Lai daup medžiapos. 96 puslapiai Baikalo, Kaiaganf.oj ii ki- nius. “O buvo net tokių drąsių “Bet ir šiaip streikininkai ji Įstaigų namai turės ga-

G>- . kana ... „ ......t™ • Gnzusiuju teigimu, plunksnagraužiu. kurie organizavosi. Apskrities tre-ražus kiekviename aukšte.
Kaina....$3.23|AR_,ROMOS POPIEŽIUS^ YRA ĮietUviai tiex Vorkutoje, žuvįs po stiklu

gerai susior- . . •5 Ir \ įlniuje yra

plunks na giau žiu, kurie organizavosi. Apskrities tre- ražus kiekviename 
džiaugėsi užėjusia krizės jukė, kurioje buvo su Šarais Taip pranašauja

‘žuvies banga, kuri nušluosianti i-
žinovai.

POPIEŽIAI IR
M. Valadkos parašyta

pusi. Kaina ............................... KOKTUS DIEVUS ŽMONĖS GAR —----------- ----------
ŽEMAITĖ“ RASTAI Garsiosios BI.NO SENOVĖJE. Dievų yra vi- JO Uždai biO net SlUnCia 

1 rašytojos pirmojo karo met v, šokių įvairiuose kraštuose ir lya.nuo

turi savo vadovy- .įmone ,
ti miestui šviežią žuvį. Ji dusius ūkininkus ir juos pa

gyvenančių , inžinierių, keisianti gabesniais, pažan-
' šiek tiek užsidirbę, iš gauto-

kurios tikslas duo- sus nesugebančius, apsilei- 
ią žuvį. Ji dusius ūkininkus ir j

turi direktorių,

. , • T-O laiKUOSC Dievai ouvo Kivv&it:. in /- —y c
^oTs°J<pa^ksiu. 12S puslapį buvo senųjų lietuvių die^ zuose

kuinu se laikuose dievai buvo kitokie. Ko-

LENGVAS BU D AS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, paderintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa frramatika. su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darbo, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pas siuvėją, pas kurpių, pas dak
tarą, lošiant kortomis, nuėjus krautuvėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitymų ir viskas paaiškinta lietuviš
kai.

, Kaina 75 Centai

Užsisakant adresuoti:
Keleivis, 636 Broadway, So. Boston 27, Mass.

vyr. buhalterį ir tt., viso Ilgesniais žmonėmis. .Jie ne-
. T . i,, asmenų administracijoje ir norėjo matyti, kad kaip tik

’ ! ‘etUVą: yl.,as k0lch°' 12 darbininkų. Taigi vie- daugiausia i sunkumus pa
isė \aias.antiems am- nam darbininkui tenka vie-teko pažangiausi ūkininkai, 

miesiems. Pvz. vienoje sto- „„„ Ta ku,ie buvo įsiskolinę, ar <iir-

na-

.,[-T, vnsiŽEMA,CIŲ KRIKSTAS- r. Ajrfki. * „as administratorius
pinigai. Jono k. Kario. 160 pa- maitijos krikšto laikų. Su kietais * ... '. ... ... imonė per metus išlaidų pa- vas dienuodami, ar veisli-

veikslu, 225 pusi.. Jrerame popierj jc. apdarais. Kaina .......... .. eo ---- fui l,V„cw„ • H 'zr . ..................................
Kaina ................................ $5.00[

.......  VISUOTINAS TVANAS.
A KISS IN THE DARK. J. Jazmi- toks tvanas būti ir 

no anjrlų kalba sodrūs vaizdeliai, sako mokslas. Kaina 
150 pusi. Kaina kietais viršeliąis $2,1 t,vti
minkštais viršeliais .........-$1.00j DĖL, LAISVOS LIETL,,,^. —,
minbsiais socialdemokratų raštai dėl bol- klRlS OUOaiS paiefia IT įaiS *. . • • • i i l\ <- J
lietuvių kalbos gramatika. ieviku okupacijos ir teroro Lietuvo- n „• cu,.;to: ujL, vo seimininkių, nes jos ga- Lenkų literatūros paroda

Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta je. Kaina ...................................... 25c Pą?n tipma. ApSft.1 Itai, lietu
Amerikos lietuviams. 144 puslapių. Ylai Sibil’O tremtyje

....... t3.5:i reiga < ztova-—tai likusieji j n!) rublių, nius gyvulius pirkdami, ar
Ar galėję lietuviai, surinkę reikalm-„ vuk -,lvips ,. ™„-,nina „avvzdinvus trobesius sta. 

ką apie ta; gas aukas, arba šiaip mais
tu ir drabužiais jiems viso- 

būdais padeda ii
Įloti,. VO

ten,
.,.*. ėiomm'a ”

pralenkia

...25c 
Lietu-

o kiek žuvies ji parūpina pavyzdingus trobesius sta 
Vilniui. patys komunistai tydami, pienines ar koope- 

“klausinetinepataria 
vo šeimir 
li pasiųsti pasiteirauti

ir sa-

Amerikos lenkų spauda 
rašo, kad Vilniaus miesto, 

pa- bibliotekoje buvo lenkų li
pu teraturos paroda. Be lenkis-

AmenKOs „eruv,f— BARABAS. paer Lajrerkvist’o isto- 'IRI ^ĮOITO liemi.Vje ŠIUO ”
Ka,n*‘ ................................. rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- atžvilgiu žvmiai pralenkia , u veziai žiemoja.KODfil AŠ NETIKIU Į DIEVĄ, nybės laikų Romoje, Palestinoje ir atžvilgiu Z.v miai piaienKia .

Pilna argumentų, kurie visiems Kipre. Knysra laimėjusi Nobelio mUSU tautiečius laisvajame TOJ įmonėj ŽUVĮ gali
Įdomūs. Kama ..................... 20c premiją. Kaina ................... *2'2-’ pasaulyje, kuriems turėtų matyti tik ant sienos

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: būti tiesiog gėda, kaip jie stiklu pakabintame paveik-k ų knygų buvo parodyti
KELEIVIS menkai prisimena kitus sa-sle. Ka kita gali padalyti vertimai į lietusiu it msų

636 East Broadway So. Boston 27, Mass. vo tautos broliu0, reikalin-žvejai už r>piimųjų stalu?’ kalbas
* -v-*7^1

chelsomci.es
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riuos muitas yra daug že
mesnis, negu už naujus 
daiktus. Todėl sudarius to
ki paketą reikia nugabenti 

* i firmą, kuri siunčia pake-
| tus. ir pati firma Įkainuoja.
-='~ — ----- - • kjek rnUitų reikia mokėti ir.

muitą sumokėjus, paketą 
galima per tokią firmą pa
siųsti.

' ... i Lietuvoje žmonėms visko
skaitytoj muitų negali sumokėti, to- (rūksta Ten pragyvenimas 

jų klausinėja ir Įdomaujasi, ael jiems gauti paketai iš Vfa baisiai brangus, o žrno- 
ar galima Į Lietuvą siųsti Amerikos yra ne tiek pa- *nįų uždarbiai, palyginus su 

brangenybe, yra labai že-

Moterų Skyrius

Siuntiniai į Lietuvą
Daugelis mūsų

1 Lietuvą siųsti Amerikos yra ne tiek 
kokius nors daiktus ir pini-’galba, kiek našta, 
gus savo giminėms. Kai
kurie klausia

, Bet galima siųsti paketus mi. Todėl bet koks drabu- 
adresų agen- gjmįnėms apmokant muitą žiu paketas, vaistai, avali- 

tūrų, per kurias galima bū- ~a Amerikoje iš anksto, nės, ar kitokie daiktai Lie
tų pasiųsti saviškiams Lie- Tokiame atsitikime giminės tuvos žmonėms yra didelė 
tuvoje pinigų ar dovanų Lietuvoje gaus paketą ir pagalba. Bet siunčiant pa- 
paketus. Todėl tuo reikalu jjems nereikės nieko mokė- tartina apsižiūrėti, kad 
verta plačiau pakalbėti. tj Toks paketas, kurio kaliais žmonėms Lietuvoj^ 

Pinigus i Lietuva galima muitas is anksto va apmo-nepakenktume.
siųsti per bet kuri didesni ketas, žmonėms Lietuvoje Lietuva dabai via iu?ų 
banka ar •‘American Ex- gali būti didelė pagalba, okupuota ir rusų šnipai uo- 
press ” Bet nepatartina pi- Paketus, su apmokėtu • iš liai seka, kuris lietuvis yra 
nigus siųsti. Nepatartina to-anksto muitu, galima siųsti‘neištikimas’ Maskvos oku- 
dėl, kad Lietuvoje už viena tiesiai per Amerikos pantam?. Kanais užtenka 
Amerikos doleri rusu vai- paštą, bet tiktai per tam menko Įtarimo, kad žmo- 
džia išmoka žmonėms tik tikra* firmas, kurios turi su- gus būtų areštuotas ir iš- 
po 4 rusiškus rublius. Tokią sitarimą su Rusijos “Intu- gabentas kur nors 1 Rusijos

EELETYT?. -C BOSTON
V1ENA TtffclOJ PADĖTY

- -— . u ............. —
Tai vokietė, kurios pirmasis vyras pateko j rusu ne
laisvę. vėliau ji ištekėjo už Amerikos kario John 
Supinsky. atvyko į Ameriką ir gyvena Canonsburgh, 
Pa. Danar ji sužinojo, kad jos pirmasis vyras grįžo 
iš nelaisvės. Čia ją matome su antruoju vyru ir 2 
dukterimis.

MYKOLIS

OPERACIJA • 1

■A

Tos firmos apskai- gilumą prie vergu darbų, 
kiek muito reikia Gavimas paketo iš Ameri-

nors tikrenybėje vienas iu- moKeti už Įvairius daiktus kos gali būti toks Įtarimas,------------------------------------
blis nėra venas nė 10 ame-ir ta muit3 Paima čia Ame_ -vPač Je? . bolševikų šnipai g0 nu0 drėgmės —vartok
nkonišku centų. Todėl pi-l lkos doleriais. turi užsirašę, ^ai kokių plastiko maišelius. Jeigu
nigų siuntimas i Lietuvą Amerikos paštas praneša, giiekų prie? nelai- kiekvieną sidabrini daiktą
yra labai nuostolingas. Jei kad tokios firmos čia yra minga žmogų.. suvyniosi Į maišeli, jie
kas iš čia pasiunčia i Lie-sekančios:
tuvą giminėms 25 dolerius, L CenUal Parcel Service,

aukštą rusiško rublio vertę • 
nustatė Rusijos valdžia, ciuoja, 

mokėti
ŽIBURĖLIAI

tai Lietuvoje žmogus gaus 
100 rublių, o už tiek pinigų 
jis nė batukų negali nusi
pirkti. Vienas cukraus sva
ras Lietuvoje kainffoja 4 
rubliai arba vienas doleris; 
už svarą sviesto ten žmonės 
turi mokėti 12 rublių, arba 
3 dolerius. Iš tų kainų aiš
kiai matosi, kad Į Lietuvą 
pasiųsti doleriai virsta mi- 
zernais įubliais, už kuriuos 
žmogus nieko negali nusi
pirkti. Todėl nepatartina 
siųsti i Lietuvą dolerių. Iš 
jų turi naudos tik Maskvos 4. 
valdžia, o ne mūsų giminės 
Lietuvoje.

Ine., Room 702 
220 S. State Street 
Chicago 4, 111.
TeL Wabash 2-9354 
ir 2-9355.

Globė Travel Seroce 
716 \Valnut Street 
Philadelphia 6. Pa. 
Tel. Lombard 3-6977.

__ *____ Į
Žmogui paketas iš Ame- gj brūžins ir nejuoduos 

rikos gali būti didele pa- 7 Pagaliau, kada važiuo-Cv 
galba, bet gali būti ir ne-jį , piknik^ labai paranku l
laime. Kiekvienas žmogus SU(jėti daržoves

ne- Karvediečių (Ramygalos 
valsčiaus kaimo j šokis:

prisirišęnukoros, 
prie tvoros,

nate 'inccnl-oct. a»- na . . .J. .UŽ ŽaSellU pjOVima, UŽtun pat. ap?.?pi ę.ti, ai Pa_ nunšelius. Jos ilgiau įslai- 
ketą giminėms siųsti ar ne. ko šviežios ir matai, 

kokia daržove turi.
Rinkim plastiko maišelius

Plastiko maišiukai, ku
riuose perkam morkas, ob
uolius, orančius ir kitokias 
daržoves, namuose gali bū
ti sunaudojami visokiems

kur Už

ŠEIMININKĖM

3. Parcels to Russia, Ine 
391 Eastem Parkway 
Brooklvn 16. N. Y.
Tel. Main 2-1771 irSSll šeimininkė jų niekad neme-^ 

ta lauk. Plastiko maišiu 
Union Tours kuose labai gerai laikyti vi

i cmaiam?,

15 West 36th Street 
New York 18, N. Y. 
Tel. Lonsacre 4-3330

Slyvų Pyragėliai
(Prune Cup Cakes) 

Šiuos pyragėlius lengva 
pagaminti, ir jie gana il
gai išsilaiko nepasenę. Pui- 

maisiu- kus užkandis prie kavos, • 
arbatos ar pieno.

Reikia paimti:

įntnifr KMUUIUI Ig

Į Lietuvą galima siųsti
visokius paketus su drabu- Yra ir daugiau firmų, Ku
žiais, maisto dalykais ir ga- rios Įvairiuose miestuose zina1. 
Įima siųsti vaistus. Jei jūs priima užsakymus
patys siųsite paketą per tams i Rusiją ir i Lietuvą. .
Amerikos paštą, tai žmonės Iš aukščiau paminėtų fir- maišeliu? 
Lietuvoje turės mokėti už mų galima gauti visas in-

sokias atlaikas, be to. ji 
gerai apsaugo mažus daik-2 Puo<!eHus mi|O 
telius nuo drėgmės ir dui- 1 Puode'i 
kių, ir tik pažvelgus i juos,

kas viduie sudėta.
»ak7 Stai keli pavyzdžiai, kur ži“Psndi malu»pake- ,. .. A 3 šaukštus sausų pieno

1
z
1

cukraus 
šaukštelius kep. miltelių, 
šaukšteli cinamono

galime pritaikyti plastiko milteliu

Pabudau auštant. Pirmieji saulės spinduliai lėtai 
į ritosi nuo kalnų, bėgo namų stogais ir veržėsi pro lan- 
’ gus. Kambario kampe šokinėjo saulės spindulys. Gar- 
įsiakalbiu sklido rami, tyli rytmetinė malda.

Kažkas palietė mane ir pirm negu pramerkiau akis, 
pajutau burnoje stiklini vambzdelĮ. Temperatūrą mie- 
ruoja. Prasi blaiviau. Ties lova stovėjo slaugė su juodu 
kaspinu per kepurę. Manau sau: ‘‘Matyt kas nors šei- 

' moję mirė . . .mergaitė gedulą nešioja.” Pagautas nuo
taikos, giliausią užuojautą išreiškiau. Tuo tarpu Įėjo 
jos sesutę. Ir toji su juodu kaspinu. Negi užgausi se- 

įseri,—ir jai pareiškiau užuojautą. Bet kai trečiai sesu
tei pareiškiau užuojautą, tai vos į skūrą negavau.

Išvežė mane pas fotografą. Pakeliui seilėmis su- 
siglosčiau plaukus. Tarp gražių mergaičių reikia ir pa
čiam gerai atrodyti, negali žmogus žinoti, gal mano 
“pikčeri” Į “peipeiį” kur Įdės. Stengiausi atrodyti 
linksmas ir nevedęs. Sujaudinta fotografė net devy- 
nius X-spindulių paveikslus nuo mano kojos nuėmė, o 
i linksmą nevedusio jaunikaičio veidą taip ir nepa- 

į žvelgė ... ' *
*

Tik ligoninėj pamačiau, kiek daug yra nelaimin- 
,gų žmonių, baisiai kenčiančių, užmirštų ir vienišų. Į juos 
žiūrint ir savoji kančia darosi mažesnė.

*
Operacija— žodis, kuris priverčia sudrebėti kiek

vieną ligoni. Tačiau su manim kas kita: aš nebuvau li
gonis. Buvau sveikas, linksmas ir moterims atrodžiau 
nevedęs. Gal ilgai būčiau taip atrodęs, jei vieną dieną 
nebūčiau sutrenkęs sutrenkęs kojos kelio ir nebūčiau 
paguldytas ligoninėje.. Ir štai dabar daktaras, nusimo
vęs gumines pirštines ir penktą kartą ištraukęs iš ko
jos geltoną skysti, tiumpai tarė: “Pirmadienį ji operuo
sime”. Žmogui pasiruošti operacijai netaip lengva:
reikia atsisveikinti su giminėmis ir draugais, o taip pat 

kad reikia ir žemiškas gėrybes išdalyti. Bedalijant nepaju
tau, kaip sekmadienis atėjo. Vėjas lengvai siūbavo me

lš džių viršūnes, o kartais po langais tyliai sukaukdavo.
Gatvėmis siuvo automobiliai. I kambarį atėjo nepapra
stai graži mergaitė, raudonom lūpelėm ir su “make up” 
ant žandukų. Girdi, tau skilvį plausime ir nejuokais 
tą sakė: rankose ugnegesių švirkštą atsinešė, o švirkšto 

' gale didelis kibiras vandens. . . .I
Vakare liūdnais veidais atsisveikino giminės ir 

draugai. Prinešė daug gėlių ir vandeniu apipylė, kad iki 
šermenų nenuvystų. Jų veidai susirūpinę: kas žino, gal 

v _  mirsiu, reiks šermenis kelti, giedorius samdyti, didelis
! Kaip daržely puiki žaliūkė l“trobTe‘is” «ali Paryti-

L z lango užmigo miestas, ir vėjas pasislėpė už kal
nų. Ligoninėje prigeso šviesos, kai Į kambarį Įpuolė 
uždusęs pažįstamas graborius. “Nespėjau anksčiau iš 
kitų ligoninių atbėgti”. Džiaugėsi žmogus, kad dar lai
ku atvyko . . . Jam išėjus, liko graži kortelė su pilnu 
adresu ir telefono numeriu . . . Sakau sau: “gera gyven
ti, visi apie tave pagalvoja”.

Pirmadienis. Garsiakalbis meldžiasi. Po to ilgaiI<“>
šaukė pavardėmis daktarus, skirstė po operacines. Ne
buvau ir aš pamirštas. Apipuolusios, slaugės nurengė 
basą iki kaklo ir paguldžiusios ant ilgo stalo nugabeno

Jei tik svaigalus ragausi,- ’ skeldykJ Koridoriuje pasitiko žmogus su žalia kepu- 
Pats save skaudžiai apgausi.!'„aite: Sakau sau: pentens, matyt 1 igonine dažys". 
Jei mergaičių nemylėsi — Bet kur tau! Nutvėrė nuo lentynos skustuvą ir braukia
Apsivesti negalėsi........ P-1 visą skūią. Nusigandęs klausiu: ‘Žmogau, ką jūs

darote, ar rengiatės mane piauti”? Pamiršau,—atsakė 
skutėjas—kurią vietą liepta nuskusti, tad geriau nusku- 

Įsiu iki kaklo, vis nebus klaidos”.

antelių vogimą, 
tai mušė cvgoną, 
papjovė baroną, 

Arklių, kad nebevogtų, 
pakrūmių pradingtų.

Tu esi turtingas tiek, 
Kiek veidmainingas..

Esi tuo 
Darbais

— kuo esi, 
pūdymus knisi.

■Gvvenimas vra dvasinė

veja.

Nesiskųsk prieš žmones 
vargeliais savais,

Tamsi debesėliai atėję, 
nueis ...

Vieną trečdalį puodelio riebalų 
2 kiaušinius
!2 pundeli^ virtų supiaustytų 

slyvų
.„glindų. Kad to nebūtu,’- PuodeHo sunkos

.aprišk malūnėlio nosį plas-’- puodeho rna,tp riešutų
maišiuku. Trupiniai Sudėk i dideli puodą vi- 

nebelakstys oran. Duoną su-sus sausus dalykus (miltus, 
malus, iškratyk malūnėlį i cukrų, kep. miltelius, cina- 
maišiuką. ir visada matysi, mon^: gvazdikėlius, pieno 
kiek atsargoje turi duonos miltelius > ir labai

1. Kai darai duonos tru-
gautus daiktus labai aukš- formacijas, kiek paketai ir Pinius ir mali sausą duoną, 
tus muitus. Rusų muitai muitas kainuoja; jos pri- paprastai trupiniai pabira 
yra labai aukšti, 10057 nuo siunčia spausdintus katalo- 1™. 'isa
daiktų vertės. Jei, pavyz- gus su kainomis. Per 
džiui, pasiųsite kokią nors firmas galima siųsti ir ivai 
moterišką suknelę, kuri Ru- rių vaistų Į Lietuvą 
sijoj kainuoja 200 ar 300 vaistus įusai tokio aukšto 
įubiių, tai įusai už tokią muito neplėšia, kaip už ki- 
suknelę reikalauja 200 ar tus daiktus.
300 rublių piuito! .1 Geriausiai vra

Už tiko

stala
Kad

ir
to

net ant

gerai įs-
. . J , •• iųstiįautiupinių’ ° maišyk. Paskui pridėk iš-

Lietuvoje žmonės tokių padėvėtus daiKtus, uz ku- 2 Jei?u nebe]iko laiko PlaktU5 kiaušinius, riebalus
baigti prosvti baltinius, ku- ir x 0 sunką. Gerai išmai

šyk —PANAŠŪS KAIP LAŠAI

Barry ir Bruce Bishop iš Hingham, Mass., yra dvynai 
ir panašūs kaip du vandens lašai. Jie net ir ta pačia 
akių liga sirgo. Po vienodos operacijos juos matome 
su gailestingąja seserimi.

Džiaukis, džiaukis savo 
gerąja dalia

Nuoširdžiai gėrėkis 
žmoniška valia.

Jei ivtdienai netaupysi, 
Alkio šmėklą pamatysi.

ne jau sudėlioti ir api-s'K- daliausiai Įmaišyk vir- 
purkšti vandeniu, sudėk tas alyvas ir kapotus riešu 
juos i plastiko maišiukus. ;^4gu tešla išeina la- 
.Maišeliuose drėgmė neišga- tiršta, tai pridek van- 
ruos, ir kada norėsi, gale- ^ens arba daugiau slyvų 
si baigti prosyti. sunkos. Sudėk tešlą i po-

3. Keliaujant labai pato- pi^Hnes “( up cake ’ for- 
gu suvynioti kiekvieną ba- mas„ kePk 375 .laipsnių 
tą i plastiko maišeli. Pui- ka,-štumo pečiuje 25 minu- 
kiai apsaugo nuo dulkių, d'ėmus užtepk lemono

'nereikia bijoti, kad batai i*akrumb kuris daromas 
palies rūbus, be to, nerei-taiP:. 
kia ieškoti, kur kokios . Paimk T 2 arba 2 puode- 

i spalvos ar lūšies batai. bu? cukraus pudros, 2
4. Jeigu turi daug viso- sauksaus sviesto ir lemono

kių siūlų ar medžiagų at-?unkos- 
karpų, sudėk juos pagal Sumaišyk cukrų su svies- 

! spalvas ir atskilus maiše-111’ ° tada pridėk tiek lė
lius. Kai reikės, tuojau mono su n kos, kad pasidary- 
matysi.kokj maišeli grieb- Įuršta, tepama masė. Jei 
ti,—nebereikės versti lau- norb £ab pridėti geltonų ar- 
kan visą stalčių dėl menkoj raudonų dažų (pav. gali 
gabalėlio. Įlašinti porą lašų spanguo-

5. Nori laikyti savo ko-sunkos — “eranberry 
jines, kad atskiros spalvos ju?ce; Liukras pasidarys 
ir rūšys nesimaišytų. Su- sv’es’ai ružavas). 
dėk po porą ar kelias Į mai-

Ten, kur nėra dūmų, negal 
būt ugnies.

žmogus tas be meilės, 
kuris be širdies.

Tegul bus užmazga mūsų 
pastangų

Pavyzdingai ir gražiai 
gyventi,—

O ne kitiems virvę ant 
kaklo nerti.

šelius.
6. Neturi

Artinasi ruduo, pakalbin 
savo sidabrui Hus užsisakyti “Keleivį/

geros dėžutės, kuri apsau-'. Kaina metai

Tyliai Įslinko slaugė, visą veidą apsirišusi skepeta. 
“Kad nesinervintum, duosiu adatą”. Nespėjau sušukti, 
kad ir taip mano šonai visi subadyti, vėjas kiaurai švil
pia, kaip pajutau adatą. Akyse pradėjo ratai suktis, o 
galva pasidarė sunki, sunki...

Išvežė Į operacinę. Pirmiausiai Į akis krito dvi du
rys: tamsios ir šviesios. Prie krano netoli langų, būrys 

j žmonių, matyt, “dišes” plovė, nes maskatavo baltomis 
rankomis. Bematant aplinkui susirinko angelai, kurių 
veidų negalėjau Įžiūrėti po baltom kaukėm.

Nugaroje pajutau skausmą, akyse pradėjo temti.
Aš arielkos negeriu, alučio Py’ki mergaitė draugiškai paspaudė ranką, lyg atsisvei- 

neliubinu, Įkindama, šiltai pažvelgė Į mano gęstačias akis. Taip
•Kai pajuntu banketėlį, per šilta, malonu. Apmirė kojos, veikiai ir kiūtinę. Gyva te

paliko širdis, plaučiai ir priristos rankos . . .Uždengė 
pusę kūno. Dabar domėjausi švelniom akim, taip ma
loniai i mane žvelgiančiom. Tik iš akių galėjau spręsti, 

Užmiršdamas teisingumą, kas man daroma: jos plėtėsi ar baimingai mažėjo. Ko
ja buvo atvira, pradėjo sukti širdį. Liežuvis, nors sustin
gęs, bet vis dar veikė, tačiau kliuvo už atsikišusiu 
dantų, ar apmirusių lūpų. Apsnūdau. Pabudau nuo 
triukšmo: daktarams pro gumines pirštines išslydo iš
plautas iš mano kelio slidus kaulas, vadinamas ropute. 
Joks stebuklas! Kaulas apskritas, kaip blynas, slidus, 
kruvinas ir dar šiltas. Paslaugi “norsė” pasilenkė grieb
ti, bet ir jai besiskubinant po stalu išslydo. Sujaudinti 
daktarai vienas paskui kitą kaulą gaudė, kol kaulas po 

, (Nukelta į 7 pusi.) _ ..

laukelius kiūtinu....
* z

Nežiūrėk Į patogumą

Mūsų muzikantą katės 
papjovė,

Kelnaites nutraukė, 
čiabatus numovė;
Po pečium pavilko, 
Gryčia prismilko.

A. J. Jokūbaitis

Progos valdo viską.

(Tacitus)
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KorespondencijoS
NORWOOD, MASS. je, 62 Lafayette St., didžiu-

-------- Ii pobūvĮ su muzika, šo-
Triukiminga* suvažiavimas kiais, užkandžiais ir gėri- 

Tapkridn^TL^Lietuvių

GERA ŽINIA SLA NARIAMS Operacija

mais. Visas pelnas
Piliečių Klubo salėj buvo , , ,
SLA 2-sios apskrities šuva-sei^anllems klubo nariams,

skiria
mas labai sunkiai ir ilgai

žiavimas, kuriame dalyvavo 
apie 50 atstovų. Jų tarpe

senosios kartos lietuviams 
Juozui Simanavičiui ir Ro-

buvo senosios kartos, naujų nU* Zalnieiauskui paremti, 
ateivių ir net čia gimusių. Steigia biblioteką

Suvažiavimas buvo šauk- Lietuvių Bendruomenės 
tas atliktiems darbams ap-vjetos apylinkė organizuo- 
žvelgti, Įvairiems kliuvi- ja netuviškų knvgu biblio- 
niams įssiaiskinti, ateities
planams nustatyti.

EUGENE V. DEBS

Aš buvau nusiminęs, kuo-nuoti, o vėliau išrinkti No- Atkelta iš 6 pusi.)
met perskaičiau ‘‘Tėvynėj’ rą Gugienę SLA iždininko spinta pasirito. Tuo tarpu i kambarį įbėgo ligoninės šu- 
SLA iždininko adv. Gugio pareigoms. . niukas. Pajutęs karštą kaulą, pasiskubino jį nutverti,
pranešimą, kad šiais SLA į S. Michelsonas Dabar jau visi daktarai ir slaugės pakėlė triukšmą, Iš-
Centro \ aldybos rinkimais. . gąsdintas šunelis metėsi prie durų, bet viena slaugė spė-
jis jau ne besta tys savo p ([dekime jo išsitiesti ant grindų ir nutverti šuniukui už kojos. . .

Kilo

IIII♦I

m
et

klau-(
užimti

kandidatūros, 
simas,
j°

Bet štai, dabar skaitau _ _ 
spaudoje žinią, kad jo vie-taiesi 
ton kandidatuoja p

vieta ?
galės studentams Kaulas, nors plaukuose ir dulkėse išvoliotas, šuns dantų 

------  apkramtytas, bet buvo išgelbėtas ir grąžintas į savo seną
Spalio 28 d. Chicagoje vietą, mano kelyje, ir ten užsiūtas.

Lietuvių Studentų Pabudau savo kambaryje. Ant stiebelio kabojo bon- 
jqora'šalpos Fondo Valdyba ir ka vodkos, o šalia kita—raudono skysčio pilna, maty- 

Gugienė. kuri^ir iki šiol(^^etuv^ Studentų Sąjungos ti, tonikas. Du guminiai vamzdžiai nuvesti prie ko- 
vedė visus SLA iždo reika-įatstova*- Šalia einamųjų or- jų Jaučiausi kaip giltas. Apsidairiau po kambarį: Kaž- 
lūs, nors'oficialiai iždinin-'g3"^3™^. reikalų aptarė kas jau gėles ant kapų išnešė, graboriaus kortelę į la
ku buvo adv. Gugis. .reikalus; voninę pasiuntė—užmigau.

teką. \ isi kas turi atlieka-Lapkriiio - d soJttk# 100 me- T . žiniah >U—s u»/aiP 11 Peinai> Tuo tarpu slaugė apskambino telefonu draugus ir
mų knygų įteikia jas valdy- tu. kai eime žinomiausias Ame-.J?1 hbai J1™ Į lapkričio mėnesį nutarta

Deja, dėl kelių akmenų, bai. Ypatingai laukiama rikes socialistu vadas Debs. ^LA. na?iams’ J.
kurie nežinia ko norėdami, knvgu vaikams ir jaunuo- 1894 m. jis. būdamas geležis- Augiene bus įslinkta, 
visą suvažiavimą nuvedė į Hams ketieėiu naijos vadas, organi- V1S1 galėsime būt ramus,
tuščią barnių klampynę ir . za^o dideli -eiežinkeliečiu kad mūsų organizacijos mi-
todėl minėti klausimai pali- Balf° rinkliava streiką ir už tai buvo pusę me- lioninis iždas bus tinkamo-
ko neaptarti. Balfo skvrius darys rink-1 v kalintas. Debs buvo griež-se rankose.

pranešdama liūdną žinią:—operacija pavyko!

suomenės aukų bei kitokiu

tas.tat jie visą laiką dėl to kėlė „ ... .
ginčus ir trugdė suvažiavi- eicla !status
mui dirbti. Lietuvių Piliečių Klubas ir gabus iaikraštininkas, soda . .

Susivienijimas ir Sanda- perredaguoja savo įstatus. ijs«a: 5 kartus statė jo kandi-ko archyvas. Atidarė vie
la turi įsteigę kultūrinę Numatoma rasti galimumą datūrą prezidento vietai. 1920 antrą ir trečią didžiu- 
“Laisvės Varpo’’ radijo pus- priimti ir vyresnio amžiaus, metais, kai jis dar tebebuvo liūs seifus. Tie irgi pilni
valandį. Jis kas sekmadie- negu 45 metų, asmenis. Ti- kalėjime, už ji buvo paduota knygų. Tai svarbus iždo
nį oro bangomis lietuvišku kimasi, kad dar šiemet įsta- beveik milionas balsų. Debs dokumentai: morgičiai, ei-
žodžiu gaivina kiekvieno tai bus priimti. mire 1926 metais- narnos sąskaitos, paskolos,
lietuvio sielą. Tuo lie- Jonas
tuviai turėtų džiaugtis, o

. knvgu ir visokių rekordų. Debs buvo garsus kalbėtojas . . ‘ , . OT . •• Štai, sako, tai SLA įzdinin-

kreiptis į plačiąją lietuvių giminei? __________ ______ _ __
visuomenę, prašant aukų. .. . . , . .. , ... T. ..

Fondas' studijuojančiam 1,ef?vl>i- tuo .dau?au Jle Fe dau? ,velkla- 
mūsų jaunimui paremti lė-garsinti musu tautos metus vadovauja ALT vie
šas teikia iš narių inašu, vi- vald«- ?ns,<?et1.., Vne usk-vn“.'; . >ra L?.etuvl«

„„t,, h/? kitokiu vergtos tėvynės išlaisvinimo Klubo, “Vilniaus Varpo 
bendrai padėti savie- vadovybėse, nuo 1947 me- 

siems. tų sekretoriauja SLA 41
Per savo veikimo laiko- kp. ir tt.

_ tarpi Fondas įstengė padėti Stundza yra čia gimęs,
nori.,; 8 studentams, suteikdamas Lietuvos nematęs, bet Lie- mos nuolatiniai nariai pn- , . . . ’ . ... A .... Y .

siuntė $184, nenariai suau-™okslu> g“ st.pend.jų-pa-tuvos reikalais nuoširdžia, 
kojo 1,756.09. Išlaidų spaus-£koh! ?3:‘40 jumfL P>W-rūpinasi. Jis bus mums 
diniams, pašto ženklams ir mų >raJaU,f ?et kas°Je te' naudl"«as mokyklų ko
ki. buvo $453.75, taiei gry- ra S1’W0°- [)ab.ar. ne V1«"am todel nominuokime
no pelno gauta $1,302.34. m<? .tu"™e eltl I’aSalb«-. Stundz8

, , ■_ _ v. v. Prisidekime organizuotaiVisiems aukotojams ron- . x y
do Vaidyba pasiuntė atski- Pne l? k.,lnau? darbo- kad “Padėkos dieno.” pokyli, 
ras asmeniškas padėkas, mažomis aukon..S.parem;

Stonie

4? >

čia atsiranda asmenų, ku- WILLOW SPRINGS, 
rie tą darbą trugdo.

Dalyvis

PATERSON, N. J.

Klubo pobūvis

Lietuvių Piliečių Klubas Springs ir čia atidarė nau 
lapkričio (November) 12 d. jovišką, gražią vaistinę.
7:30 vak. rengia savo salė- Rexall vaistu bendrovė

kurios dalininku yra ir Apo- Neiškenčiau paklausęs: 
ILL. Hs, įvertindama Apolio “Nejaugi tamsta turi laiko 

vaistinės aukštą lygį, šutei- visus tuos popierius prižiū-
Atžymėjo lietuvio vaistinę kė “Rexall honor store j-ėti ir tvarkyti?”

T at • on avvard.” “Jeigu man pačiam rei-
Leo Apolis t1”6 - f - " Reikia pažymėti, kad Liu-ketų visa tai prižiūrėti,”

Cicero Iii ^piVn^antra dvika Al’oltenė vaistinėje sako adv. Gugis, “aš netu- 
metu ’ atsikeli i Viliote nopamatnoma tyro pa- rėčiau nei ' ienos - dienos 
e, . ... . oejeja. vv. o. laiko savo advokatūros re i-

visokie investmentai ir tt. |stambesnes 'aukas skelbė kime Fond»- dusdami _ Lietuvių. Tautinė Pampi-
spaudoje ir laiškų negalėjo 
pasiųsti tik tiems, kurių ne
buvo nurodyta adresų ir 
pavardžių.

Visiems prisidėjusiems 
pernai prie to kilnaus tiks
lo Fondo valdyba dar kar-

savo aukas: ’ ja lapkričio (Nov.) 20 d.
Lithuanian Students Fund 4 v. p.p. savoj salėj (New-
Account No. 11737 
c/o Chicago Savings 
& Loan Association 
6234 So. Westem Avė.

berry ir Garden gatvių 
kampe) rengia “Padėkos 
dienos” vakarienę. Tai bus 
viena didžiųjų vietos pra
mogų, todėl norintieji ma-

I Z Uin!S ĮinĮ/jnA/irilli;LsH.LUUV?) [Jiik,7

1956 Metams
Tai vienas iš žingeidžiausių kalendorių, kokį kada nors lietuviai 

yra matę ar turėję. Čia viskas yra parodyta, kaip Lietuva stovi ant 
plano (mapost. čia matysite svarbesnius Lietuvos miestus, mieste
lius, bažnytkaimius ir gelžkelius. Matosi, kaip toli vienas Lietuvos 
miestas nuo.kiVt. Taipgi nurodyta, kiek lenkai buvo užgrobę Lietuvos, 
arba taip vadinama Demarkacijos Linija. Matosi, kiek Lietuvoje 
yra gelžkelių ir kur jie eina. taipgi vieškeliai, ežerai ir tt. Viskas 
užvardinta angliškai lietuviškąja 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 jų svarbesnės šventės. Pasnikų dienas atvaiz
dina žuvies piešinys, čia matysite mėnulio atmainas, kokiame mė
nesyje kokios gėlės turi būti vartojamos, o taipgi kokio mėnesio 
koks brangakmenis yra. Svarbesnės šventės atspaustos raudonu ra
šalu.

Čia matysi, kuomet Lindberghas perskrido Atlantiką. Kadaj Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas telefo-
* nas. telegrafas. Kada pirmutinis garvežis buvo paleistas ant gelž-
* kelio bėgių. Kada moterys gavo lygias teises Su\ ienytose Valstybėse. 

Kada pilgrimai pirmutiniai atplaukė iš Europos. Kada gimė Ameri
kos pagarsėję patriotai, prezidentai ir kiti pasaulio svarbūs žmonės. 
Nemanykite, kad visuomet Amerikoje balsavo lapkričio antrąjį ant
radienį lutaminką), arba kad S. V. kapitolius buvo \Vashingtone. 
Kalendorius jums parodys, kad buvo didelės permainos.

Šiame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų
| telefono numerias. kaip tai: oolicfios. ugniagesių, daktaro, ligonbu- t ėio, vaistinės, draugu ir tt. Pa’ abink ant sienos ir. reikalui atsiti-
♦ kus. nereikės knistis po popiergalius, o priėjęs ir matai, kur yra jums 
! reikalingi telefono numeriai.
♦ Padirbti tokį kalendorių mums atsiėjo tūkstančiai dolerių, bet J mes tikimės, kad neatsiras Amerikoje tokios lietuviškos stubos, kur

nekabos šis kalendorius, tankiausiai prie telefono, labai dailiai pada
rytas ir gražu pakabinti kad ir brangiame, puošniame kambaryje. Di
dumas 12x17 coliu. Kaina .*1.

Siųsk vieną dolerį sekančiu adresu:
NATIONAL CALENDAR CO.. Ine.

617 Sommer St., W. I.ynn. Mass.

Nepamiršk įdėti ir savo adresą, kad gautumėt kalen’orių.
(Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešama, kad mes esame biznyje 

3!) metai. Perstatomi I.ynn Chamber of Commerce. I.vnno didžiausio 
banko Security Trust Company ir Bostono Didžiųjų Popieriaus San
dėlių.)

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
AMERIKOJE
KVIEČIA VISUS l BENDRĄ LIETUVYBĖS DARBĄ 
PRIKLAUSYTI Susivienijime Lietuvių Amerikoje, tai

9usijungti 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 
jstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

SLA VEIKLA ir jo tikslai bei praeityje nuveikti dar
bai ir pasiekti nuopelnai apraSvti 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.

NEBŪK ŽILAS

Stebuklingos gyduolės kurios pa
naikina žilumą, plaukų slinkimą ir

■ kalams. Iždo darbą atlieka 
Nora. Ir ji dirba šešias 
dienas.”

Man buvo aišku, kad 
naujas asmuo, dabar atsi
stojęs SLA iždininko vie
ton, nežinotų iš katro galo 
pradėti ir ką daryti. Todėl 
labai gerai, kad p. Gugie-

Chicago 36, Illinois.
tą nuoširdžiai dėkoja ir pa- LSŠ Fondas su dėkingu- loniai praleisti laiką, su sa

. .. _ j . - • mu laukia .Jūsų kilnios na- diaugais užkandžiuudasittkedama visuomenes jau- ™ ‘aul'la u l-a mj rieB džiai oštl
SsmUnraTvdX,ršrreikaS auka - įgalins di- kalakuub apkrautų stalų,
43 s’ p . - • ą Helius darhus atlikti kviečiami dalyvauti. Ūžti-
savo aukomis paremti.

Šiais metais dėl nemažų 
pašto išlaidų atskiri laiš
kai pavieniems asmenims 
nebus siunčiami.

Reikalo svarba aiški.

delius darbus atlikti.
Lietuvių Studentų 
Šalpos Fondas

dalyvauti, 
kriname, kad būsite paten-

LAWRENCE, MASS.

kinti. Rengimo Komisija

Paieškojimai
Aš, Mary Krasnauskienė, po tė

vais Biavičiutė, paieškau Zigmą 
Biavičių, kilusį iš Vilniaus guberni- 

- ‘jos, Trakų apskričio., Amerikon at
vyko prieš pirmąjį karą. Pirma gy-

Pereitais metais lietuviui veno Newark, N. J., o dabar girdf- 
kad išsikėlęs Kalifomijon ar j

Kiekvienas suprantame ko- Nominuokime Stundzą 
nė sutinka pasiimti šitą su-’kią naudą atneša savo tau-
w • v k •• i • •• v v • « ▼ r t •ariv Tnkn A Qt,,nrl-zoį mo_Jau- ka<1 Kalitorn.jon ar |icių. Ir as patariu visiems mokslintas asmuo. Kuo dau-dU'- Jonn oiunuzai ma Kioridą. jis pats ar kas jj zmo, ma-
SLA nariams dabar nomi-giau turėsime išmokslintų žaj balsų Utrtko pakliūti į

_  - - , _ _ - ---- - miesto mokyklų komitetą. <rhird st., Eerie, Pa. (47)
šiemet Stundza vėl stato
savo kandidatūrą i School 
committee. Taigi pasisteng- 
kime jį nominuoti visi kaip 

\ er- vienas už ji balsuodami.

SLA IŽDININKO PAREIGOMS

Adv. L R- Verbalis Indorsuotas
\VILKES-BARRE, PA.—Advokatas Jonas R 

rėLak£kvkmas. kuriam į balis» A- L- Susivienijimo legalis patarėjas, indorsuotas Nominacijų dieną, lapkri-
ka arba pieDkanuoja plaukai. Jos gLA iždininko urėdui. SLA 1-ma ir 7-ta apskritys savo čio (Nov.) 22 d. padėkime 

metiniuose suvažiavimuose vienbalsiai indoi’savo jį. kryželį ties adv. John A.
Kadangi SLA pinigai ir sekuracijos yra sudėti Stundzos pavarde! 

•usP’iugrąž’intLnk,nUs’ Pennsylvanijos bankuose, kad juos prižiūrėti reikalin
ga yra, kad SLA iždininkas būtų iš Pennsylvanijos.
Iždininkui esant arčiau centro bus sutaupyta Susivie
nijimui daug pinigų kelionės išlaidoms.

Sekant SLA 1-mos ir 7-tos apskričių pavyzdį visi

ati:a: -o žilus plaukus kokie buvo, bet 
nėra dažai. Nėra nieko už jas ge
resnio iki šiol išrasta. Kreipkitės 
neatidėliodn-ni ilgiau. Kaina $2.00. 
Jeigu nebusite
jums pinigai b

FLORAI. IIERB CO.
Dept. 3

Box 303. Clinton, Ind.
PASTABA: Su orderiu siųskite ir! 

pinigus, kitaip vaistų nesiunčiam. i
Kanadoje ir kitose valstybėse kai- . .. . , •_ ____na $3 su prisiuntimu. <45, turėtų siuose linkimuose

R. Verbalį Susivienijimo iždininku.
PAMĖGINKITE FLORAL 
INDIJONU ARBATŽOLĖS

' FLORAL INDI.JONŲ ARBATŽOLES 
, gelbsti nuo prasto virškinimo, užkie- 

! tėjimo, vidurių kataro, kepenų su- 
! stingimo, valo kraują, gydo odos, 
i inkstų ir moterų ligas.
^NURODYMAS:-—-Įdėkite du šaukštu- 
i ku šios Arbatžolės į puoduką ver
dančio vandens, leiskite pastovėti 
apie 5 minutes, nukoškite ir gerkite 

: apie pusę puoduko rytmečiais ar ei- 
i nant gulti. Galima pasaldinti me
dum ar cukrum.
PASARGA:—Nevartokite kada vidu
rių skausmas (pilvo skaudėjimas, 
sutraukimas, colic), vėmimas ar kiti 
ženklai apendicito randasi. Tankus 
ar nenustojantis vartojimas šių laxa- 
tyvinių arbatžolių gali sudaryt pa
protį.
Svoris: 5 uncijos Kaina: $2.00

Perkant žolių mišinį, visados pra
šykit Florai Herbs. 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.

(48)

ll

RAMUNĖS
Švieži 
žiedai 
S 1.25.

Ramunės 
pusė svaro 
Ramunių ar

bata visada gerai 
gert. Liepo# žiedai 
pusė sv. S 1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki-

Ad\. Stundza mūsų tar-mo prakaito, pūslės ligų. šalčio 
“ “ ~ ir inkstų ligų.

Resmatiški Skausmai .,p“plai;ki': Lapai, pr
______ $1.25. Kartusis puplaiškis ge-

GERA MOSTIS rai nuo kepenų ligų. škorbuto,

nominuoti ir išrinkti ao\. yyje galingą šilimą, šildydama ga- nu. Trejanka 75 centai. Tre-

Adv. J. R. Verbalio Nominacijų Komitetas

SVIESKI M ES
ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ 
ypač tų. kurios parduodamos už visai žmonišką kainą ir 
kurias pradėjęs 'kaityti, skaitysi leatsikvėpdamas. kol 
pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK UŽ 
$5.00! Tuoj kišk penkinukę į voką ir siųsk, nes tokia 
proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.
SAUIĖS RŪSTYBE (romanas) sako: skaitai mane. nes 
myli, o nemylėt negali, kada mane skaitai. 311 psl„
ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane, nes 
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas 
parodytų. 316 psi., kaina $3.00. Iliustruota.
ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi 
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi.. 449 psl., kaina $4.00. Iliustruota.
ŠLIUPTARNIAI (Amerikos lietuvių gyvenimo knyga) 
sako: tik mane skaitydamas matysi lietuvių tautos tre
čiosios dalies darbus, vargus, kančias, nuopelnus, kultūrą 
ir tautinį išlikimą. 652 psl., kieti viršeliai, kaina tik $3.00!
VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo 
kaštus apmokame. Rašykite: I>r. Alg. Margeris, 3325 S. 
Halsted St, Chicago, UI.
P.S. Puikiausia Kalėdų dovana — šitos knygos.

lingai. ištarpins Reumatiškus skaus- 
mos. ranku, kojų skaudėjimą ir tir- Janka nuo '‘-^kių Vidurių pik- 
pimą. dieglius, šaltį. Daugumui žmo- tvbių.
-iu pagelbėjo ir tamstai pagelbės. ‘ p™,-,„.u «4 aa fflj o-ausi vis- Nelauk ilgiaus. ale tuojaus įsigyk 1 nsl<?sK ral £aUsl 'ls*
DEKENS OINTMENT. arba rašy- ką kas čia yra pasakyta, 
kitę į dirbtuvę. Kaina 2-oz $1.00;
16-oz. $5.00. Garantuojame pasek
mes ar gražiname pinigus. (47 >

DEKF.N S OINTMENT CO.
P. O. Box 6€6. Newark 1. N. J.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadwav 
So. Boston 27. Mass.

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
BIZNIO KORČIUKIŲ

♦ SPAUSDINTŲ VOKŲ
<► ŪKIŠKŲ SU ANTGALVIAIS 
** BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS“
636 Ea»t Broadway, South Boston 27,



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON No. 46, Lapkričio 16, 1955

MANO SIELOJ 
ŠIANDIEN ŠVENTE

L. D. D. POKYLIS

CHORO POKYLIS mano padėka 30 METŲ GIMTADIENIS Trauksime kalakutu

Sekmadieni, lapkričio 27 Lapkričio 2 d., po sun- SLA 308 kuopa rengia AN> Kalakuto laimėjimo trauki- 
d 6 vai vak ' Bostono Liet. kios ligos, mirė mano se-TANO ANDRULIONIO 50 me-mas Sandaros 7-oje kuopoje 
Vyru chorai ruošia šaunia ŠUO Ona Suilgailienė - Va-^ gimtadienio minėjamą šį įvyks pirmadienį, lapkričio 21 
vakariene ' Liet Piliečiu laimė. Velionė buvo kilu- ^tadienj. lapkričio 19 d. San- d. 7 vai. vak. Sandaros saleje, 
T-, , e *,-• T) j" • Cnvulliins KiiHi’vL-zac daros salėje 124 F St. So. Bos-o ne sekmadieni, kaip garsinta
Klubo salėj (368 W. Broad-SI i^udlrįos tone. Banketo pradžia 7 val.tikietuo.se. i
way So. Bostone). _ Kaunuestn | p J , a’ vak. Ta proga išgirsime to jau-_____________________

-------- Programoje dalyvauja: zakėnų Kaimo. Amerikon traus iįetUvio paslaptį, dėl ko
Liet. Darbininkų Draugi-Bostono Liet. Vytų choras, atvyko 1D0D .lietais n visą jis nuoširdžiai dirba lietuvišką

Taip vienas kitam kaito-jos 21 kuopos metinis po- vad. muz. J
jo 1,000 Bostono ir apylin-kylis bus gruodžio 4 d. 5:30i o kvartetas
kinių miestų lietuvių, skirs- vai. Lietuvių Piliečių Drau- muzikantai
tydamiesi lapkričio 12 va- gijos salėje (368 W. Broad- atvežti is
kare po Čiurlionio ansamb- way, So. Bostone). kiams gro

Ir tikrai tai .....Kviečiame

Parduodu aliejaus pečius

Parduodu du aliejaus

Dr. B. Matulionis
Vidaus specialiai plaufių ir šir
dies ligos. Priima bet kurią die
ną, iš anksto susitarus telefonu ar
laišku.
Telef. 22, Pascoag, Rhode Ialaad 

Adresas: State Sanatoritua, 
VVallum Lake, Rhode laiandL

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo UTorcester—26 m., nuo 
Boston ar Brockton—60 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

1909 metais

. Gaidelio, cho- laiką gyveno Dorchestery- darbą, kodėl jis aukojasi mū- Parduodu du aliejaus pečius 
lietuvių kaimo je. Mirė sulaukusi 65 me-sų jaunimui — skautams ir (parior heaters). .Abu “Fk>- 
(instrumentai tų amžiaus. . ^kiekvienam pakliuvusiam į var- rence” firmos, mažai vartoti,

Lietuvos). Šo- Velionė palaidota Naujo- £4- _ __ _ labai geram stovy. Kreiptis
s 4 studentų ka-sios Karvaiijos kapinėse 

lio koncerto Ir tikrai tai pelą. * lapkričio 5 d. iš lietuvių
buvo didelė ir reta šventė! Kviečiame visus narius ir Bostono Lietuvių Vyrų bažnyčios. Velionės laido-'Kariuomenė# šventės

Bostoniečiai jos labai bičiulius is anksto taip choro valdyba maloniai tuvėse dalyvavo daug pa- minėjimas
laukė ir neapsivylė Kon- SU!5,itva-rK>*ti, kad niekas ne- kviečia visus tautiečius pa- žįstamų ir prietelių. Į -----------
tei tas buvo aukšto meninio sutrukdytų, mūsų bendra- remti ši įdomu vakarą. Bi- Liūdesio valandoje tariu Ateinantį sekmadienį,
Ivgio. čiurlioniečiai mūsų me l)ok-vl-v dal-vvautb lietus iš anksto galima gau- širdingos padėkos žodį vi- lapkričio men. JO dieną^ 2
liaudies dainų groži sugeba ti pas choro narius ar pas siems dalyvavusiems mano vai. po pietų, ~
perduoti klausytojams ge- Lankėsi K. B. Kraučiūnas platintojus. Įžanga 82. Pel- sesers laidotuvėse, palydė- jungos name
liau, negu kas kitas. So
listės A. Stempužienė ir J. Pereita ketvirtadienį i nu šventei, kuri bus kitą poilsio vietą, pnsiuntu-

SLA 308 kuopa

vakarais.
22 Telegraph 
II-am aukšte
So. Boston,

(47)
St.

Išnuomojamas butas

Išnuomojamas 6 kambarių 
Tautinės Są- butas Dorchestery (119 Flori- 

(484 4th St.) da Str.) su baldais arba be 
nas skiriamas Lietuvių Dai- jusiems ją į paskutinę jos bus Lietuvos kariuomenės baldų, galima baldus ir nupirk 

kuri bus kitą poilsio vietą, prisiuntu- šventės minėjimas. ti pigia kaina.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Gerald Vareika 

Didelis pasirinkimas viso

kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

133 Emerson St., k. Broadway

Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 
iki 8 vai. vakaro

DR. D. PILKA
Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4 

ir nuo 7 iki 8

546 BROADVVAY
SO. BOSTON, MASS. 
Telefonas: SO 8-1320

iki 8:30 vai. 
vai. į Charles

Kreiptis rytais 
vakarais po 5

užrukęs vakara Chicagoje. paremti, siems gėlių prie jos karsto Paskaitą skaitys pulk. A.
7 * * ir nareiškusiems man užuo- Stapulionis, meninę dalį at-‘f . ,

liks operos solistas Stasvs į*'*1* 17 tt.xxii.le Avė./
Liepas tr vyrų choras, va- BL
dovaujamas kompozito- ______ _______________

Gaidelio.

Antanas Valaitis

IŠRINKTAS HYNES riaus J. 
Kviečiame visus atsilan-

Krištolaitytė tikros choro mūsų įstaigą buvo 
pažybos. Iš tolo žiūrint į K. B. Kraučiūnas, autorius
gražiais tautiniais rūbais “Iš dūminės lūšnelės”. Jis Kultūros-klubo susirinkimas jautą, 
pasipuošusius choristus, buvo atvykęs į čiurlionie- ; ~
choras atrodo lyg margų čių koncertą. bet tikietų Šį sekmadienį, lapkričio 
gėlių vainikas. nebebuvo, tai, palikęs pen- 20 d. 3 vai. p.p. internacio-

Trimis šokiais buvo pa- kine koncerto rengėjams, Balinio Instituto patalpose
rodyti ir liaudies šokiai, patraukė namo. K. B. Krau- (190 Beacon gatvė) bus Dabartinis majoras John

Plojimai buvo audringi, čiūnas yra parašęs savo at- Bostono Lietuvių Kultūros B. Hynes perrinktas tre- L-
buvo daug gėlių ir dovanų, siminimų knygą apie se- Klubo susirinkimas, kuria- čiam terminui. Už jį pa- ..

Garbės konsulas adv. A. nesnių laikų lietuvių teatro rašytojas kan. M. \ ait- duota balsų 124,301, o už *ucių 

Šalna prieš koncertą tarė mylėtojų veiklą Amerikoje, kus skaitys savo įdomius antrąjį kandidatą Powers 
sveikinimo žodį. Gaila, kad'Reikia tikėtis, kad knyga atsiminimus. Pr. Lembertas 111,775. Taigi Hynes lai-

Ramovė” Bostono sk.

švente

Aliejinė Krosnis

Mažai naudota. labai ekono
miška kuro atžvilgiu. Parduo
du pigiai. Kreipkitės:

23 Hinckley St.
Dorchester
Tel. No: AV-8-9741

Skaučių ‘'Birutės” Drau-
į koncertą negalėjo patekti gal ne po ilgo jau pasiro-Padekjamuos Vaitkaus ei-mėjo tik 12,526 balsų dau-g°'ės šventė įvyks sekma 
visi norintieji dėl mažos sa- dys. lėrasčių ir dr. J. Girnius guma.
lės ir kad mažai tesugebė- Svečias paliko ir Maikiui ^rs žodį apie nesenai mi-

Tel. AV 2-4026

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.

N uomai
dieni, lapkričio 20 d. 4 vai. Išnuomuojamas 

Tautinės Sąjungos na-

Kambariai
buta- 3 kambarių

trečdalis rinkikų P-P- Tautines sąjungos baltos sinko.', tualetas. $15.60 per 
muose. Bus skautiška pro- mėnesį. Kreiptis 24 liiti’ield st. So.

Vienas
filo- savo teiserusi ispanų rašytoją ir

sofą Jose Ortega. --------------------------
\ liko narys dr. P. Kar- Rinks kandidatus

velis, tą dieną kitais reika- _____
lais lankydamasis Bostone. Lietuvių Piliečių Draugi-

nepasinaudojo.Tėvu dovanu. Ačiū.jome atsikviesti nelietuvių.
Po koncerto Tautinės Są

jungos namuose čiurlionie- 
čiams buvo suraošti užkan
džiai. Juose dalyvavo per Amerikos Lietuvių Tary 
150 asmenų, čia juos svei-bos Bostono skyrius pasku-bus ir 
kino Baifo .pirm. A Matjoš- tiniajame posėdyje
ka. bendruomenės pirm. V’. Lietuvos paskelbimo 
Izbickas, ir rašytojas S. ti minėti vasario 19

-u

Posėdžiavo Taryba

dtame susirinkime ir 
nutarė padarys pranešimą.
sukak- --------------------------

d. Tho- Bendruomenės susirinkimas

lapkričio 17 d. _ 
9:30 vai. vak. tems'

grama ir vaišės. Po jų šo
kiai, gros Brocktono stu
dentų orkestras.

Kviečiami skautų tėvai ir 
visi, kurie prijaučiu skau-

Bostont. (46*
Lempos Išbandomos Dykai

Santvaras. čiųrlioniečių mas Park mokykloje. Ap- 
ardu kalbėjo iu vadovas raita ir minėjimo progra-

Alfonsas Mikulskis.
Koresp.

Dr. V. Kaupis iškeltas

pis
r o

Daktaras Vladas Kau 
nesenai pašauktas ka- komitetą

ma.
Tos dienos vakare bus 

rengiamas ir pokylis Pilie
čių Draugijos salėj.

S. Michelsonas ir Ig. Vi- 
lėniškis išrinkti atstovais i

Televizijos ir radijo lempos 
(tubes). paveikslų lempos, an
tenos. radijo aparatai, fonogra
fai žemiausiomis ėdmenų kai
nomis pas

Globė Electronics 
20o Washin<fton S:.. Boston 

Tel. LA 3-3117
(47)

jos nanai
nuo 7 iki __________________
rinks draugijos vadovybės „ . _ . . , 7 ~

. . „ . . - Kulturininku pasitarimas

kandidatus. Beto tame susi- *• r
linkime svarstys valdybos 

lapkričio pasiūlymą skirti S500 šv. Lapkričio 13 d. J. ir M. 
Gimbutų bute susirinkęs 
kultūrininkų būrys, daly
vaujant Bendruomenės 
Krašto Valdybos nariui

šeštadienį.
19 d. 7 vai. Tautines bą- petro 
jungos namuose (484 E. jejstj 
4th gatvė. So. Boston) bus
Bendruomenės apylinkės_________________
susirinkimas, kuriame pra- K Kalinauskas pasveiko 

padarys prel. ~

Ši

nešima
Vilniaus Seimui'^U1 aa>’ ^us

tarnybon ir kurį laiką paminėti. Minėjimas ren- vai į apygardo?
Vilniaus tariamasi veiklos 

gonmej, paskirtas Quanti-Krašto Lietuvių Sąjunga ir ''•inimo reikalu ir tt. 
co. Va., marinu mokyklos Bendruomene gruodžio 4

dirbęs Chelsea laivyno li- giamas kartu su

gydytoju. ciiena.

NAUJAS ATIDARYMAS

Raynham Country Club
Ant Rnžėnn Kalnelio

JVAlKtS GĖRIMAI IR VALGIAI
J.iai kiekvieną penktadienį ir šeštadienį vakarais

101 kelias IJridgewater-Raynham Line

Kviečia visus pasilinksminti savininkai

Proga Darbščioms Moterims
parapijos istorijai įš- 

ir S100 Dariaus posto 
veteranų namams įrengti.

Pr.
renkami atsto- §į\ prezidentas adv. K. 

suvažiavi- Kalinauskas, išgulėjęs ligo- 
Pagy- ninėje kelias savaites, pa

sveiko

Daugiau projjų juras uždirbti sa
vo nuosavame biznyje per apvalius 
metus. Mes išmokome jus. Pradėk 
uždarbiauti tuoj pat. Reikia mokėt 

. ... angliškai. Pašaukit savininkę Mrs.kultūros reikalams A. Ali- D. M. S. 86 Trefton Drive. East 
kulskiui, tarėsi mūsų kultu- Braintree, Mass. BR 2-3.->ll-W 
rinės veiklos klausimais.-----------------------

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass. 

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevos 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

(16)

Pagerbs Andriulioni

kelias savaites, 
ir grįžo namo.

DORCHESTERIO KLUBO 
WHIST PARTY

Šurum burum

Lapkričio 19 d. 7.30 vai. Lietuvių Piliečių Drau- 
vak. sandaros patalpose gjjos -‘šurum burum” bus 
(124 F St. i. i engiamas po- sekmadieni, lapkričio
kvlis SLA 308 kp. pinui- 9 vaj 
ninkui Antanui Andriulio- p.p.

20

Šį šeštadienį, lapkričio (No- 
vember) 19 d. 7:30 vai. vak. 
Dorchesterio Lietuvių Klubas 
ruošia įdomią whist parę klu
bo patalpose. 1810
Avenue.

Hilltop Kalakutų Farma
Tiesiai iš farmos. geriausiai au

ginti balti olandiški kalakutai. Pa
šaukit BRockton S-ltiOfi. A. J. Cook, 
630 No. Carey St., Brockton, Mass.

(47)

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCB

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS.

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

West Roxbury, Ma
Tel. FA 3-5515

niui JO 
sukaktie:

50 metų amžiaus 
i proga pagerbti.

Sandaros apskrities 
suvažiavimas

nėj bus 
apskrities

•---------------------------------------------------------------------- » vimas.
krank Rožėnas ir Povilas Lapenas

Lapkričio 20 d. I vai. 
Broektone Sandaros svetai- 

Sandaros I-sios 
metinis suvažia-

S. L. A. Iždininko Rinkimai

A KEKSĄ.SUK 4.-s < Jt \Ul.lb \S

Per šiuos du mėnesius (lapkritį ir gruodį) 
S.L.A. nariai nominuos kandidatu* i Pildo
mąją Tarybą. j vieną urėdą, iždininko 
\ietą. bus išrinktas naujas žmogus. Taigi 
noiėčiau S. L. A. nariams pristatyti jauną, 
mokytą ir energingą vyrą. kuris daug Su
sivienijime dirba ir per daugeli metu dirbo. 
Man pačiam teko kelioliką metų padirbėti 
su inžinierių Aleksandru Chapliku S. L. A. 
Antros Apskrities valdyboje, kur aš esu 
iždininkas, o inž. A. Chaplikas yra pirmi
ninku

Taigi, gerai žinodamas 
inž. A. ( hapiiko darbus 
ginu visus S.L.A. narius 
išrinkti inž.
iždininku.

S.L.A. reikalus ir 
ir mokslą, aš ra- 
nominuoti ir vėliau

A. Chapliką S.L.A. cenlro

Jonas Dvareckas 
SLA 2-os \pskrities 
Morcester. Mass.

Iždininkas

Manomaitis apleido

ligoninę

Mykolos Mainonaitis
leido ligoninę ir jau vaikš- plaučius įtraukiame apie
to pasirėmęs ramentais. kubiniu pėdu oro.

Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietovis Gydytojas ir Chirurgas 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparatu 
Pritaiko Akinius 

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

8OUTH BOSTON, MASS.

RADIO PROGRAMA
Lietuvių Radio programa 

Dorchester iš stoties WBMS, 1090 ki
lociklų, veikia sekmadie- 

Parengime bus gerų dovanų niais nuo 12 iki 12:30 vai.
ir užkandžių. Visi maloniai) Iženą. Ferduodamos lietu-
kviečiami atsilankyti. viškos dainos, muzika ir

Komitetas Magdutės Pasaka.
Biznio reikalais kreiptis į 

Baltic Florists gėlių ir do
vanų krautuvę, 502 East 
Broadvvay, So. Bostone. 
Tel. SO 8-0489. Ten gau
namas ir “Keleivis.”

Steponas Minkus.

ap- Per 24 valandas mes į

i

savo
500

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

laikrodžiai, papuošalai.

318, E STREET, SO. BOSTON
Didelis pasirinkimas gražių ir naudingų dalykų sau ir 

d-vanoms. Prieinamos kainos, lengvos sąlygos. Puikūs 
laikrodžiai, visokių firmų ir rūšių. Už senus laikrodžius 
d;:<Kiame didelį nuolaidą. Siunčiame agentą į namus su 
prekėm, šaukit telefonu A N 8-6845 arba užeikit patys 
i 3!S E Street. South Boston.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA
Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero 

Route 106, East Bridgewater, Mass.
ĮVAIRŪS GĖRIMAI—UŽKANDŽIAI—PIZZA

šokiai kas trečiadienį, penktadienį ir šeštadienį.

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

the ‘‘Singing Stveethearts.”

Cas.. Loma populiari vieta šokiams žiemą ir vasarą. Dėl 
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgeuater 855.

Iii

»«
t

NAMŲ SAVININKAMS

Tentinatne namus iš lauko 
ir vidaus; apkalame šinge- 
liais; sutaisome pijazus ir 
dengiam bei taisom stogus. 
Prašome kreiptis laišku į:

John Petrus 
206 Go’d Street 
Randolph. Mass.

Arba pi pietų užeikite: 409 

W. Broadway, Room 4, 

So. Boston. Mass.

Tel. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakarnis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

447 BROADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

.OSCOCOCCCCCOCOSOCOCCOSOSer
0APSIDRAUSK NUO 8 

LIGŲ IR NELAIMIŲ
U Draudžiame nuo polio, viso

kių kitokių ligų ir nuo ne
laimių (ugnis, audra ir kt.). 
Visais insurance reikalais 
kreiptis :

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadvvay 

So. Boston 27. Mass.

P
r.y.

ėl. AN 8-1761 ir AN 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
•* i

1— Vaistas nuo nudegimo lr 
nuo nušutimo vandeniu.

2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

—mostis.

3— Akių vaistas.

4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 

papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė

jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 

pagelbsti.

Reikalaukite šitų vaistų pa

žymėtais numeriais. Kaina ui 
kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis iš 

kalno. Adresuokit: (3-6)
Joseph Machinskaa 
295 Silver Street 

South Boston 27, Maus.

val.tikietuo.se



