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Maskva Vienpusiškai Sulaikė
Vokiečių Belaisvių Grąžinimą
Grąžino 5,863 Belaisvius iš Žadėtų Paleisti 9,623;
Jokio Paaiškinimo Dėl Belaisvių Grąžinimo Su
stabdymo Rusai Neduoda; Vokiečiai Klausia,
Kur Dar 900,600 Vokiečių?

Valdančioji Partija Norėtų Žinoti, Ar Prezidentas Bus
Kandidatu Ateinančiais Metais; Rinkiminė Kova
Jau Prasidėjo, Bet Partija Nėra Tikra dėl Kan
didato; Daug Norinčių Būti Kandidatais.

Vokietijos
vyriausybė
ŠĮ pirmadieni prezidentas Farmeriams Mokės
Sovietų Ekspertai
I). D. Eisenhovver po ligos
Mnknti* Praneša> kad Sovietų RusiUž
Pūdymų
Plotus
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ja visiškai sulaikė belaisvių
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Rusai Sprogdino
Maskva Rūsčiai
savus didesni derliu.
už pavertimą laukų gany- Brazilijoj įvestas
p.ezidenta.. ,utik, outi kanfevJmis a,\Įt į £ į
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rms rusų žemes ūkio eksper- P...iama aPie oeiaisvių
nepatogumų ir laukiama, riomis. Pagal tą planą kai
Atominės Ener- Sovietų Rusija vėl pa-tai šio to pasimoko, bet, ^į£,nį™
į“
kad prezidentas greitu lai kurie farmeriai gautų net
Brazilijos kariška vyrau- Amerikos
Komisijos pir minio- siuntė Irano vynausybe. Ame,akos delegacijos jokad Rusųoj ku to
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§5,000.00
už
tai,
kad
jie
ku tas abejones išsklaidys.
sybė, kuri susidarė po mili- gijos
štrauss pereita ispėuma r.esidėti i karo są- kios naudos netun, jos tik
mažiausiai ijl juo
Jei prez. Eisenhower ne savo žemę laikytų atsargo- tarinio perversmo, pereitos kas. Le\vis btrauss,
pereitą i.pc.niKj
<.„0;™-žįstn irtai nPn;ini,; karo belaisvių ir 800,000 ciie,
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sutiktų būti kandidatu, tai
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kandidatais. Visus juos sū no sumažinti žemės ūkio stovis Įvestas tam, kad tei- sai jau nuo rugpiucio
laiko nežinojimas, kaip ap- produktų gamvbą. o todėl, smas negalėtų Įsakyti vy-nėšio pradžios daro atomi- junga yra agi ėringa 11 nu- riau
- tvarkytiI savo
J gdidžiuo- k?rižki “ civiliai belaisviai
—--r
sispręs prezidentas.
tų produktų kainos būtų riausybei užleisti preziden- nių ginklų bandymus ir pa- kreipta prieš Sovietus. i dingo, niekas nežino.
Kasurasvtas cine
sius dvarus.
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Republikonų partijos pir- aukštesnės. Be to, žemė pa= turą buvusiam šalies prezi-skutįnis sprogdinimas buvo
Rusų protestas
!
*
_________________
Į da vokiečiai derėjosi su ru
mininkas atvyko tartis i likta pūdymu arba paversta dentui Cafe. kuris dėl ligos
pats galingiausias.
labai griežtai. Kartu su tuo
sais Maskvoje, rusai sakė,
Gettysburg prezidento kvie- pieva ar ganykla būtų savo lapkričio 8 d. pasitraukė iš
Rusiia -avaitės °ale na- Protes.V’ '-olseukų spaur.a SOSTINĖJ VYKSTA ŠVIE- kad jie jokių belaisvių ne...............
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Bendrą Politiką Toki planą žemės ūkiui dabar
džiulė
švietimo konferenci neduoda.
remti vyriausybė žada siūsu
kad šalies is- mas M>i>t\ai pasisekė, ka? tog sajungOP rusams nėra.
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,
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rusai sujungė su savo proi »< ll/*/J* m
lit’ka liktų ta pati ir kad už-  tu rinkimus.
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ti, daryti kratas, o pagauti
litika turi abiejų politinių NUTARĖ PASKELBTI
Dar
Skelbiasi
minius
ginklus.
Toki
pasiū_____
paruosti
užtenkamai
gerų
maištaujantieji
žmones gapartijų pritarimą.
“KARĄ NETURTUI”
J
lymą rusai daro, bet jie neM'chigan gubernatorius mokytojų? Kaip finansuoti
,
,.
les
būti
baudžiami
mirties
Tą šen. George pasisakvKaip įtraukti ,
Pereitą
savaitę
Atominės
sutinka
su
tikra
kontrole,
Mennen
Williams,
itakinm
°kyklas?
ma prezidentas D.. D. Eivisuomenę, kad 1 ji gyviau bausme.
serkovver širdingai remia ir
Kipro saloje graikų neri
rūpintųsi mokyklomis?
„am pritarė. Pagal prezi
mavimas
prieš anglus pas
i \" i ' o 1 * V\ * “v F
*1*1
•••
•
*
j z 1 i d 4III L
Ld J
dentą, jis
ės kad< užsienin rw»- '
komiriją kurios pa- Dixon-\ ates biznierių gruRusų vandenilio bombos kratų partijai politini ”nuoMOROKO
nuo- DOVAUJA
MOROKO MAIŠTUI VA- kutiniu laiku pradėjo reikš
nuomonės
es, kad užsienių po- reiga butų vesti “karą pnes, pe (sta
tyti elektrainę .už sprogimas buvo pastebėtas saikuma”. Gub. Williams
tis sustiprintu teroru prieš
(statyti
BOLŠEVIKAS anglų kariškius ir prieš
litika turėtų turėti abiejų neturtą A. Harnman sa-----•
...
.
107 milionus dolerių), tai ir Japonijoj, kur radioak- sako, kad “Ghicagos dvapartijų pritarimo
ko, kad Amerikoje kas biznierių grupei nepriklau- tingos nuosėdos jaudina vi- šia” yra lyeri bailumui, kada
Įvairias anglų Įstaigas. Kad
Prancūzų karo vvnausy- atstačjus sa]oje tvarką anpenkta šeima turi permetus so jokio atlyginimo. Esą, są kiašta.
reikia spręsti svarbius vai- bė Moroke
VYSKUPAS IŠKEIKĖ
pajamų mažiau, kaip §2,- biznieriai, dalydami sutarti,
________________
stvbės klausimus. Demokra-į šiauriniame Moroke berbe- f-'a' Un _atejun‘e dau? ka
TRIS PARAPIJONKAS 000 ir net Nevv Yorko vals- nesilaikę Įstatymų, o todėl GRAIKIp unkšta
tu partija neturi laikyti?:;,, maištui vadovauja tūlas !1uomenes. lr dal>y lyede
tijoj, turtigiausioj visame jiems nepriklauso gauti nė GKAIKIJ~ LINKSTA
hamed EI
PI Khaboūchi, k“?
DW»®>a> ‘*nuosaikumo”, bet turi.drą- Mohamed
Louisianos vyskupas Ju kiaste, kas septinta seimą atlvginimo už nuostolius.
Į NEUTRALUMĄ “
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1™lės B. Jeanmari ekskomuni- turi mažiau 2,000 dolerių
Senatorius E. Kefauver
A. E. Stevensono siūlo- tekęs Indokinijoj i bolševi
kavo (iškeikė) tris katali pajamų per metus.
skelbia, kad jo vedama se- b 2'aikij?. "‘Tį’l <km"7 m n1 “nuosaikumą” peikė ir ku ‘nelaisvę, ten “išprūsin
kes moteris už tai, kad jos
nato komisija dar tvrinės k.ratJ .,'>artl'a. skelįa-, kad Nevv > oi ko gubernatorius tas" ir paleistas organizuoti
Lenkų Kardinolas
mušė vieną negrę mokyto
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tos
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kolonijose.
prancūzų kolonijo:
ją. Ta mokytoja mokė vai
Wy*zynski Pusiaisvis
GALI SUGRIŪTI Pasi’'ašymą ir ieškos, kas neutralumo tarp- Rylų * kad toks dalvkas yra sveti
Nemažai
morokiečių
ir
kus katechizmo ir tarp mo
Vakaru. Graikija yra NA- mas demokratų partijai.
-------! kriminaliniai nusikalto
arabu iš Alžvro Indokinijoj
kinių buvo balti ir juodi
Lenkijos kardinolas S.
TO (Atlanto Karo SąjunŠĮ
antradieni
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j
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^
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surašant.
g-os)
vaikai.
pateko
Į
bolševikų
nelaisve.
Wyszynski,
pagal spaudos
narys. bet dėl ginčo su Maskva Žada Pigių Butų
_________________ parlamentas balsuoja “pasiSavo laiku Dixon-Yates
r,-, Kirrn . - T
Kinu bolševikai juos bandė pranešimą, dabar jau yra
STEBUKLAI VATIKANE
u“(±i„b™.±41US‘i <lk'e- kii/ ii i’tadeda linkti j nėl
~
!suagituoti ir padalyti iš jų paleistas iš kalėjimo ir yra
sybei. Jei parlamentas is lę politinę audrą.
. askvos vyriausybė skel- tarptautinio
komunizmo vienuolyne pietinėj Lenkiutraluma.
reikštų
nepasitikėjimą,
tai
Is \ atikano šaltinių pra
a.'L.:a/, ^-2 (^^a)r RUSŪ°J agentus kovoje prieš Vaka- joj. Jis gali matyti, ką nodaugiau dėmesio bus krei- m valstybes.
neša, kad popiežius Pijus vyriausybė turėtų trauktis. H.VV.CROS PASITRAUKĖ
ri. bet Į Varšuva jam nelei
Prancūzija nutarė grįžti oiama i statybą pigių butų
XII pernai metų gale, sirg V’yriausybė pati pastatė tą
džiama giąžti prie savo pa
L U. C. (Interstate Com- i JT seimą po to, kai seimas Rotu klausimas visoj Rusi-'
damas. matęs Kristų, o klausima prieš parlamenta
reigų.
prieš tai jis girdėjęs “balkada daryti nau-‘m.ei ce Commision) pirmi- nubalsavo nesvarstyti “Al- 1o.i yra labai skaudus ir iki . R^^J3 prekybai krašto
Kardinolas
Wyszynski
tvarkyti (I. C. C.)
są iš dangaus.”
ius rinkimus. Vyriausybė'njnkas Hugh W. Crc•oss pa- žyro klausimo.” Seniau JT $iolai Sovietų diktatoriai tą
Vėliau Vatikanas paskel- siū,° -1U0? dar>*ti sausio mė-!?itraukė iš savo pareigų dėl seimas buvo Įrašęs Alžyrą Į Mausimą skaitė antraeiliu,I nV.tare- ka(1 ,asinė segrega buvo areštuotas 1953 m.
bė apgailestavimą.
kad nes’- ° parlamento daugu- ^nate iškelto Įtarimo, kad savo darbu tvarką, bet da- Pirmpn vieton statydami cPa autobusuose ir trauki- spalio 19 d. ir laikomas kodaugelis žmonių žiūri skep- ma nori Laukti birželio mėpanaudoja savo vietą bar, bent šioj* sesijoje, tas sunkjcsios pramonės ugdy muose, kurie keliauja per kiame tai slaptame kalėjitiškai i tuos stebuklus ir ju nes,°- kafla dūkimai turės V1’eno savo prietelio bizniui klausimas nutartas išbraukDabar jie žada daugiau kelias valstijas, turi būti me. Apie jo areštą tik vėpanaikinta iki sausio 10 d. Hau buvo sužinota.
neskaito rimtu dalyku.
jivvkti paprasta tvarka
j paremti.
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Puslapis Antras

Ženevos pagirios
/r

_______ ____

šių metų pavasarį Rusijos valdovai staiga nutarė
išbandyti santykiuose su Va.‘.arų valstybėmis naują
“šypsenų politiką.” Nei iš šio nei iš to, jie staiga pasi
darė mandagūs, draugiški ir pradėjo giedoti giesmelę
apie laimingą sugyvenimą su Vakarais
apie galimybę
visus ginčus išlyyginti taikiomis derybomis.
Iš tų "šypsenų” gimė Ženevos pačių didžiųjų galvų
konferencija liepos mėnesį. kvri.-je rusai tęsė šypsenų
politiką ir mandagiai kalbėk -d su \ a..arų valstybių
vadais. Tiesa, liepos mėnesio
didžiųjų konferencija
neišsprendė nė vieno niausimo, bet užtat
mandagių
žodžių ir šypsenų ji priganau - t isą krūvą. Visus ginči
jamus klausimus didžiumos al os paliko išspręsti užsienių reikalų ministeriams.
o ' tys vadai, griže
Ženevos, skelbė visiem, kas tik netingėjo umukt: lediją
ir televiziją ar atsiversti launrašt;, jog nūnai prasidėjo
ar tik ne nauja era žmonijos gyvenime, jog Ženevos
konferencija užžiebė naują vilties kibirkštį iv kad
Rusijos vadai pasirodė taip pat taikos išsiilgę. kaip ir
Vakarų žmonės.
Tos Ženeviškos pasakęs tęsėsi tris mėnesius ir kada
spalio 27 d. susirinko i tą pačią Ženevą irisienių reikalų ministeriai ginčijamųjų klausimų /gristi, pasirodė.
kad rusai visiškai ir nemano susitarti. Taip visas tas
Ženevos švindelis ir savęs apart- Jnėjima- pasirodė pašauliui visoje savo nuogy! ėję ir besNv! sančiame nepadorume.
.
Klausimas kyla. kas iš šypsenų politikes -asinaudojo ir kas dėl to turėjo n?.< st -liu
I tą klausima
is dienomis atsakė Nevv Yorko gubernatorius A*.
šiomis
'iman, vienas iš galimu tiem d-r it* r kandidatu preHarrimar.
zidento vietai ateir.
Wash.. demokrati
tinis žmogus.” bet
ir demokratai neg
senų politika rusams davė tą. ko ru-ai
rusų akimis žiūrint. Ženevos
ėidž'irių
liepos mėnesį buvo visiškas pasisekimas:

koj, visi japonai drebėjo iš
baimės, ką priešai darys su
jų
imperatorių? Galabys
vietoje, ar paims nelaisvėn?
Juk istorija rodo, kaip ca
ro šeima buvo nugalabyta,
savaitę pranešė italų iliuskad kaizeris turėjo bėgti ir Maskva Valosi
. . .. truotas žurnalas “Oggi.” Iš
savo dienas baigti užsienyj,
Maskvos valuovai tęsia . žjni pagavo į,, kitų krašir
kad Napoleonas ...baigė valymąsi nuo ‘ berininkų .
s.)au(la, o Vatikanas žisayo dienas Šventos Elenos Riek tūkstančių tų oennin)atvil1ino.
saloje. Visa tauta lengviau kų
Chruščiovas, Žukovas,
į. yis0 (()
veik metu
atsikvėpė
sužinojus, _ kad Bulganinas ir kiti valdantie- ,aiko gareinam0 įvykio tenl
paliaubų aktas pasirasytas, jį diktatoriai išskerdė, tik Ra
?vmėti, kad; pagal žiimperatonus gvvas savo pa- jie patys ir težino. Viešupranešimus spaudoje,
loeiuje ir šarvuotas Missou- m0R j!e išvelka tik įdomės- tok^ stebaklas> kaip Krisįi jau ispiauKe.
mus "kąsnius. Pereitą sa- ^aus pasjiOdymas popiežiui,
Rugsėjo 20 d.,
pirmas vaite paskeloė, kad sesi bu- es^s pamas atsitikimas bažamenkietis leitenantas (su v?
Berijos . bičiuliai pa- nyaios istorijoj. Taigi, Pivertėjui
atėjo
ligoni- smelkti mirti, ir sušaudyti,
yia pjlTOas popienėn, ir visų nusistebėjimui ° (IU nuteisti kalėti ilgus ^ius, kuris matė savo akimis
jis
nebuvo apsiginklavęs, me/V; kalėjime.
Kristų, ir tai sunkioje ligonieko nestumdė, nespardė.
Ši kartą viesas perkūnas į je, ka(ja kančios buvo pik. tik paklausė, ko mums la- ‘‘benninkus trenkė Gruzi- čiausios ir organizmas dauKaip žin«.ma. admirolo Byrd iš B<<
e.io aujabiausiai reikalinga. Tauta j°j; Stalino ir Berijo? uėvj- ciausiai nuvargintas,
ma Amerikos ekspedicija išvyko Die ’/
iii (irti.
parblokšta,
išgąsty ir skaus- nėję. Ten Maskvos valdovai
><
Aviacijos štabo viršininko padėjėjas .:ir.r •' White
muose suspausta
tikėjosi nesenai su’.ado ii naciona- 2enevinis Mandagumas
(dešinėj) Įteikia vienam iš ekspedi.-i • ■' u. majo
dar
didesniu
nuoskriaudu,
hstinio nukrypimo,
o da. - . - 4n n
>
rui Wiener. vėliavą, kuri plevėsuos e'.
» įkur
o
atėjės
priešas
ištiesė
pabar
iškasė
dar
neišgalabyRas
tai
turtino,
kad
žetoje stovykloje pietų ašigalio srityje.
=
ranka’ Tokis dalv- tus herininkus ir su jais ap- neva, nors ji n no,nesisekė.
galbo;
kalbėjom pereitą syki. nuė-tradicija.
įdirbo.
bet visgi paliko santykius
/kas čia nesuprantamas. De
Šalia
viešo
valymosi
Mastarp Rytų ir Vakarų manjo pažiūrėti i gelžkelio sto
Kiekvie!'/ - ./girdęs žodi.ija,
a vpi-tAiaa
buvo
silp
vertėja
galima kai., kva tęsia patylu valymą vi- dagesnius. Kaip atrodo tas
ti. kur tariamieji "yankiai” "imperau ! privalėdavo nas, nebuvo
žemės.
reikiant
susika
jbėti
ir to'- šokių neklaužadų ir įtaria- pozenev.ms
mandagumas
ligi
atvyko ir ką jie čia veikia? lenktis, lenkt
Gražiosios stoties, kuri se-To rei.Kamvo tautos garhė ^ėl leitenantas greit išėjo. mų žmonių, su kuriais apsi- rodo toks atsitikimas.
Rusų vadai Bulganinas ir
niau čia buvo. nėra nė dul-ir shinto ' i rijos principai.
bet?į jo apsilankymas ir dirbama be triukšmo ir be
kių. tik ant greitųjų iš lerxt-Daktaru- k k ką savo aki-mandagus elgęsis paliko la- viešų pranešimų.
Chruščiovas lankosi Indijoj.
In<
sukalta budelė. ,\ui mis matė. sa-.:> to> tautinės Ęaj maĮoyiu įspūdi. Potam
Stebėtojai mano, kad da- Ten jie kalbėjo Indijos. par-

Kas Savaite

q

)rejo. Todėl, mas karių į
k o n f e i e n c i j a ; a r n v bos.

“Negali būti jokios abejonė kad viršūnių konferencija
Ženevoje pereita vasara buvo didelė komurusm pergalė La’<r«ic’~okvririai
vosios tautos buvo išmestos iš lygsvaros
*
buvo nuginkluotos. Neutraiistiniai ir prok nn: Atima
’, eiementai Europoje ir Azijoje Intvo sustiprinti, Išsibė/ėjimas stiprintis prieš pavojų buvo sumažintas . . .
“Dabar tai yra gana aišku visiems. Antroji Ženevos konferenciją ką tik pasibaigė, o
rsnyko ir pirmosios konferencijos miražas. Rusai at <akč susitarti vi.-a:S esminiais
klausimais, kuriu spre’r'im:.,- 'akėt u stiprinti taika.. Enronoie
ir pasaulyje.”

No. 48, Iapkriuo 30, 1955

BOSTON

Apie viduri spalio a ,
ateis sveti-tlyS gydytojai: Dr. J. Phi- tančius armijos karininkų.
><
lip Lodge, Dr. Calvin Koch,
joninėn rado jr pr Ų Liebo\v, jie egza- Kristus Vatikane
- us.
helau- rnjnavo ligonius ir studijaSpauda po visą pasauli išUSUS Is
. .
iMin li svečių. Bu- vo atominio spinduliavimo nešiojo nepaprastą žinią,
‘ll
'
ria. kad
ateina padarinius. Paskui dar at- kad Kristus pasirodęs zinia
po-’
v0
’yankių”
?] ’-ricijai ir jau vyko du generolai, Paterson piežiui Vatikane laike
geriausiodin-’ ir John R. Hali. ir kai šitie ligos pereitu metu gale. Esą
-’augė;
•
go.
pabėgo
slėpti
nuo. 'Mai čia apsnanke. ligom- Kristus popiežių paguodęs
“vankiu.”
nė vėl buvo atstatyta, Įreng- įr nuo tos dienos popiežiaus

imperatoriaus tai ka
m i?
Pargrįžęs
Apylinkėj gyvumas nema-

.‘
Z**5’

.

uniformuotų daug; vyksta iuodosios rinkos jomarkas, gali

gaut menkos vertes užkan-

kaltino Vakaius.
Į šitą įusų begėdišką me
lą atsiliepė Anglijos užsiereikalu ministerija ir
?^3Tne Pareisk,me sako’
kad
maišalas Bulganinas
Ka<1

pasirodė “visiškai veidmai-

^^ai'
džiu ir iki
genmų,
bet kainas luna
, - ..
.
.
nesvietis* v a d i
'
-i
Ras. sako pinigai jau nieko
neverti,
laukė
Amerita
su
moderniškiausiai?
insveikata
oradėjusi
gerėti.
mainis
t
ą
svk-tas^žikareiviu
matyt
Kuomet at
____ yniu.
ui ui mint:} vi-A
liet o ne
».
-J -li ii r^-1 v_
,,naUii
JJ' CTVX HII1VHLMI.'
l'aci
▼Hilų. visa eilė lyg iŠ ko? Ša’-’’’-- *! Mis^oun
v•
•, no. Bet Kad. ..
anglu
užsieniu
\ aL.vane ..mas pereita
..
,*
niekur pri^b’gusiu audekli- apsistoį’-ri* bimos Įlan(Nukelta
į 7 pusi.)
Molotovas anų oįe že nevŪ8, .riai nesi#Iė.’*.’ ka<i niu palapinių, kurtose "gei______ *
reikalų ministenja randa
rusai nori subolševikinti vi S? Vokietiją, jis tyčiojosi iš šo’., ,)aneiės’savotiškai vaireikalo tą viešai skelbti, tas
yra dar vienas įrodymas,
Vakaru valstvbiu siūYm'.’ laisvų rinkimų \ okietijoje. ana kareivius, kurie
dar
kaip “Ženevos dvasia” išsijis \ selino p<ib€gėliu> nuo Holšcviki>ko teroro <*žcmės turi pinicrib o kurie įuu iššėrė
ir supliuško, o tariama
padugnėmis ir šaipėsi is ' akaiii valstybių "jėgos baigė, tokie vykdo prievarsis mandagumas tarp besi
pozicijų.
tavimus. girdisi tik
kliksvaržančiu valstvbiu yra tik
-TAI VEJAS
Per 3 mėnesius, kada Ženevos "dv->.
Vakaru mas ir pikžodžiavimas. Jopasakaitė vaikams.
valstybių vadų pagalba, mulkir^ žmones, msai nesnau- kios tvarkos, jokių įstatymų
-BET -JURGELI,
BELDĖ? Į
Po keliu mėnesių Bulga
dė. Jie dabar yra gere
policijos
n pozicijoj vilioti voKiecius. neprisilaikoma.
ninas ir Chruščiovas turi
Aš JAUSČIUOSI
LAUKO DU
Virš visko
jie pradėjo kelti koją į Viduriniuosius Rytus, kur jie niekur nėra.
atvykti svečiuotis į Anglija.
DAUG SAUGIAU
RIS. MIELA’
kursto nesantaiką tarp \ akaių. vai-yvbiu sąjungininku vvksta grobimai ir vieši plė
Anglijos žmonės dabar ži
šimai.
šitą
begėdiška
akta
ir draugų, jie pradeda ekonominę
ofer.svvą
Azijos
no, kad juos atvvks aplan
-JEI ČIA BŪTŲ
kraštuose. Prie to reikia pridėti, kad Ženevos konfe vaidina ne “yankiai,” bet
kyti “visiškas veidmainis.”
ENTRA TELEFO
patys japonai. Aišku.
iie
rencija nemažai demoralizavo politinę emigraciją iš
taip daro iš seno priprati
Pasenę Ginklai?
NAS MIEGAMAM
įvairių bolševikiškų kraštų. Ženeva parodė tiems poli
mo. Kita1? laikais, kai baigtiniams emigrantams, kad Vakarų valstybėms paverg- flavosi karaS- ta; j5e grobė
YPAČ KADA TU
Amerikos karo pajėgos
tųjų tautų laisvė visiškai nerūpi ii’ kad visos kalbos plėšė ir prievartavo. Skirtudarė
įdomius
manevrus
NESI NAMUOS!”
apie “vadavimą” yra tik politikierių sezoninis verslas mas tik tas.
kad anais
Louisianos valstijoj. Ten
rinkiminiais sumetimais.
laikais taip vykdavo svetipuolantieji ’ karo iėktuvai
Ženevos konferencija prisidėjo prie Vakarų silp- muose kraštuose, o dabar
iškilto piktą šposą teritori
rindys dau
jos “gynėjams.” Jie prieš
ninimo ir ginklavimosi atžvilgiu, nors dėl to reikalo namie. Dr. Hachiva čia pa
gynėjų RADAR aparatus
lte* tiek Ženeva yra kalta, kiek -Amerikos pavvzdvs. matė savo tautos veidą pil
paleido į darbą savo rada
kur "biudžeto islvgimmas’’ ir mokesčių mažinimas eina niausiam nuogume.
;s vra laisvesnes
rinius trukdytojus, kurie vi
lenktynių su krašto saugumo sumetimais ir nežinia kas “‘Yankiai” nepiešė,
— \
:
P'... ~
■'' ■
sus
RADAR aparatus su
laimės. Ameriką tuo žvilgsniu pasekė ios sąjunginin het davė
kaira
;
••• v.- N
.
/'//
jaukė ir lėktuvai nepastebė
kai ir karo pajėgų pažinimas pasidarė mada. Ženeva
na. -lei Jus esą* is tu i:r <•Apžiūrėjęs, kas dedasi
ti galėjo lėkti, kur jie no
tą palinkima mažinti ginklavimąsi tiktai sustiprino.
į
ris
mūsų
nesame),
kurie
girrėjo.
_______ gelžkelio stoties apylinkėj.
|į di “balsus,” ar -Ius neoutumcte
susijaudinęs grįžo
atgal.
•Jei tokį “šposą” iškirstų
Jam skverbėsi keisčiausios
R ramesnė su telefonu prie lovos'.’
priešas karo metu. tai biliomintys i galvą ir jis klausė
nai dolerių supilti i “RA
|||k
Ir pagalvokite, kiek tūkstančių
DAR užtvaras” šiaurinėj
savęs, kas atsitiko su mūs
|||||į kartų lipot laiptais žemyn ir aukštyn.
žmonėmis, kam jie taip neir vidun’nėj Kanadoj pasi
Jie tik dabar suprato
kailio, išsiblaivė ii supiato j)afĮorai eĮgįaSį įr kokis li
B|Mt kad atsiliept i telefoną. Telefonas virrodytų be jokios naudos.
• a reiškia karas.
šu.j būtų didelis patogumas ir saugumas
Rusų lėktuvai pro tas RA
kimas mūsų tautos? PraėKuomet atominė bomba
DAR uštvaras prasiveržtų
----- , kai impe-jo didelę aikštę, gražiu? panukrito Hiroshimoi, o
‘'’į1' «auR'au
UŽSISAKYK
TELEFONO
PRATĘSIMĄ
visiškai nepastebėti ir galė
poros dienu Nagasaki mies-';at"'.ius P^elbė savo trijų status ir militarinę akadetų saugiai pasiekti Ameri
te ir kai abiejuose miestui,. zo<l21M. I>'«klemacijų-“ka- miją. Čia buvo ugdinama.
kos miestus.
se žuvo šimtai tūkstančiu ras “a,1;‘as- Pasiduodam - lavinama tautos pažiba ir
žmonių, tai tik tuomet jai ',?a ta“ta !’asl-’ut?. pntrenk- ateities didžiosios
viltys,
Louisianos manevrai ro
lamai pamatė ir suprato, ka a’ .su
,'sitąsciu ką Dabar lyg nušluota, nėr meS 25 ar mažiau per menesi po
do kad ginklavimosi srityje
niekas nestovi vietoje. Kas
taksu po pirmojo irenreiškė gyventi Varšuvoj' ture-"’ eR1e
zemėJe- ko’ t,k tu?tumai^L«rod- -visai saugl,s
1939 m., kur bombos krito Ja.unos. 'gd«ys n mergaites
Ir vėl jam prisiminė, kaip|
trimo išlaidu
per tris dienas, arba gvven- g?" •' kalmu’
misku? pavyzdingos šeimos sūnus,'
, spėjimas pnes priešo nuoti Anglijoj ir būti Londone Ū1.”1’; 1bal?us Bandai, tik ką įsivilkęs studento rūJ hmą, šiandien pasirodo įau
a

Iš ToikToiu 8awaių

J

1940 m., kur Hitlerio bom- .
.. r
,.la: . -lau a,telna- bus, akademiko uniformą,
bos krito per tris savaites, ;!aU,isIipo iš ,Iaivp’ Jau uždė’ užriesdavo
savo
nosikę,
ir galu gale suprato ka reiš- J? .ko-^
JaP«nų žemes— aukščiau visko: Vakarykšti
kė iš pasalu užpulti Beari '
* ū,o?,a\ l)les,a; Pne-ža.smių draugai jau
neHarbor ir žudvti nekaltus vartauja -’1-’ zmona? ,r ^uk-draugai, kaimynai, giminės
žmones. Tik dabar jie, pa-,iasir net šeimos nariai likdavo

jutę karo baisumą ant savo

Dr. Hachiya,

apie

kurį svetimi. Tai jau tokia buvo;

'pasenęs dalykas. Reikia'ka
nors naujo ir geresnio sul
I galvoti labai greitai,
j Taip pat tebėra neišspręs
tas klausimas, dėl “NIKF”
^tarėjų apsaugos tikrumo
apie mūsų miestus. J. D.

KELEIVIS, SO. BOSTON
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KAK NIEKO NEVEIKIA

TO MEKAS NSPJSUOA

rūsiams įrejjaa

Amerikos Lietuviu Gyvenimas

Waterbūrio naujienos

nusiųsti ji su visa šeima 10ėiai dienų atostogų Floridoj, kad ten galėtų nusiraminti.

PATYS SAI PATARNAUJA

KAS SKAITO, RA4O
TAS

DUONOS NEPRA*.

Vilniaus miesto statyba

legaiių organizacijų susinnTarybų Lietuvos komu- taisyklė, kad bet kurių iš
rištų dienraštis “Tiesa” Nr. taigų viršininkų pavaduoto, - • kimai klubo patalpose, ne- THOMASTON, CONN.
Lietuvių Piliečių Politinis sj10(j0 ng bimbininkų ‘“dru_____
221 rašo, kad šių metų są- jai yra komunistų patikėtiKlubas yra vienas iš stip-kag „ Klubas vėl gyvuoja, Negaluoja J. Vilkaitis
matoj numatyta 480 mili- ni ir jie įstaigos ar įmonės
i įausių ii nai ių skaičiumi v^j įsijungė Į kovą už Liejonų rublių Vilniaus miesto faktinieji viršininkai.
Gi
gausiaus.as šioje apylinkė- įUVOS laisvę ir Amerikos Jonas Vilkaitis, žinomas
statybai.
Suma
didelė,
bet
Vilniaus
miesto
vykdomojo
je. Jo turtas prašoka šimtą ger0Vę> išrinkti atstovai j laikraštininkas (jis yra ir
kai rublio įpirkimo pajėgu- komiteto pavaduotoju yra
tūkstančiu doleriu. Jis turi Amerlk06 Lietuvių Tarybą. “Kįejvio'’ . bendradarbis),
mas menkas, tai daug ko atėjūnas Jurčenko, o miesnuosavą
namą su erdve Partine geg Jįnė buvo Pūtimuoju metu nega-f
nepristatysi.
to komunistų partinės orgaVentos svetaine. klubo Aidžiausia sulyginus su ki- .V°^' . .
°
v S’
“Tiesa” teigia, kad užsi- nizacijosi sekretorius atėjūname veikia klubui
pn- tomig Svečių buvo ir iš kai. J?s t™ labai rakiai laikv-,
mota pastatyti 700 įvairių nas Paršin.
klausantis baras su įvairiais
ini va^tijų.
tis ir maitintis tik avizistatybų, tarp kurių 20 stam- Tiek mums ir įdomus
gėrimaiS. Klubas taingi turi “r, , “rroizrpsvviai” ne- niais dnpsmais.
bių pramoninių, 10 mokyk-tas buvęs Vilniaus miesto
«klvna
iamevra
'i-- jie visomis
• vketut v. Linkime
.nivI a "'ėmės
..ei:ie>, ku’
.įame viu snaudžia,
.
... drg.
& J. Vilkai.
lu ir technikumų, respubli- statybos reikalams skirtas
išploti
•
•
- • ,kiubą
, ,
pasveikti,
į.ie.gu lienivin
iRtu\ių tautiniai
iddu.ii.ai llomis
stengiasi
pa- ciui greičiau
&
1
kinės reikšmės biblioteka komunistų vietos o_rganizakapai.
glemžti po savo purvina leaugas
su įvairiomis salėmis, ligo- cijos komiteto posėdis. ls
Šio klulio steigėjai, nuo tena. Jų tikslas :— suskalninė ir kita.
to posėdžio aprašymo pažagrės atitrūkę pirmieji lie- Gyti lietuvišką veikimą, pa- SAN DIEGO, CALIF.
Atrodo, kad Vilnius nori-tyrėme, kad Vilniaus mieš
iuviai atei.iai, kurių gyvų-žeminti lietuvių vardą.
D
-• «• ima labiau supramoninti, to administracija svetimų
• taipe
toi-m i-v.*
r • x • •
iklubo
i i
• • Mirė K. I rucinskiene
jų
\ia Klzn
likę vos keli, Lietuviai
nariai,
Lietuvos Nepriklausomybės okupuota, miesto gyventoturėjo gražų ir kilnų tikslą: per Įvykstanti gruodžio 2 Ignas ir Rožė Trueinskai
metais buvo užsimota * išJai nustumiami antraeilėms
Fort Lee stovykLs karių krautuvėj pirkti".: ? .
Sutelkti visus lietuvius Į dieną 7:30 vai. metini klu-nuo pat savo atvykimo i šią
Vilniaus padaryti kultūros pareigoms, juodam darbui
tvs norimas piekcs ppasirinkti. Tokia tvarka j't ia car
organizuotą visuomenę, su- bo narių susirinkimą visi šalį
gyveno
Methuen,
ir mokslo centrą, o pramo- arba vergais gabenami kivienoje karinėje stovykloje.
šelpti
ištikus
nelaimei, skaitlingai dalyvaukime ir Mass., bet, Rožei pradėjus
_. nei buvo skirtas Kaunas, tur dirbti.
šviesti juos, rūpintis priau- 1956 metams valdybos su-nesveikuoti, prieš 8 metus ~
~
Da' dalinai Klaipėda ir dar ki- Netenka stebėtis, juk Liepančio jaunimo sveikata ir Heti dar pagerinkime, kad jie išsikėlė i Kaliforniją. ^8-39 207th Str. Bayside, visuomeninį veikimą
tuva yra tik buvusios caris" ti miestai.
tinęs Rusijos imperijos, (iašvietimu, tinkamus savo na- j} galėtų dar sklandžiau Ten ji jautėsi daug geriau, L. L, pratęsdamas “Kelei- bar jie paseno, pavargo, ei- Vilniaus mipątn
Tarybų sąjungos
Sajūn js vadiprenumeratą pridėjo lė jaunimui jų darbą tęs- J"^rtin“ rius statyti kandidatais j dirbti klubo, Lietuvos ir bet prieš kuri laiką sunega- v*°
ko_ oai Tarybų
uslluPinęs n partinis
lavo, atsigulė ligoninėn, ga- aukų $6. Pinigus atsiuntė ti. Visos organizacijos ture- *munistu
miesto ai valstijos renka- čįos šalies gerovei
komitetas namos> žiauriai naudojama
tų paskelbti narių vajų ir Buvo jo vietos
mas vaidines vietas, remti
vo iškentėti operaciją, ta- J- Buivydas.
Narys
posėdis. Platesnį kolonija,
ypač traukti jaunimą.
visus svarbesniuosius dar-------čiau ii ji nieko nepadėjo: Posėdžiavo Altas
pranešimą apie miesto sta Visuose Tarybų Lietuvos
bus ir sumanymus, kurie NEW BRITAIN, CONN pasirgusi Rožė spalio 23 d.
Nauji namu savininkai
tybą padarė atėjūnas M. didesniuose miestuose į aciČia
įvyko
Amerikos
Lie

bus naudingi lietuvių tau
mirė, nesulaukusi nė 60
.
...
viršūnes praParšin. Jis yra komunistų ministraciJos ™sūnes
metU amžiaus. Spalio 26 tuv ^ai -1)05 sukaktuvinis Broliai Debesaiėiai, n7Brotai, šiai šaliai ir L. P. P. Fadėsiu Kekivį
rk„ partijos miesto sekretorius, įsunkė atėjūnai - kclonis_ -y d. ji palaidota Greenwood
__________ suvažiavimas- Mat’ šiemet mus Parr.arauskas
Klubui.
o komunistų partijos komi-ta?’ ° Klaipėda, tas pajinio
Lietuvių Tarybai sukako 15 namus,
Kurie norite išsirašyti kapinėse.
Ir tikrai, klubas yra daug
teto bet kuris sekretorius miestas, jau lietuviams sve
prisidėjęs lietuvybei išiaiky- “Keleivi’ aš mielai pade- Velionė paliko liūdinčius metŲ- Per tą laiką ji nudir- Įjetuvaitg pirmauja
yra vietos padėties viešpa- timas—visas atėjūnų tvar^uris
„en&
Ji^-pasi^iad‘ndi k»"»a
ti šiame krašte, ir kartu su siu, nes nedirbu ir tunu vy.ą 1^,™)^Albertą,
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vojaus skilti, jei jame rei»kėši toks didelis nuomonių
skirtumas?

PROFESORIVS

JUOZAS

KAMINSKAS

Favojus Seimui skilti bu
vo tik pačioj jo pradžioj,
kai vyko Seime “kova”, kas
Seimui pirmininkaus ir apie
(Pasikalbėjimas su prof. J. Kaminsku)
ką Seimas kalbės. Ir tamsta
Artinantis Didžiojo Vii- sroviu nusistatymas dėl to tur būt žinai, kad socialdeniaus Seimo 50 metų su-klausimo buvo labai nevie- mokratams reikėjo parodykakčiai pasiryžau savo au- nodas. Ne tik mūsų tuome- ti daug atkaklumo, kad dr.
simis išgirsti, ką apie ji tiniai klebenai, bet ir toks J. Basanavičiaus pasiūlytas
šiandien sako asmuo, kuris veržlus žmogus, kaip kun. Seimo prezidiumas nesivarjau ilgiau ne 50 metų stovi Tumas - Vaižgantas, Lie- gintų. Jo pasiūlymas buvo
priešakinėse mūsų kovoto-iuvos , elitinę nepriklauso- atmestas ir prezidiumas so
jų dėl tautos laisvės eilėse, mybę laikė tuščia svajone cialdemokratų siūlymu būkuris ir aname Seime vai- u tautai Kenksmingu dar- tų sudarytas iš jų, demodino vieną
svarbiausių <u—p?kinovaidžią. Su tokiu kr«-tū. ūkin'r.ku ir’ kunigų
vaidmenų. Daug kam bus ..uit-.a... nu. jie atvyko ir atstovu I ’ve-i'Jnimą Įėjo
naujiena, kad tai yra prof. į b. \. ijeuna. Demokra- ir dr. T. Basanavičius kaipo
J. Kaminskas, šiandien jau tai. tik i904 metais pasi- nepartinis, labiau tam. kad
kopiąs i aštuntosios dešim-suelbę partija ir priėmę būtu duota vieta ir Seimo
ties galą.
paitijos programą,
joje šaukusio komiteto atstovui.
\ ienin telis gyvas iš penkių Didžiojo \ »*Ji radau jaukioje profe- reikalavo Lietuvai politinės Per tas karštų ginču
dvi
niaus Seimo pirminiakų. Seimui vadovu*ęs
soriaus giminaičių Petniū- autonomijos, bet jų autono- valandas susirykiavo ir kai
aidžiau io Įkarščio metu, daug lėmęs Sei
nų pastogėje. Petniūnai rū-mija buvo kukliai užsimota mo delegatai, milžiniška
mo darbo išdavas, buvęs ilgametis Lietuvos
pinasi profesorių retu nuo- ir paga: ją Lietuva turėjo dauguma stodami už “kaiSocialdemokratu Partijos ir dabartinis lo.->
širdumu ir už tai mes visi pasilikti uus.jos imperijos i iuosius.” Protas padiktavo
Partijos užsienio delegatūr<>- pirmininkas,
turime būti jiems dėkingi, dalis.
ir dešiniesiems, kad išsi‘'Darbo’’ žurnalo redaktorius
nes turėdamas tokią malo- Toliausia ėjo Lietuvos skirti iš tos daugumos jiems ________
nią aplinką,
profesorius Socialdemokratų
Partija, nėra naudinga. Aš tuo neBaronas, laikydami
nusiteikusi
gali ramiai dirbti. O jis jį jau įs96 metais paskelb- noriu
dirba daugiau kaip ne vie- toj savo programoj siekė tarpe
nas jaunuolių.
Lietuvai "savistovios demo- supr_ ._
---- _ ------- /Umnirrat,,,
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savo kratiškos respublikos, susi-džiai sielojosi
Lietuvos^.
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bemokina jokių poterių.
kaip Tamsta sakai.
—Tai negera škulė.
a- g,nglau sKelbe „ep„k!auso- kaimo atstovą, n- pradėta atstovam. *Sei
bet
tas- buV(1 t
a
metų
ke.
sų Matulevičiui, sako. vie- tų Paitijios Socialdemok
užsienio <Me-mos Lietuvos minų su •> kalbėt, svarbiuoju Seimo
iunlusiem’s
buv0 l u(teni išspausdintas “L.
—Bet kodėl tau. tėve. pa- tos danguje nebus, ba Die- gatūrai ir tt.
teigiamuoju
Seimu
V
ilmuklausimu,
svarbiausią
žodi
aiškus
—
ca- Vienybėje.”
vas jo tenai nekvies; o jeirūpo žydiški poteriai?
Žinodamas,
kad
profesoj
e
Politinė
partijos pro-.r « tarė ka.nej. laimevaldžia‘tikrai buv„ ik
pa—Aš, vaike, noriu žinoti, g u dėl mandagumo ir •defiZi
7. Kokios reikšmės turė
Ypatingai
<uoami
]u
įskeltam
politiniam
...
. pnesas,
. . Lbei.
rius
brangina
laiką
ir
moka
S
rama
buvo
-u
.
1
r
ciausias
jų
ir,
kuri viera geresnė: mūsų. kviestu, sako. tai žv
jo Seimo nutarimai
mūsų
ji vaisingai ’’
1
ast stiprinta 1904-1905 metais, šūkiui ir pasiūlytiems
kovos
vistiek jo tenai neįsileistu. šnektelėjęs išnaudoti,
to
ii ,
1-J-i nio šūktelėti naikinti
joi tautos politiniam brendi
ar žydų.
ši
ir
apie si 11 ««•
tą, i90o
metu bene ruermūcio
T __ . įsijungė į
1905 metų
rugpiučio būdams delegatų didžiulę
Lietuvoj,
jisai paplojo
—Ar manai imti žydišką Šitą pasakęs,
mui ir vėlesniems
jvy11
/.
paprašiau
ji
atsakyti
Į
kelis
dauguma.
Nei
vienu
moT
.................
jmėnesi LSDP Spausdino ir
man pei • petį ir pašaukė
su visu kiams?
krikštą?
Seimo
salė
nebuvo
lev
?/ucini
s%J
u
1
su
alau< Aš Maiki klausimus,
Kūne
viso: Leituvoi išnlatino 10.- mentu
nioiic
i,, i-oliečia
tie »n-™
,
' *
..
,
•
• nuoširdumu ir vieningai, lr
—Nedaryk
fonlu.£ klaiki. daugiau
•
nežinojau,
ką
jam
atsakyt,
V
°°°
T®
“
raaral
?
8K>
'
u
B
?
T
T
Seimas, ir lietuviškas kai- Seimo nutarimai pastųAš noriu tik žinoti,
kas todėl pasiūliau bečyt. Nu, ’ p
\
11 J_anie buvo pasakyta, ^zusi, kaip tuomet, kai bu- ma^ patikėjo mūsų inteli-mėjo mūsų kraštą Į vieninturės pirkti Kvortą snapso.
subęčįnom.
Dabar
žiūrė!•
Kodėl
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ir
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• •t•n pnimta gentais
—Nesuprantu, tėve. Kal sim, ką pasakys kytresnės tai *»«jo iš (Komiteto Sei-ri būti rėdoma pilnai sava- politine v/\r7/y
i c z, vii uci ja.
sekė. Be abejojmo, jų ryž- Lietuvos iaisvinimąši. Tebėk aiškiau.
galvos. Jeigu bus pripažin-mu* šaukti?
lankiškai. Tam tikslui visi 4. Kokios politinės sro- ta stiprino ir Įvykiai Rusi- .“u Seimo pareikalauta Lie—Zacirkos saliūne. vaike, ta. kad mūsų viera geresnė, Jy atstovai dr. A. Domą- L.etu\os- gyventojai, vyrai vės pasireiškė Seimo atsto- joj. Kiek energingai ir su tuvai politinė autonomija
aš turėjau sporą su vienu tai jis turės fundyt: o jeigu ševičius ir inž. V. Sirutavi- ir moterys, renka visuotinu, vų tarpe?
gera viltim laimėti buvo neturėjo aiškaus turinio ir
mandrapypkiu.
pasirodys, kad žvdu gėrės- čius išėjo dėl to, kad nega-tiesiu, ly giu ir slaptu balsa- I klausimą būsiu, rodo*', vykdomi D. V. Seimo nuta- nebuvo galutinė mūsų sie—0 ką reiškia “sporas”, nė. tai mano bus prakišta, iėjo susiprasti dėl Seimo vimu savo atstovus Lietu- atsakęs pačioje pradžioje, rimai, Tamstai tur būt ge-kimų išraiška; jie pažadino
tėve?
Taigi dabar aš lauksiu ta- darbotvarkės.
vos Seiman... Seimas is- Kai dėl mūsų kaimo atsto- i ai žinoma.
plačiose tautos masėse po—Tai reiškia. Maiki. kad vo atsakymo, Maiki.
2. Ar Seimo reikalavimas duos >tatymus visam kraš-v u jų dalis i Seimą važiali: ini o savarankumo minti.
6.
Ar Tamstai yra zinosusikirton.
tik
autonomijos
buvo
komtui.
jis
susižino
ir
veda
vivo
kaipo socialdemokratų
Seimo pakviesta tauta tuo—Aš pasakysiu, kad le
mė
ma,’. Rad
kad 1905 m* kovo
—Ir dėl to reikia degti- vas esi juokdarys. ,
promiso padarinys ar ku- sus reikalus su mūsų kai- ar demokratu šalininkai. ma
?VTY *Į’C jau stojo i kova savajai Liene pirkti9
Seiman atlydėjo "esl yra buv?s V'!nlu.,e l,e; tuvai kurti, pabojant demoriais
kitais
sumetimais mynai su kuriais tik Lie- Kunigus
—Kodėl juokdarys?
—Keikia, Maiki, ha su- —Todėl, kad dėl šito anuomet pasitenkinta
to tuva liuosu noru susidės i būrys dievobaimingų mote- UVM^
?aus.us sus‘rink’ma<9 kratijos pradų. Kiek bebūbečinom iš čielos kvortos: klausimo, kuri tikvba vra kiu reikalavimu, kai sočiai v;eną. su.federuotą, žmonių relių. Bet delegatų daugu-ar suvazia'r,r"as’ ur uv° tų brangiai sumokėta už tą
•>
ale katras turės pirkti, tai geresnė, kunigai •/ir valdo
ma gavo susiorientuoti ir ”*;tarta rel a ut-’ a tuoJ gaivališką mūsų tautos pa demokratai jau prieš kete valdomą respubliką.
jau nuo tavęs prigulės.
rius
metus
buvo
iškėlę
ne
Pasakyta
buvo
aiškiai:
pasiskirstyti jau Seimo dis- utV
judėjimą, ievoj.ucinės konai ginčijasi jau ilgus am
—Kaip tai nuo manęs? žius, ir vis negali išspręsti, priklausomybės šūki?
už savarankišką
Lietuvą. kusijų eigoje. Drįstu many- *Vai’ . a .
..p^k''.. 11 vos eigoj mūsų liaudis pirTamsta
statai
tikrai
įdo-Taip
uvo
skelbiama
visu
ti,
kad
vyraujanti
Seimo
VIs
y
otlni
rinkimai
j Rusuos
karta pajuto> kad
J u turi man pasakyti, 0 tėvas susitikai saliūne su
kad to““““
J1
klausimą. Didžiajam Lietuvo- plotu ir su tokiu dauguma
ir kad to- —
yra jėga ir pirmą kartą rykieno buvo
.auguma iš kaito rykiavosi **c‘Siam3.
ė: mano kažkokiu “mandrapypkiu” mų
:
ar J°už socialdemokratus, ištiki- kie Pat rinkimai butu pa- ZOSi
dideliam žygiui, savim
ir, išsigėręs stiklą alaus, Vilniaus Seime pirmųjų ei- nusistatymu atėjo socialde- u?
įaus
seimą
Vilni
—Bet aš, tėve, nežinau, nori atmegsti neatmezgamą lių kėdėse, kaip ir tuometi- m.okratai į D. V Seimą. mai juos rėmė visais kritiš- skelati į . .
, ? > pasitikėdama. Tai buvo ir
būtu leista., spaudos,
e •
i
kt
kokiu klausimu jus ginčijo- amžių mazgą. Argi tai ne nės Lietuvos gyvenime, su- Seimas neturėjo nei laiko, kais Seimo diskusijų mo kad
»
- - . •
.
D.-.
v. Seimo
nuopelnas.
Nezodzio,
susirinkimu,
drau...
/
,
tės.
sėdo, “Varpo” žodžiais ta- nei gai reikalo aiškintis, mentais ir vienigai balsa. . . . . *
j.
žiūrint vėliau pakeltu reak
juokinga?
cijų. laisve ir įgyvendinta ••
- *
,
sJ
.
*s .. ..
cijos smūgiu,
u neprarado
Matai, as pasigyriau, —.Juokinga ar ne. bet vis- riant, tautos “žiedM”: kie- kas yra ta autonomija, ir vo už socialdemokratų pa- asmens
ir namu nelieciamy- •
. ■
. '
,
kad greitai turėsime dangų-gi tikėjimai negali būt visi bonai su kamendoriais ir kiekvienas ją taip suprato, siūlytas revoliucines kovos
,kad, ,A ‘ paleisti visi
/.įsitikinimo
ir vilties, kad
be;
butų
,
•
inteligentai, jų kaip mokėjo ir norėjo. Į priemones. Seimo priimtoj
je dar vieną savo* šventąjį, jygūS. Vienas turi būt ge svietiški
kaliniai is kaleli- ™
.
ta
tai yra vyskupą Jurgi Ma resnis neau kiti.
tarpe ir šviesiausias kuni- autonomijos sąvoką dėjo rezoliucijoj tos priemonės politiniai
rmų; kad butų panaikintos
i • / ylrylikai metu praėjus, D.
tulevičių; o tas bambizas
■« — v geimo paskeibtas
Tikinčiam, tėve, ge- §a^stis Gediminas Ber-savo turini. Buvo svarbu buvo beveik ištisai taip nuir dar
žanskis . rusu valdininko sukelti krašta —
kovai.
man sako: nesidžiaug, sa riausis tikėjimas yra jo pa---- - kad sakytos, kaip jos buvo nuĮgavo jau konkretų turini,
ko, Matulevičiui vietos dan ties. Visi kiti vra niekam
statytos
Socialdemokratų k,tl >domus nutarimai.
atsistojo prieš tautą kaipo
______ uniformoj. Estradą apgulė nusikratytų pavergimą.
guje nebus, ba visi pleisai r.evert'. Katalikai taip ma-jr socialdemokratai Salė Tamsta nori zmoti. ar Partijos “manifeste.”
Taip, yra žinoma. 1905 vykdytinas uždavinys
ir
9.
tenai yra žydų užimti. Aš no apie žydus,
atstovą
s.
>e.mo
priimtoji
5. Ar Vilniaus Seimo pri-metų kovo mėn. Bortkevi- pagaliau buvo Įgyvendin...
- rezoliucija
t- v
žydus o žydai taip Pa*yno kaimo
supykau. Nemeluok, sakau, mano apie katalikus. Net i kurie atvažiavo čia pasi-ouvo kompromisas. Ji buvo imti nutarimai Lietuvos gy- čių bute Vilniuje (tuomet tas.
tu danguje nebuvai ir žydų l.rikščionių kunigai, kurie skųsti savo bėdomis ir pa- k< mpromisas. Reikėjo įkai- ventojų buvo gerai įsisąmo- buvo dar gyvas ir inž. Borttenai nematei. Bet jis ne garbina tą patį Kristų, va_ klausyti ką jiems pasakys ‘-intes salės nuotaikos, kad ninti?
kevičius, — Felicijos Bort- 8. Kckr, tuvo Lietuvos
vaidmuo
pyksta. Sako, gali vadinti ona vieni kitus melagiais šviesuomenė.
Ta šviesuo- padrąsintų kun. Bučį pasi- Sunku būtų
pasakyti, kevičienės vyras)
įvyko sccaldemokrrtų
Didžiajame Vilniaus Seimane melagium ar kitaip, ir minių klaidintojais..
Ir mene jau ir tuomet buvo sakyti už revoliuciją, tik kįek lietuviškas kaimas są-socialdemokratų ir demo- me.
tas nesvarbu. Svarbu esą vien tik šituo atveju visi susiskirščiusi srovėmis. Sei-s'ek:
Sei- nekruviną,
uvina. bet tas nesulai- moningai pasisavino Seimo kratų pasitarimas politinių
tik tas, kas šventose kny jie sako teisybę.
mo diskusijų eigoje jų pa- kė daugelio mūsų kunigu priimtos rezoliucijos pozity- klausimu. Jame iš socialde- Trumpai sakant, nebūtu
gose yra parašyta. Nu, ir
klerikalinė, būti pi iešingiems kovai už viąją dalį — siekti Lietu- mokratų dalyvavo dr. A. jame dalyvavę socialdemo—Na, jeigu tu pripa- aiškėjo trys
-i
• 1kum• irlAmnUrs
demokratu ir socialdemo- krašto išlaisvinimą. Ji buvo vai politinės autonomijos. Domaševičius, inž. V. Si- batai. Didysis Vilniaus
piadėjo jis drožti iš švent žįsti, kad 1krikščioniu
raščio. Ar žinai, sako k°" gai skelbia teisybę,tai jau kratų. Dvi paskutinės jau kompromisas ir socialdemo- kj pat 1905 metų politinę rutavičius, K. Bielinis ir S. Girnas nebūtu buvęs didykią tautą Dievas išsirinko, aš gersiu snapsą už dyką. buvo pasiskelbusios parti- kratams, r.es jie_ nesitenki- propagandą už Lietuvos iš- Kairys. Demokratams at ?'?: mano giliu įsitikinimu
kad ji garbintų? Jis išsirin
__________ 2_____ _ * jomis, krikščionys demokra- no autonomija. Ėjo į kom- a’svinimą vedė beveik vie- stovavo adv. Jonas Vileišis, tik socialdemokratų pastanko žydus.
Visi didžiausi
4
tebesiformavo.
promisą dėl to, kad Seimo na pati Lietuvos Socialde-abudu šeimininkai, mok. J. gomis Seimas buvo istatvA.L J J lt Ašį Al
Tamstai žinoma, kad so-rezoliucija nevaržė jų ko-mokratų Partija. Kiek
ta Baronas ir nebeatsimenu f?s i tinkama va^a ir nriėpranašai, kaip Jokūbas,
Abraomas. Maižius ir kiti
- ------|cialdemokratų
pastango-voti už pilną Lietuvos is-propaganda buvo energin- dar kas. Socialdemokratai mė mvvento laikotarpio užbuvo žydai. Dievas laikė PONIA BOVARY, pran-mis, padedant demokra-laisvinimą. Tą savo nusista-gai vedama, ypač 1905 me-siūlė susiprasti dėl politinių daviniams atitinkanti nutasu jais visokias besiedas ir cūzu
rašytojo
Gustave tams, Seimą šaukusio ko-tymą patvirtino jau po Sei-tais, blankų LSDP veiklos Lietuvai siekimu, priimant'ima. Tam nutarimui nriimvieną jų gyvą nusivežė Flaubert
parašytas romą- miteto paruošta darbotvar- mo. gruodžio 6 dieną. Vii- vaizdą atkuria K. Bielinio jų programą ir bendrai fi daua nadėio socialdemopas save į dangaus karalys- r.as. vertė Alė Rūta, I da- kė buvo atidėta į šalį ir niuje jų sušauktame susi- knygelė “1905 metai’
ir skelbiant
nepriklausomos kratų I.ietuvoie dirbta-? dartę. O parodvk, sako, kada lis. 243 pu; d kaina nepa- Seimo svai’stymui buvo pa- rinkime, kuriame dalyvavo mano straipsnis š. m. ‘Dar- Lietuvos atstatymą I^bai bas ir raskatino iv^kiai ne
ir kur Dievas kalbėjosi su žymėta, išleido Nidos Įei-statytas vienintelis klausi-apie 150 Seimo delegatų bo” 2-am numery. (Jo iš-griežtai pasisakė prieš ne-čioi Rusiioi. Nieko neturiu
mūsiškiu vyskupu Matulevi-dykla ri Southern
Row, mas: ko Lietuvai siekti, socialdemokratų,
atskirai traukos išspausdintos
ii priklausomos Lietuvos šūki prieš, iei tais nuopelnais būčium? N. t vyriansis katali London. W. 10, Gr. Bri-vykstant Rusijoj revoliuci-priimtoj rezoliucijoj.
“Keleivy” Red.). Tuometi-inž. Bortkevičius ir tiek pat tu pasidalinta ir su demoku bosas, šventas tėvas, nė tain)
jai, ir kas darytina. Minėtų 3. Ar buvo Seimui pa- nė bažnyčios sakykla buvo nedvejodamas pritarė jam kratais.
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lestaujame tautininkų vyk
domą vienybės skaldymą ir
visą kitą destruktyvią veik
lą, kuri mūsų priešams, Lie
Kelionės planas
tuvos pavergėjams,
tik
Iš laiško broliui
labai geras Lukštoraupis,
džiaugsmo
, . . sukels.
* ...Didelė
iPlanas Ošitai
u«. kelionei brendo apie du metu. Pirnegarbe tiems tautininkams,
............ . ... .. .
..
_
bet išsikėlė į Leningrado
kurie
pi.
mon
eilėn
kovoja
muUn
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Mietus,
™ano
Klausei apie teatrus, operą ir ten tūri gerą pasine
su
mūsų
kraš...
okupanzmonos
hl
olls
'
kul
l
as
kelet
«
ka,
t
«
esu
nuslvez
«
s
f lon
operą, kuriems jaunystėje sekimą,
tais bet su Vliku
don. Kadangi Florida jau pusėtinai žinoma ir nieko
mes labai daug vietos savo “Iš baritonų labai geras
nauja ji nebesiūlo, tai Kapočius užsimanė patraukti i
laiškuose skildavome.
Stasiūnas, po jo Šilgalis,
‘Apeliuojame *i visą .lie“'■'priešinga pusę, i tolimą Aliaska, vadinamą “vidurnakčio
“Kaune veikia 2 dramos Rubackis, Marijošius (Viltuvių visuomenę—dargiau-1
v .. T,,
, .,
,
. T.
teatrai: didysis ir jaunojo niuje),Blažys,
Šmitas
džiau jungtis i Lietuvos 5aulės kraštą" kur vasaros laiku >*r naktį šviefiia saulė
žiūrovo. Kai 1948 m. opera (Kaune).
laisvinimo kovą ir drausŽinios apie Aliaską
išsikėlė i \ ilnių, Kaune li- “Išaugo ir gerų bosų —
mingoje vienybėje remti
„
... .
spaudos žinių,
žinių, Aliaska
ko operetė, kuri pradėjo Lietuvninkas, Muraška, Sivilką, kuris ui kotai šianSpnmdaant iš, Amerikos
Amerikos spaliuos
statyti ir operas. Be to be- paris, Zabulėnas, Gedvilas,
atrodo labai masinantis kraštas. Tenai per naktį šviečia
dien vadovauja.”
veik kasmet i Kauną
at- “Iš moterų pasiliko beveik
saulė; upės tenai pilnos žuvų, o giriose meškos, brie
vyksta yiimaus opera ir čia tokia pat Zaniauskaitė, tik
džiai, lapės ir kitokie žvėrys išsiilgę laukia medžiotojų;
vaidina istisą mėnesi. Dra- balsas kiek paaštrėjęs. Da
J/ usu4. bi m b i nin kai
gi mudu su Kapočium dideli tokio sporto entuziastai!
mos teatrai taipgi atvyksta bar į ją panaši yra PetrašTai ko gi laukti? Jisai nusipirko naują Cadillac’ą; aš
grasina
į Kauną.
kevičiūtė — stipins ir graišaliejavau savo šautuvą, sutvarkėm meškeres ir nutarėm
“Operoje išaugo daug žus balsas. Labai geras ko“Laisvė” rašo, kad bol-apie rugpiučio pabaigą leistis i tolimą šiaurę,
naujų jėgų. nors dar dai- laratūrinis sopranas Čiūdaševiku žurnalistai Clevelan
nuoja ir vyresnioji kaita. kova.
Ruošiantis tokiai kelionei, betgi reikia turėti tiksde lankė fabrikus, teatrus.
Retai bedainuoja Kipras “Yra 3 puikūs mezzo sokrautuves ir tisui-’jie buvo ,esni«
ne*“ A'1“51;08 aP>Wn>ai Amerikos
Petrauskas, abu Sodeikos, pianai: Aleškevičiūtė, Jamielai priimti, lik viską su- dienraščiuose ir magazinuose. Is patyrimo yria žinoma,
Dagelytė, Jasaitytė. Daž- siūnaitė (geidausią lietuvišgadino “huliganiškais pi-Racl tais straipsniais, kuriuos Amerikos magazinuose
Pirmas sniegas sostinėje teikia džiaugsmo vaikams ir
niau dainuoja
Mažeika, ka Karmen) ir Mikštaitė,
kietais” “išsigimėliai, ko- rašo visokie lengvapėdžiai rašytojai, negalima pasitikėti,
Vaitkutė, bet labiau antra- kurioms nėra sunkių parti- ___ suaugusiems, kurie retai sniego gauna matyti.
kių pasaulis mažai žino”, Todėl aš pasirūpinau gauti informacijų apie kelionę
eiles partijas. Staskevičiūtė jų~
jau seniai
nebedainuoja “Kai ši rudeni gastrolia- 1952 metu, o Tarybininkų Ryga atrodanti kaip di- kurie “karo metu talkinin- Aliaskon iš tikresnių šaltinių. Informacijosbuvo labai
operoje. Ji dirba konservą- vo opera, ėjo ““Otelio
Otelio”” susu Nr. 10 nuo’ 1953 metų ir vis džiulė karinė stovykla. Iš kavo Hitleriui, padėjo hit-Įdomios ir kai kurias jų čionai paduosiu.
Kipri? Jo balsas nebelygus, dar nesą aišku, kada jie bus 10 sutiktų žmonų 3 ar 4 bu- lerininkams smogikams žuKelias
sunkus
torijoje.
.
vaidina gerai. Dezdemona baigti taisyti.
|vę uniforaiuoti. Visur maty-dyti žydus ir anu-fasktus,
‘Iš tenoių dabai genau- ^uvo jauna
jauna soliste sauieviSaulevi- Dar pctcuaio
pereitais incLatcuu.
metais buvęY
si žygiuojančius kareivius su kūnų
rankos yra
krūviAliaskos vieškelis, vadinamas Aliaska Highvvay,
---- j
lankos
via kruvisias Česas ir Adamkevičius, čiūtė, J
a
o
0
_
Stasiūnas,
pradėti
taisyti
M.
Gorkio
ginklais
arba
sunkvežimiais
nos.
’
prasideda
nuo Dawson Creek, Kanadoj, ir eina iki
Jago
keletą metų dainavęs Le- Lodoviko
i_o(jo’vii<o — Muraška,
Muraška Emi- gatvės namai Nr. 24 ir Vy\y- važiuojančius. Statoma vis šitaip pasisakiusi, “Lais- Aliaskos miesto Fairbanks. Tenka važiuoti per tris
ningrado didžiojoje opero lija _ Aleškeviūtė,
kuri tauto gatvės Nr. 105. Re-'naujų karinių pastatų.
Vė” tęsia:
Kanados provincijas: Albertą, British Columbią ir Yuje. Gutausko balsas J labai primena mano mėgta- montas nesenai baigtas, bet
---------------------- —
“Su tokiais ir kalbėtis kono teritoriją. Tolis nuo Seattle iki lairbankso —2600
genda. Indra po ligos pa- •
.
vanduo
jau
varva
pro
stogą,
p
Ą
\
į]
p
tenka
kitaip. Juos reikia su-mylių.
6itraukė iš operos ir ain-. ja v enceviciutę
TAUTININKUS™"1™'
Aliaskos vieškelis neblogas, bet per Kanadą jis
guoja Kauno operoje, be
mirė abi mano Aukštosios gatvės Nr. 8
to kuria Įvairius muzikinius bėgtosios. artistės. — Dva- trečio buto gyventojas, in______
Įsidėmėkite šitų judošių negrįstas, tik žvyruotas. Automobiliaus padangos nuo
ti
dalykus. Indra buvo gra- 'l^ona^ >r Rymaitė.
validas Juknevičius kreipėsi
> žinoma
neseniaituos žodžius! Jie jau lais-trynimosi labai Įkaista ir greit sprogsta, todėl važiuoti
Į Statybos ti estą, kuriam
J
’ Qaif,di«s ir vame Amerikos krašte ža-greičiau kaip 45 mylias per valandą draudžiama. Per
žiausias iš lietuvių, žinoma. Sugenda vos spėjus
namai
priklauso,
ir
prašė
L
.
*.
.
da “suvaldyti
suvaldvti” tuos,
tuos. kurie (4;^
Įjenąo galima n„vQ^ii-.nti
nuvažiuoti no
r.e dandan
daugiau Vui.»
kaip gnft
390 imylių.
po Kipro, tenoras, tik nela- pataisyti
įdėti 3 langą rėmus, bet iki L; L“15'*5 ivu.uvv
Kovotoją Sąjun
bai stiprus. Dar neblogi te------pasitraukė iš Vyriausio- drista
kaip laisvame ^odėl kelionė nuo Seattle iki Fairbankso trunka 8-9
norai: Satkūnas ir Kavolių- Pati “Tiesa” rašo, kad šiol langai tebestovi be rėLietuvos Laisvinimo Ko- P^yje 3™ IP'^. la^ paras.
vai reikšti savo nuomonę. ,
,
■*
nas, o Kaune Kukaitis, bet Vilniuje Literatų gatvės Nr.
nors jau ir žiema da < Vliko 1 <- Ta nroea vai
,
..
w
.
Tad
pagalvokite,
ka
jie
paj
.
Geriausis
laikas
važiuoti
ne pirmosioms partijoms, 5 namai. Vingio gatvės Nr. Pat- Tokių pavyzdžių, pa- Vlika
v ...vo sudarančių grupių , J ■ • •
r. kZ '
•
i
nors dainuoja ir jas. Buvo 5a jau remontuojami nuo sak “Tiesą”, esą apstu.
komisija (prof. J. Kamins-?a.-?
'
Žiemą, Aliaskon nevažiuok, sako pusiau oficialus
--- Tokia pat ir statyba
kas, dr. P. Karvelis ir ^ei ^ie va zia u,eM-vadovėlis, nes nuo lapkričio 15-tos iki kovo l-mos
Blazas) paskelbė visuo- Pikietavimas
laisvajame šalčiai siekia 60-70 laipsnių žemiau nulio. Sniego labąjį
SKAITYKITE
Kaune prieš 5 metus pra.H.

dėjo statytiAleksoto
šal- nienei ilgą pareiškimą, ku- pasaulyje
yra paprastas daug. Kovo ir balandžio mėnesiais pradeda leisti i^
dytuvus.Buvo žadėta ledo rame reiškiama viltis, kad reiškinys.Ir komunistams p-eiiaj pasidaro nepravažiuojami. Geriausis laikas—nuo
liek pagaminti, kad jo už-tas “apgailėtinas žygis ’ yra niekas netrugdė_pikietuoti birželio 1-mos iki spalio 15-tos. Po to jau prasideda
reikalams it comonče
i adarylas ne viso mūsą vi- net Baltuosius Rūmus Wa- 2jerna šalčiai būna tokie, kad automobiliuose užšąla
NAKTYS KARALIŠKIUOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY, P. Abelkio rospar- shmgtone, o kai eta ją atvy, ng
vanduo jr
jr gazo]inas sutirštžja.
Dovydėno apysaka arie jaunuolių
manas iš žemaičių Kalvarijos pra- dar ĮSVesią i “broliškas 1'eS- “■ UOrLeiics tautininką
pus-- eities. Kietais viršeliais, 467 pusią- „„ki;i,n£1
peru'ver-imus šienapiūtėje. IBS pu
Žadėtu
r
‘
°
’
^lk
tOS
naujosios
iŠkuSlUS
ŽUmallStUS,
tUOS
mG"'šeIiais: ,46L .pus.w publikas.” Tačiau
............. ?2 piai, Kaina
lapiai. kaina
Kiek kelionė kainuoja
CEZARIS. Mirko Fesulič’o romanas,
šaldytuvų vis dar nėra jr eivijos dalies, “kuri po 19- lagių karalius, kurie teisybę
vertė A. K. Puida, pirmoji dalis. VILNIUS TARP AUDRŲ- Jeronimo
perversmo Lietuvoje slepia ir Į padanges kelia
Cicėno knyjra apie Vilniaus krašto jei ne FomenkoS ledu punk- 26 m.
1S'< puslaniai. kaina ........................ $2
Važiuojant Aliaskon pasiimk pakankamai pinigų,
lietuvių kovas už savo teises. Kai- *;
, ZĮ
a
j
nuėjo
Italijos
fašizmui gi- komunistų biaurius darbus, . ..
LENGVAS Bi-DAS IŠMOKTI ANG r.a. kietuose viršeliuose ........... $5.50 tHS AlGKSOtO pHKSlnej,
vadovėlis, kad, sulūžus ar įklimpus
LIŠKAI. Geriausias vadov ais pra avo kelias i socializmą, vagonų ledainės būtų be le- rciinmgais
keliais ir valdė pamėgino nikietuoti, mūsų- 1 J
I
dedantiems angliškai mokytis: dunda
Maistas ir
ištarimą, angliškus pasikalbėjimas.
Paraše Leonas Blumas. Trumpas ,-lp
musų kraštą vadistiniais bimbininkai šaukia — “juos automobiliui, galėtum apmokėti išlaidas.
Kaina ................................................... 75c ceializmo aiškinimas.
Kaina 25c.
nakvynės
Kanadoj
kainuoja
truputi
mažiau
negu
Jung
reikia suvaldvti.”
metodais.
NAUJA VALGIU KNYGA. L Mi;
v
.
tinėse Valstijose. Automobilių taisymas taipgi pigesnis,
chelsonienčs parašyta: 250 į airiu DEMOKRATINIO soc IA1.1 z M o Mirė adv. Toliušis
pradai.
Populiari ir naudinga
Bendiojo dai bo eigoje Noriu atkreipti dėmesį ir
receptu. 132 pus!. Kaina ....$1.25
Pasal iš Lieuvos gautas vis labiau ryškėjo, kad nau-j antrą flaiyka. Bimbininkai nes. mechanikų algos žemesnės. Bet Aliaskoje viskas
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE »?y"Va^'adie?..klau"^
MAITIS NEPRAŽUS. Balio Sru >metais mirė jieji išeiviai tautininkai, va- visus pįkietininkus vadina apie 25'v brangiau negu Jungtinėse Valstijose, nes
pos įdomus aprašymas, kaip Joni- SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa- žinias, 1952
Mažrimas 1S12 metais iš Viekšnią i
rašė Ė. VandekeidcT’vertė Vardū-adv. Zigmas Toliu-is. Velio- dislinės santvarkos paliko- žmogžudžiais, nors jie ge- a^os aukštesnės— paprastas darbininkas gauna $3.15
Kauną nusikraustė ir Napoleoną re- nas. Ka
ka,na ........................ 10v nis buvo vienas žymiausių nys, ima bodėtis demokra- raj žino, kad pikietuoja valandai
pėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2..>0
NEMUNO PAKRANTĖSE. {domūs.
istorija Lietuvos advokatų ir seimo tinę galvosena, kuri viešpa- dažniausia
jauni žmonės.
Bendrai imant, 8-nių dienu kelionė dviem žmonėm
KALBOS
lengvai skaitomi I)r. A. Garmaus LIETUVIŲ
Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte-atstovų. Mykolui Šleževičiui talija Vlike, ir yra pasiryžę kurių daugelis Lietuvą ap- kainuoja taip:
maistas $75; nakvynės $50: aliejus ir
atsiminimai. 136 pusi. Kaina $U»0
lis šiuo klausim
MILŽINO PAUNKSME. Balio Sn.o- na
”.B...'.....a?'...$3.atw mirus, ,velionis ...vadovavo gaivinti ir puoselėti seną 1^0 vaikai būdami. Mūsų gazolinas automobiliui $75. Kartu: $200. Tai kelionė
(jos trilojjiška istorijos kronika.,
173 pusi., ditlelis formatas, (jera JUOZAS STALINAS, arba kaip' JiaUUininKų partijai,
vadistinę ideologiją.
bimbininkams ir jie yra tik į vieną pusę.
popiera. Kaina ............................ Kaukazo razbaininkas buvo pasidaKON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy- ręs Rusijos diktatorių.
Kaina ..25c
Komunistų ilS buvo areš____________
“Tautininkų atstovai vi- žmogžudžiai.
Kelionei reikalingi dalykai
mas nepaprastos šešių vyrų kelio I —
tuojamas, paleidžiamas, vėl suomenėj ir Vlike,
patys Taip kalbėti tegali nenės plau.-tu iš Tietų Amerikos į P°-; crw-T . r
bneziją.
413 pusi. Kaina. .. .$3.75i SOir(TAIJZMO
aiškiai parLfo^ip' keitSi" ri- suimamas ir vėl paleidžia- jame dalyvaudami atsakin- sveiko proto žmonės, kurie .
Ras kehasdesimts mylių prie yiesKelio yra jau
ATSIMINIMAI. Stefanijos Paltana uomenės santvarka ir kodėl ji dai mas.
.
gose
pareigose,
per
eilę
mesveikų
žmonių
tarpe
netu-i
ren
gtų
gazolino stočių: tačiau pasitaiko, kad jos netun
vičienės prisiminimai iš jos jaa-ikeisis_
Kaina .............................25c
nvstes Lietuvoje ir Rusijoje. ot> pusi.
Velionis rastas negyvas tų vedė planingą kampani- rėtų sukinėtis.
R. U. gazolino, nes jo pristatymas nelengvas. Todėl patartina
Kaina ............................................... TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ
turėti keletą galionų gazolino atsargos. Be to, reikia
ją diskredituoti Vliką lieAPIE LAIKĄ IR ŽMONES. Poeto' RUSIJĄ, arba komunistų diktatū- ant laiptų į savo butą.
J. A.isčio atsiminimai apie Binkį. ra faktų šviesoje. Trumpa bolševiz
DARBĄ
turėti maisto ir patartina pasiimti miegamųjų maišų
Panašus likimas ištiko ir tuviškoje visuomenėje perMiškinį. Tumą. Savickį, Giras ir kt mo istorija ir valdymo praktika. I.a>ai
daug
medžiagos.
96
puslapiai
2
24J pusi. Kaina ............................ $2^0
jo brolius. Vienas, taip dėtu jo negalavimų vaizda(sleeping bagsj, nes dažnai tenka nakvoti tyrlaukiuose,
MIRUSIOS SIELOS.
M. Gogolio kaina .................................................. 50<
as,
buvo
išvežvimu,
primetimu
jam
nebū(Nukelta i 7 pusi.)
svarbiausias veikalas, išvertė M. AR
ROMOS
POPIEŽIUS
YRA
x
Miškinis. 290 pusi. Kaina... .$32Ž5
Kristaus vietininkas? Pa- tas į Sibirą ir ten žuvo. An- tų norų ir prasižengimų.”
^ciBcseeooeceeeeeoeeeoeGosoooccoeo&o&sosoioeooooeoooeoc
rase kun. M. Valadka.
Svarbu t,-oil bpoli nušovė
RYTŲ PASAKOS.
Vinco Krėvės kiekvienam
vokiečiai “Iš tautininkų spaudos ir
perskaityti. Kaina $1.2«b 3-0
parašytos indų ir kitų tolimųjų SOCIALDEMOKRATIJA TR Rm karui pi RSldėjus.
tautų legendos.
22!) pusi.
Ka.- SOCIALDEMOKRATIJA IR BOLeilės faktų galima įsitikinti,
JAU GALIMA UŽSISAKYTI
na ...................................................... ŠEVIZMAS.
Pagal K. Kautsk
kad
Vliko
nusistatymas
iš

Tws.T»Tr*T 1T to Tir-ri-VA
i
naujausiomis
žiniomis
papildyta
tuo
POPIEŽI AI IR LIETI \ A
Kunigo k]ausjniu knyffutė. KafnaP .
. .2^ Kaip atrodo Ryga
^Keleivio" Kalendorių 1956 Melams
laisvintą Lietuvą atkurti
M. Valadkos parašyta knyjra.
pusi.
Kaina ........... *................... $2.5<»; KOKIUS DIEVUS ŽMONES GAR
kaip demokratinę valstybę
1
..
BIXO SENOVĖJE. Dievai yra vi“Keleivis” leidžia didelį apie 100 puslapių ka
Nesenai Rygoje lankėsi kirtosi su tautininkų nusi
ŽEMAITES
RAŠTAI.
Gars.osio• sckių įvairiuose kraštuose ir įvairiuo
lendorių 1956 melams. Kalendorius bus paruoštas
mūsų rašytojos pirmojo karo me,u. <e laikuose dievai buvo kitokie. Ko- danu Žurnalistas, kuris
SaAmerikoje
merikoje parašyti vaizdeliai su rabuvo senųjų lietuviu dievai?
- j-i
statymais.
orientuotais
į
va
prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
šytojos paveikslu,
128 puslapiai. Kaina .............................................. $i.oo vo įspūdžius paskelbė danų
distinę praeitį ir turinčiais
kaina
tas.
žemaičių krikštas, p. Aueikio ir švedų spaudoje. Ji?
anKoL
nedvejotinų
simpatijų
vaNEPRIKLAUSOMOS
LIETUVOS) parašytas istorinis romanas iš Že- lpjp<
Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
sužinoti, kiek dabai distiniam režimui.
PINIGAI. Jono K. Kario, 160 pa- rnaitijos krikšto laikų.
Su kietais
veikslų, 225 pusi., gerame popieryje. apdarais.
Kaina ....
..... $3.56 Rygoje yra
riuje
skaitytojai ras daug įvairiausių skaitymų, in
gyventojų.
Kaina ............................................... $5.00 VISUOTINAS TVANAS.
‘Ilgesnių pasitarimų iš-'
Ar galėjo nes tai vra
paslaptis.
formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.
A KISS IN THE DARK. J. Jaami- sakokSmoksbsL ^ain/.!?.,25c Per 3 dienas jis gatvėj tik (lavoje pasiektas grupių suno anglų kalba sodrūs vaizdeliai.
Kalendorių jau laikas užsisakyti. Pirma užsi
$2. įjel
ner LAISVOS
T ATCVr,c LIETUVOS.
T
. 2 kaliu teišgirdes kalbant si pratimas. Ir kaip tik šiuo
150 pusi. Kaina
„ kietais
------- - viršeliais
----------- į --Lietusakiusiems
kalendorius pirma bus ir pasiųstas.
mmkstais virse įais .........................
vnfs SOeialdemokratų raštai dėl bol- latviškai šiaip visi kalbėjo metu tautininkai rado reiLIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA, aeviku okupacijos ir teroro Lietuvo... . ’
. 1
“Keleivio” ka’endoriaus kaina ir 1956 metams
Parašė Dr. D. Pilka. Pritaikinta jeKaina ........................................ 25c l'US SKai. Universitete latvių kalo atšaukti savo atstovus
lieka
ta pati, 50 centų. Užsakymus ir pinigus praAmerikos lietuviams. 144 P^'aP'M- BARABAS. Paer Lagerkvist’o isto- esą tik vienas ketvirtadalis, iš Vliko ir išsijungti iš benapysaka iš pirmųjų krikščiočnmp siusti šiuo adresu •
laikų Romoje. Palestinoje ir o kiti rusai. Bet ir oficialiai dro darbo.
KOPĖL Aš NETIKIU f DIEVĄ. nybės
Kipre.
”
. .
.
Pilna
argumentų, kurie visiems
.
Vrinlliim'jusi
sakoma, kad rusų mieste
“Laikydami Vliką vy- Prezidentas D .0 Eisenįdomūs. Kaina ................................. 20c
-1 •
“KELEIVIS”
. .... .. .......
esą apie 30'i. Minėtas liausiu ir būtinai išlaikyti- hower liek pasveiko, kad
Užsakymus ir pinigus prašome siųstišiuoadresu:
laikraštininkas sako, kad nu mūsų ko <»jan*dos už i:- I m guli pirnvmitkrtiiti iau
6oo E ti*
tv «y — ■Sc zti. Bcėton 27,
KELEIVIS
tai netiesa, kad yra daug rib’isvinimą tautos organu ios .saugumo larvho- |n
sėilžiii'
So. Boston 27, Mass. J. nigniii rusu
i»:r • ulyie, ap.rji:-iv\a
636 East Br?aclway
PIRMAS SNIEGAS WASH1NGTONE

Iš Pavergtos Lietuvos

Važiuojant pažiūrėt Amerikos
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MOTINIŠKOS MKILftS AUKA

SLA iždininko
klausiniu

Moterų Skyrius

No. 4?, Lapkričio 30, 1955

BOSTON
M'ČKOLIS

SLAUGE

Pildomosios Tarybos no
minacijos jau eina. neužilgo bus ir rinkimai. Nors
šiemet atrodo viskas ramu,
didelių varžytinių dėl urė
dų nesigirdi, bet vieno žymaus pareigūno, ack. K. P.
Gugio, atsisakymas sukėlė
nemažai rūpesčių SLA nariams. Kas būtų tinkamiausias žmogus pavaduoti adv.
K. Gugi tuose taip svar
biuose reikaluose?
Tuo pačiu laiku atsirado
jau keletas pasižymėjusių
SLA veikėjų su gražiausiais
pasiūivmais ir didžiausiais
pažadais sutaupyti SLA organizacijai pinigų ir visokiu
kit"k,l-‘ <lal-'kV Padaryti, ži
“«*»> »■ ™ '."'iški pasiūlymai, kuriais galima tikėti,
galima ir netikėti. Dabar
iždininko vietai kandidatuo-

(Tęsinys)
•
Garsiakalbis praneša, kad už valandos—ligonių ap
žiūrėjimas. Dabar jau visos slaugės bėgte bėginėja,
iš vaistinės atvažiuoja vežimukas su vaistais, adatom ir
pažyn-ėjimais, kuriam ligoniui ką duoti. Čia jau ne stu
----------------denčių darbas, ir pačios slaugės galvatrūkčiais skirsto
Tūlas Chicagietis L. M., ias pasilaiko savo karjerą,
vaistus, dalina adatas.
’
rašydamas dėl alimonijų ii be to, igija neapmokamą
Ligonių
apžiūrėjimas.
Penki
daktarai
sustoja ties
moterims, iabai ir labai juo- tarnaitę, kuri atlieka visus
dai atvaizduoja moteris, darbus ir už tai nereikia
kiekviena lova. Slaugė raportuoja, kaip ligonis pra
Anot jo, moterys yra egoi- jai mokėti.
leido nakti, koks jo dvasinis stovis. Tuo tarpu kitos
stės ir išnaudoja vyrus be- Kas gi atsitinka su istemergaitės laksto nesustodamos: vis mirksi pagalbos
gėdiškai. Jis duoda eilę pa- kėjusia moterimi? Labai
š. iesos, kraujo buteliai išsisemia, juos reikia pakeisti
vyzdžių “iš gyvenimo,’’ bet dažnai moteris turi atsisanaujais.
man atrodo, kad tie pavyz- kyti nuo savo karjeros (atUž sienos 90 metų senukas kelia triukšmą: ati
džiai labai negyvenimiški simenate Lietuvoj laikus,
sakė
gerti pieną ir prašo kakao, kuri jam kenksminga.
ir vienpusiški.
kad ištekėjusi moteris turėNors ir kaip slaugės Įkalbinėja, bet senukas spiriasi,
Pavvzdžiui L M rašo ->° atsisak>li nu0 tarnybos,
pagaliau bloškė pieną ant žemės, apliejo visą lovą. . .
apie inteligentą, kuris veda nes "ūko tarn>'bV V-Tram?!’
Ke piktumo ir priekaišto slaugė pakeitė šlapias paklo
li save dvigubai jaunesnę nu0 saTO <lalbo 'g 1'a'-a”"
dama
pati
uždirbti
pinigų,
des. Tuo tarpu senukas išalko ir panoro pieno. Slaugė,
žmoną. Kol jis turtingas,
pasidaro
priklausoma
nuo
\
;
r
vįr,i«;
(
t.rnier
r.akiį
pabudusi
pamatė,
kat! j<» na
skubiai nusileidusi i virtuvę, atnešė jam prašomą pieną.
tol ir meilė yra, o kai pa
rna-' !.<•- Ar.treies yra liepsnose. Ji išgelbėjo 1 vaikis,
vyro.
Nuo
pirmos
vedybų
Nusistebėjimas užima kvapą: iš kur tos mergaitės ima
sensta
ir netenka
sveikato
tli'ž^ona
a‘tskkiria.'"o
“ko- <i’ienos m0?ti? !>a3idar0 na‘ £ g v!ena ^eris
Nora
bet pa!i žuvo i-cgelbėdama savo jaun:ausią 5 metu a si kantrybės.
r.u. \ itna>, šeštasis jos vaikas pats iš-igelbėjo iss ak
dėl tas inteligentas nepa. mu seimininke be. Kartu ir Gugtene. kur, su iždininko
__
Vienuolikta. Iš operacinės vienas po kito grąžinagalvojo prieš vedybas, kad "amI tarnate- Lz “I" dar: Pa>'«k«mis susigyvenusi ir _ damas iš degančio namo pro langą.
jauna žmona teka už jo iš- ba„ negauna
,
. ,nei_ ..ačiū, nei patyrusi per
. 28 metus. Al ir kepk karštame svieste ar Už žemę pastatams <u mi operuotieji. Prie kiekvieno reikalinga ne mažiau 4
mergaičių ligoniui perkelti i lovą, po to po vieną liesa
skaičiavimų vedina, ir kad ^mokesnio, bet ji eikvoja gal, būt. kam neaišku, ką
,.
• , , .
; ,
9 taukuose ko! apims. Tada mokėjo vyriausybė ir mieu
jo
vedvbos
vra
ne
meilės
’
t
ga
?
’
elkv0
?
a
.
sveikat
«.
,r
g
,skla
meu
i
Pūtiką?
•
sunku
tas
(apie
$5.50
už
pėdą),
budėti.
Taip
dienai
slenkant
jėgos
mažėja,
o
laistymo
JO
sudėk bandukes į
mokės- daugėja.
Atbudę
pradeda blaskybs,
aktas, bet pirkimo-pardavi visai neaprūpinta ateičiai. Mes gerai matome, kas da- nuodą užnilk tomeičių pa-beto miestas neims mokėsdaugėja. A
wuc.ę ligoniai
ligoniai praueua
oia^us, l.pti u
Jeigu
vyras
ją
pames,
ji
rosi
SLA
kuopose,
kur
žmomo aktas. Ir kodėl jauna
dažu*ir. dušniai uždengus, čių per 25 metus. Unija da-lovų. kalbėti nei šį, nei tą. C ta viena slauge kana
žmona turi būti prisirišusi turės eiti uždarbiauti sve- nės mokyti ir su gerais no- pašutink
40 minučių. Pne vė pigiais procentais pasko-negali susitvarkyti, ir stipresni ligoniai padeda jai m;rapa
prie seno ir neturtingo vy tur, ir svetimi jai, aišku, už iais, bet kai jie neturi pa šios mėsos labai tinka bul- lą ir tuo būdu daugiau ne minti besiblaškančius.
to? Jeigu jauno vyro žmona tai mokės. Ket lengva paša- tyrimo ir kai jiem SLA dar vių košė ir visokios rūšies pusantro tūkstančio unijos
Jau dvylikta. Vėl pietų skirstymas, vėl trūkumai
staiga suserga kokia liga kyti “e i k uždarbiauti”, bai mažai žinomi, tai per salotas.
narių galės gyventi žmonis- a» pertekliai maisto, vėl papildymai iš virtuvės...
arba negali gyventi su vyru Persiskyrasiai moteriai, ku- trumpą laiką patys pavargs Jautiena su daržovėmis koše patalpose.
Pirma. Į ligoninę renkasi svečiai. Dabai slauges
kaip žmona, tai žmonės vi- ti
11 jau eilę metų nedirbo ir ta ir meta eitas pareigas, prancūziškai.
! Tai susibūi-usių
galybes
šeimininkavo
namuose,
darJei
katras
atsiranda
su
diypatingai atsargios: priekabingi lankytojai dar daugiau
sai nesistebi, kad toksai vy
1
svaras
plonai
supiaustyvaislus
bą
gauti
nelengva.
Kiekviedesne
kantrybe,
tas
pasilaijas šokdina su savo priekaištais ir idėjomis. Mergaitės
ras susiranda sau kitą mer
nas
klausia
kur
ir
kada
pasko
ilgiau,
ir
ilgesnių
metų
tos
jautienos
ne juokais prakaituoja, tačiau kiekvienam šypsosi.
giną ir žmoną pameta. Gir
UŽSAKĖ DOVANU
kutiniu
laiku
dirbai.
Jeigu
patyrimas
palengvina
tą
ro1
.j
svaro
lašiniukų
di, vyro prigimtis reikalau
Eilė ligonių apleidžia ligoninę, reikia viską priimti,
“KELEIVĘ
ja jaunos sveikos moters. moteris 10 metu nedirbo dos taip sunkų darbą. Tas 2 morkos
______
surinkti
patalinę. Karštu vandeniu su dezinfekuojanMoteris irgi turi “prigimti”, tai reiškia, kad jai vėl rei- yra ir su p. N’oros GUGIE- 3 svagūnai
I S ir E Norvaišai iš Oca- čiais vaistais plaunamas matrasas, lova ir kiekviena
ir kodėl ji turėtų su prigim kia pasimokyti ir Įprasti Į NeS kandidatūra. Jai SLA 4 bulvės
la. Florida, atnaujino “Ke- vieta, kur buvęs ligonis galėjo prisiliesti. Vėl naujai
timi kovoti, jeigu vyrai su darbą. Štai kodėl visai su- iždo reikalai yra savi ir jos puodukas vandens.
prantamas dalykas, kad vy- kasdieninės pareigos,
Šiam kepsniui reikalinga leivi” metams J. Strums- užklojama lova.
ja nekovoja?
Trečia valanda. Dalinami vaistai, adatos. keičiaras. skirdamasis, turi mo- Argi galėtų kas abejoti kaserolė, tai yra indas, ku- kiui, gyvenančiam Sparr,
Kitą pavyzdį p. L. M. keti alimonija nors tam tik- jos tinkamumu? Argi ga- riame gali mėsa šutinti ir su Florida.
, mas geriamas vanduo, taisomos suglamžytos I ovos
duoda televizijos. Girdi, ra, ribotą laika, kol moteris lėtų kas sakyti, kad mote- kuriuo gali ją paduoti sta- Mrs. Veronika Alukonie- nešiojami karšti kompresai, daromos transfūzijos,
>iai moterys esat jus teie- Vėi galės atsistoti ant kojų. tis netinka tokioms parėi- iar..
nė, gyv. Brockton, Mass., čiami buteliai su gyvybės eleksyru. Sunkesni ligoniai
viziją daugiau vertinate, Apie tokius atvejus, ka*- goms? Pažiūrėkim, kiek Ant pat indo dugno su- atnaujino prenumeratą me- kilnojami ant puodukų. Nešiojami ryt dienos valgių
negu vyrą. Čia tai reikia da moteris lieka su vaikais, moterų eina visokias SLA dėk supiaustytus lašiniukus. tams savo sesutei irs. Či- sąrašai, iš kurių ligoniai pasirenka sau patinkamupripžainti, kad L. M. nieko netenka nė kalbėti, nes jei- pareigas kuopose: pirmi- Paskui sudėk i šmotelius su- žienei, gyvenančiai Stouc’b”‘ valgius. Laikrodis rodo ketvirtą. Aėl valgio skirstymas
nenusimano apie žmonių gu vyras nenori išlaikyti ninkauja, sekretoriauja, yra pjaustytą mėsą. apibarstyk ton, Mass.
po palatas, vėl renkami indai, vėl lyginami nesusipra
būdą ir elgseną. Kiekvie- vaiku, tai pirmoj* eilėj jis organizatorės, ir iš rezulta- pipirais ir druska. Ant mė-J-------------------timai, neretai pačių ligonių sukelti.
nas protingas žmogus, pasi- neturi jų Įsigyti.
tų matome, kad savo parei- SOS sudiek f.uSKUStaS, gra- Reik mokėti kalbėti
Dabar ligoninę užplūsta antroji svečių banga, vėl
skaitęs apie skyrybas dėl Aš nesakau, kad visos gas jos atlieka nei kiek ne- ziai suį >iaus; tas morkas,?
tele\izjos, pasakys, kad te- motervs. kurios gauna ali- blogiau, o katra net geriau, vėi pabarstyl druska ant1 —Tu atrodai "pajėgus vyras, slaugėms padaugėja darbo. Nepaprastai sunku Įtikti
’
gali dirbti, o tu vaikščioji ran- senesnio amžiaus ligoniams, kurie neretai patys savimi
levizija yra tik “kabliukas”, moniią. via jos vertos, bet negu vyrai. Moterys ideda morkų sudėk piaustvtus
, ,.x.
. ,
...
ištiesęs prašydamas išmai- nepatenkinti, tačiau jų artimieji to nesupranta ir stato
kad tikroji priežastis glūdi negalima leisti, kad persi- ne tik daugiau darbo Į pa- svotnmiK e-' ant nyt virime
1-1
• •
1
dos.— sako šeimininkė
Prie sUnotm? viskius reikalavimus
visai kur kitur. Jeigu mote- skyrės vyras paliktų buvu- sirinktas pareigas, bet daug sudek
nuskustas ir pailgus duru stovinčiam vaIkatai.
slaug m. v isokius i eikalavimus ...
ris vyrą mažiau vertina šią žmoną be duonos kas- pasišventimo, energijos ir šmotelius supiaustytas bul-; _Taip Bet Tamsta esi paJau sesta. Vakanenes įsdahmmas ir ta pati pasaka
negu televiziją, tai yra toVisko Patyrusi
širdingumo.
ves. Dabar užpilk puodeli Rankamai graži, kad galėtum su nesusipratimais. Vaistų dalinimas ir sodinimas ant
dėl, kad vyras, tur būt, maTaigi, kviečiu visus vyrus vandens (jeigu turi buljo-’eiti Į sceną, o geriau mėgsti puodukų.
zau suteikia moteriai malo*
*
ir moteris lankyti savo SLA no, dar gėliau), dūšniai už-paprastą gyvenimą.“ atsakė jai
Septintą valandą darbai lyg sumažėja, pritilsią ir
numo, negu televizija. O Nuteistas žmogžudys prašo kuopų susirinkimu ir daly denk ir šutink 45 minutes.;išmaldos prašantis.
svečiai. Garsiakalbiais sklinda rožančių maldos. Slaumoteris yra nekalta, kadteis®^:
vauti balsavimuose. Nomi \ algis nesunku pagaminti,] —Prašau Įeiti. as Tamstą
iš kambario Į kambarį eidamos, pritildo televizijos
toki vyrą gavo. Prieš vedy- ~Pone teisėjau, mano svei- nuokime, o atėjus rinki nebrangus ir sveikas. Prie »erai pavalgydinsiu, kalbėjo su
ir
radijo
aparatus.
bas ji negalėjo jo žinoti. kata b,o?a aš negalėsiu Įvyk mams. išrinkime Norą GU jo tinka vuti žirniai, pupe minkštėjusi šeimininkė.
jūsų sprendimo kalėti 99
Kas dėl alimonijos. tai dyti
Aštuntą valandą paskutinieji svečiai apleidžia ligoDIENĘ Į SLA iždininkus. les (string eans) ar kala
metus.
vertėtų p. L. M. prisiminti —Gerai, sėdėk, kiek galėsi,”
B. Keblaitienė
fiorai.
Geriausias būdas parem- nin^ Ligoniams išdalinama po stiklą sunkos ar pieno.
tokį dalyką: vedybos mo atsakė teisėjas.
ti laikraštį yra surasti jam visiems ligoniams alkoholiu ištrinamos nugaros
ters gyvenimą iš pagrindu
nauju skaitytoju.
Pakai- išmasažuojamos. Išdalinami vaistai ir adatos. Prigęsta
5A/.V/A/AKeM
Vienybes galybe
pakeičia. Vedęs vyras neat- Kas yra
binkime draugus ir pažįsta- ligoninės šviesos. Vienas po kito sumiega ligoniai . . .
sisako nei nuo savo darbo. Tai kraštas, kuriame Kordo
Is maltos mėsos galima \ ienybė daro stebuklus, mus užsisakyt ‘'Keleivį.^'
nei nuo savo draugų, nei mašiną tepajėgiantis perkasi
Miesto bokšto laikrodis, seniai išmušė vidurnakti.
pagaminti; daug gardžių anot mūsų poeto Jakšto Kaina metams $4
nuo senų Įpročių.Vedęs vy- Cadillac.
Pritilo triukšmingos gatvės, tik nuliūdęs rudens vėjąvalgių. Galima maišyti vir- “Kur du stos, visados dau
1
♦
p
vis dar aimanuoja po ligoninės langais. Aš, varstomas
TAIP DARO AMERIKOS TEISMAS
ita mėsą su žalia, galima giau padarys.” Pavyzdžių
i begalinio skausmo, vis dar taiųiduryje stoviu, pasikabi
g
.......... .........
pridėti visokius prieskonius, kiekviename žingsnyje ra
nęs ant savo medinių kriukių, kaip elgeta pas bažny
galima kepti pečiuje, gali sime.
čios duris. Ligoninės prigęsusios šviesos ilgais liežu
ma maišyt; kelias mėsos rū- štai kad įr Tarptautinės
; šis. Maišytos mėsos (veršie Moterų Rūbų Siuvėjų Uni
viais nusitiesė spindinčiame koridoriuje. Nei iš vieno
na su jautiena ar kiauliena) jos pastatytasis kooperati
kambario neskamba radio garsai, tik lubose mirksi
ypač duoda skanų skoni,
nis sodžius \ew York City,
silpnųjų ligonių šviesos. Lyg vaiduokliai šmėlriteii
j Čia duodame receptą mal netoli \Yilliamsburg tilto.
slaugės ir vėl išnyksta už dura; štai ir vėl pasirodė
tos mėsos ispaniškai.
Ten neseniai buvo bai
į šviežiais baltiniais ir švaria paklode, ar kraujo buleliu
Paimti: gabalą veršienos, sus laužynas, o šiandien ten
i nešina. Koridoriaus gale pasirodžiusi slaugė tekina
nebrangaus piovimo.
i stovi dangų remią pastatai.
pripuolė prie telefono. Po akimirkos duryse pasirodė
nuodelio duonos tiupinių,
Minėti pastatai kainavo
dvi būtybės: kunigas juodu ir daktaras baltu apdaru.
, 1 } nuodelio sumaltu lašiniu- 19 su puse milionų dolerių.
Juodasis didelis, savo pečiais lubas remia, gi baltasis
; kų.
1 kiaušini, šaukšteli Jie skirti gyventi minėtos
mažiukas, vos žeme slenka. Mano skausmingu veidu
kapotu
netruškų
lapu, Moterų Rūbų Siuvėjų Uni
perbėgo šypsena: argi tai dangaus ii- pragaro atstovai?
žiupsneli draskos, pipiru ir jos ir kitų unijų nariams.
Jiedu vienas per kitą skubinasi prie slaugės. Didysis
paprikos.
Viso labo juose galės
dideliais žingsniais rodosi visą ligoninę supa. Daktaras,
Pirmiausiai mėsą apipilk
1.668 šeimos.
nors smulkiais žingsniukais kerpa, bet nė per colį neat
karštu vandeniu ir pavirink Kiekvienas gyventojas be
pusvalandi. Išėmus mėsą nuomos turi Įmokėti 626 už
silieka. Viršus juodojo — jis pirmas duris pasiekė,
(vandeni suvartok sriubai), kambarį ir jis tuo būdu
bet čia vikrus baltasis po pažastimi pralindęs pirmutinis
Filmu aktorė Gloria Swannupiaustyk
nuo
kaulo,
su

tampa
vienas
daugelio
tų
i kambarį Įsmuko. Tuo tarpu slaugės, atgabenusios de
‘SIUĮĮBA snz
son jau turi anuku. bet
malk ir dabar gerai sumai namų savininkų, nes namai
nu» 5 uni it sau ‘ouibu optapjd fcf oinsp) į?jj ssfąsre)
guonie (oxygen) aparatą, mirštančiam gyvybę sugrajos scenos žvaigždė dar
šyk su aukščiau išvardintais yra kooperatyviniai, pri
p<| ‘FuiBispj snq jį Bjuiins o.vnq iojbZjbį/v -ą.iosjacl
žino.
negęsta. Dabar ji Italijoj
dalykais. Po to iš mėsos klauso visiems, kas juose
ictluifoABd if “nj9)oui
aud sfepua| sif pB?| ‘oj |$p
vaidina naujoje filmoje.
nj<\ ns BiuBpjBqis»q ‘o^jjoa
si jpiuuog pjB^jB^ę
padaryk gražias bandukes gyvena.
(Nukelta Į 7 pusl.)^
JJ
—■

Argi tas tiesa?
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Puslapis SeptLūUą

KELEP.T?. *o. BOSTON
\PDOVA~NOJO

DRĄSU S

ESKIMUS

'tinimo, norima vienam as
SLAUGE
meniui duoti dvi vietas ir
(Atkelta iš 6 pusi.)
1 bendrai paskubėta.
(Atkelta iš 5 pusi.)
, Iždininku 28 metus išbuIšėjo dvasiškis, paskutinio patepimo senukui nesu
kur uodai gali žmogų suėsti. Reikia pasiimti geriamojo vo adv. K. Gugis. Dabar
teikęs. Kas žino, kiek ilgai dar reikės laukti? Šiandien
vandens ir koki nors puodą išsivirti kavos. Reikalin- jis nekandidatuoja, gi jo
medicina stebuklus daro!
gas kirvis, stipri virvė arba grandinė, kad būtų kuo vieton
kandidatuoja
jo
Čia kitas ligonis: dieną senukas gavo dvi pantes
įklimpusį ar sugedusi automobili vilkti. Reikia bent žmona p. Nora GUGIENE,
kraujo. Dabar, naktį, per vidurius prasiveržė kraujas ...
poros padangų atsargai ir pompos padangoms pripūsti. kuli ^ktinai per tą ilgą
Nors metų našta senuką gerokai prislėgė, liga palaužė
laikotarpį visus reikalus
jėgas, bet širdis vis dar stengiasi išgelbėti paskutinę
tvarkė, kaip jo sekretorė.
gyvgbts kibirkštėlę. Senukas, baimės apimtas, neteko
Kanados ir Aliaskos miškuose, kalnuose ir pelkėse ^iskas buvo puikiai sutvaržado. Tik slaugė, pastebėjusi per paklodę kraują, lyg
yra visokių žvėrių ir paukščių, o ežeruose ir upėse k.}’ta* Joklų. Piniginių neĮgelta puolė prie senuko... Tegu bus man leista nemigausybė žuvų. Tačiau nuvažiavus negalima tuojau su-11
J?vo. k anai e
.nėti smulkmenų, kurios gali nevieną priversti susirgti.
stoti ir pradėt žauilyt ar žuvauti. Visų pirma reikia ko ^au^reikla? '
'Stiprus kvapas su kraujo mišiniu išsiliejo koridoriumi.
gauti leidimą. Aliaskoj uz toki leidimą turistas tun uz- ĮMESK
ĮMESK BALSĄ
BALSĄ U
UŽ NOStovėjau stebėdamasis slaugės rūpestingumu ir švelnu
mokėti $50, o Kanadoj, Yukono teritorijoj, leidimas RĄ GUGIENĘ
IŽl
IŽD1NINGUGIENĘ
mu, taip pat sumanumu, kuris išgelbėjo senuko gyvybę.
medžioti ir žuvauti turistui kainuoja $100. Ir medžioti KO
kO VTFTAI
IR R
REIKAVIETAI IR
Nenuilstamai mirksi pagalbos šaukiančios šviesos.
bei šaudyt per mylią nuo vieškelio draudžiama.
LAS LENGVAI IŠSPRĘSTies manimi sustojo skubanti slaugė, pažvelgė keistu
Labyn.. sekretoriaus padėjėjas Smith Įteikia pasižymėji
Įvažiuojant per Kanados sieną, medžioklini šautu- TAS.
mo ženkiu< Aliaskos tautinės gvardijos eskimų skau
žvilgsniu, lyg norėjo ką pasakyti, bet apsisprendusi
vą reikia muitinėj raportuoti. Jeigu leidimo medžioklei
tams. kurie išgelbėjo 11 kariu iš komunistų pašauto pa
duryse išnyko. Veikiai ji sugrįžo su pienu ir šiaudeliais.
nepirksi, muitinė šautuvą užantspauduos. Pištalietai ir
—
sienio strgvbos lėktuvo.
Kas gi vidurnaktį valgyli prasimanė? Už durų laukė
revolveriai visai draudžiami.
Ne visi apsaugoti i.
alkanas ligonis, ir slaugė nepatingėjo jo pamaitinti...
ruškienė iš Šiaulių,
karelš TOLIMŲJŲ HAWAJŲ
Ilgai dar būčiau žiūrėjęs į tą stebuklingą darbą,
Nuo kitų metų kovo mė- žuvusio Petro Taruškos, giĮvažiuojant
muitinė reikalauja Įrodymo,
vaziuojant Kanadon, muitine
įrodymo, ne<0
ie .?4 milionai dar. mūšio 1900 m. lapkričio 8
(Atkelta iš 2 pusi.)
ilgai dar būčiau klausęsis tylių žingsnių ir rūbų šnarė
kad važiuoji nuosavu automobiliu. Jeigu neįrodysi, bininku gaus valandai ma- d. Naujamiesty, žmona.
.
_ . .
ne- jimo, jei švelni ranka nebūtų palietusi mano peties:
robilius bus
ir toliau nevažiuosi iki r**-ziausia
pri- įįaUsia a>i.
SI. Tai
liečia tik tų Svarbiu tempiu
reikalu paieško'
automobilius
— -sulaikytas
----- *.
iai liečia
<jav’£ •
—Kodėl tu toks liūnas nemiegi, — šiltas moteriškas
statysi Įrodymą, kad esi teisėtas vežimo savininkas. To Įmonių darbininkus, kurios mi Vytautas, Zigmas ir Iziskau- balsas privertė atsisukti. Šalia stovėjo slaugė. Akyse
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Balsuotojas

įrodymas

ūkiu

t.’

kortos.
ja keliose valstybėse. Gi
įrnųjc*
ontii. y pag.aj shjnt0 religiją impe-tyliom didvyrei
Naturalizuotas pilietis turi turėti su savim piliepilie-įmonių,
aj^’tautas
^u^.£
ata“^ taaua
^ua™
semiuosi iš ligonių liūdnų veidų,—atįmonių, kurių veikla apsiaaiuns
a ; Jį'ratorius
- ratorius yra dieviška esybė.
—Jėgas aš semiuoi
tybės popierius. Nepiliečiai turi turėti tam tikrą leidimą 1.1^°{a viena valstybe, <Jar;
’ |
]
d
ūn Bet ir bažnyčios atskyrimas sakė jį, reikšmingai įį m
mane pažiūrėjusi. Ji padėjo man
iš Imigracijos vyriausybės, kitaip negalės nei Aliaskon bininkų
atlyginimus tu
,,™ T unšie ’nuo valsb'bės padaryta Pa-nušlubuoti i lovą
užkėl
i^x.o m
m.. Juze Lapsie- .
.
.
V1 ,------------—J?
užkėlė nevaldomą, skausmo varstomą
JvavJnnt; net atgal
ato-ai ič
tvarkyti tų valstybių įstaty- gim.j. 1928
nrokle-u
2
įvažiuoti,
iš Kanados sugrįžti.
mai.
• nė - Jaūl.vtė. Rožė (Juzė?)
d k°”’ 1>atogiai “žkl«j“si. Paliet« ma"« ranką:
Kol kas šitoj srity liūd- Petronėlė Jatulytė.
Tod/l if
dajykas sklan—Miegok,—tyliai pasakė ji. —Mes budime. Reikale
nas vaizdas. 19 valstybių Paieškomi Alidė Blasze-‘
tik patrauk virvutę... Tavo koja greitai taisosi. Ar
labai skauda?
,
—Ne, jokia žaizda neskauda, kai ją globoja ange
las,—atsakiau ir negaliu atsidžiaugti malonia šiluma,
LOS ANGELES, CAL. kurią skleidžia ši rūpestinga slaugė.
nutai ėm palikti automobilį Seattle mieste, Pacifiko pa- tymus, kurie nustato ma- vvitz ir duktė Emilija
krašty, o iš tenai lėkti apie 2,600 mylių orlaiviu. Šį žiausią atlyginimą tik mo- szevičiūtė,
gimusi
planą tačiau sutrukdė blogas oras. Pasiekus Seattle terims, ir tai kažkuriose jų m. Kaune.
Apytamsiu koridorium jau sklinda rytmetinė malda.
miestą, pradėjo smarkiai lyti ir orlaiviai, suprantama, tik dirbančioms vienos ar Paieškomi.Jovirauskai,
............ ... beptynios penkiolika. Į kambarį maloniai šypsodamos
negalėjo skristi. Laukėm tris dienas, bet lietui nesimatė kitos pramonės įmonėse. Ulricho Jovirausko,
gim. Smūgis po smūgio
ištinka įeina sjaUgė
pasveikina ankstyvu rytu. Vėl prasidėgalo. Be to gavome iš Skagvvay žinią, kad E
kauską, kuris ketino mus tenai pasitikti ir po Aliaską
(Pabaiga)
pavedžioti, ištiko nelaimė: gazolino sprogimas labai
-_
t> n
j---------- »------ r-----apdegino jo vaika ir abudu tėvai išvežė vaikuti Sitkos rims ir vXramsAžubalio, kun. Juozo Balt- yaitę staiga mirė jo žentas
miestan. kur vra arčiausia lieoninė. Kada jie sagriš i ši9 ?»W>n! skatcmje
Kazys Barauskas, palikęs.
.--------PAMĖGINKITE FLORAL
Skagwav, nebuvo žinios.
.
'
- ra “'.3 r-auĮ?«10s Anglijos r renio
be sen0 UOŠT10j žmoną su Gerbiamieji!
Siunčiu $9.50 če- JNDIJONŲ ARBATŽOLĖS
Sitain aDlinkvbėms susiklojus nutarėm kelionės valst-vbės
(Massachusetts, tremtyje. ...
3 mažais vaikais.
kj. Tai drg. O. Bložienė sumo
šitaip apnnKvoems
,
nutai em keliones yew Hamshire Connecti- Paieškomieji arba zinan_ _____________ .
ka metinę prenumeratą, už 19LENGVAS
Aliaskon atsižadėti, o pasižvalgyti kiek ilgiau po Seattle įut)
~
’
tieji apie juos prašomi susi- REIKALAUJA
56 metų kalendorių ir $5 auko
I.A X AT YVAS
ir aplankyti Bntų Columbijos sostine Victoria, Vancou- Vadinasi, darbininkų or-siekti su PLB Vokietijos PONO „,EVO
ja.
Veikiančiq
verio saloje.
inizaciioms dar yra
vra dėl Krašto \ aldyba adiesu: Li_____
gamzacijoms
Aš jai pasakiau, kad "KeSudėtinių iš:
ko kovoti. Manoma, kad tauisches
Zentralkomitee,
D
.... Costa Ricos delegacija leivio” visos patalpos vra nau(Bus daugiau)
etmkus susijungus abiem (ITa.) \Yeinheim Bergstr., jungtiniu Tautų organizaci- ->ai išdažytos ir kad tas brannetrukus
Senna ir
toms
išlaiidžiosioms unijų sąjun• joj
• nabaip
“
trevoe-a.
’
’
Rogiai
kainuoja,
tai
ji
didžiosioms
sąjun Postfach 233, Germany.
pakėlė “trevogą.” Ro
.
_
Cascara
mos
kataliku
kunigas
Bend<>
™
,r
n
pa
p
s
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l
<yr
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penk,nę
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goms
(AFL
ir
CIO),
darbi----------------------—
Ką rinkti SLA iždininku?
Žievių
..
i. • ą •
.
Drg. O Bloziene neseniai Iiliko
ninkų
organizacijų
svoris
LDS sukaktis
,
.. jamin Nunez, kuris toj 0,-inašiė. neteko savo mylimo vy- FLORAL INOIJONŲ ARBATŽOLĖS
n jos gale;- vaiLietuvių Dai b. Susivieni- ganizacijoj atstovauja
ro. bet ji visuomeninių reikalų
nuo prasto virškinimo, užkieDabartiniu metu eina no- Ivmas dėl šių priežasčių. dai
. .padidės....
..
tėjimo, vidurių kataro, kepenų suminacijos į SLA vadovybę. Adv. J. Verbalis vra ilga-yeiktl, kad ne tik jįmas šiemet mini 25 metų tą Ricą, apsižiūrėjo, ka(l nepamiršta.
; stingimo, valo kraują, gydo odos,
inkstų ir moterų ligas.
Varžosi įvairūs asmenvs mėtis SLA teisinis patarėjas ^bėraliniuose JJ']tat>’inM lei" sukaktį. Šiuo metu jis turi Jungtinių Tautų įstatuose ir
N. Stilsonienė
NURODYMAS:—Jdėkite du šaukštnBrooklyn. N. Y.
ir įvairioms vietoms. Tas ir. be abejo, juo norėtu' ir ™mo’ bet ir at?
valsty- 6 356 nariup jo lurtas
kįtuOse dokumentuose visai
____
.. • • ,
••
šios Arbatžolės j puoduką vėrvra natūralu. Tačiau ir pa-toliau pasilikti, jei būtų iš?J>t209t719- Jo Prezident.u
nėra Dievo var^-p- s Aciu. Administracija ku
Har.čio vandens, leiskite pastovėti
t
.juz,c

Planas

atpuolė

Vėl

nelaimė

Biržiškos

šeimoje

į,,

I:

SKAITYTOJŲ

BALSAI

susikiojus

S.

Miehelsonas

apie 5 minutes, nukoškite ir gerkite
apie pusę puoduko rytmečiais ar eiHa-; nant gulti. Galima pasaldinti me-

Įdomiai rašo apie
Jenkins. Ypač įdo- dum ar cukrum.
aprašyta Nr. 44,'PASARGA:—Nevartokite kada vidu
rių

Paieškojimai
Neperseniausiai spaudoje
pasirodė, kad iždininko vietai siūlomas SLA teisinis Antras klausimas, ar bū- Artimųjų paieškomi Emi
patarėjas adv. J. R. Verba- tų suderinamos pareigos iž- Ii ja Vitkevičiūtė ir jos bro pnesvaistymnių organizaci- «
ju Sąrašą.
kurią valdo komunistai .
lis ir sudarvtas Komitetas dininko ir teisinio patarėjo? lis Edvardas \ itkus.
J
...
ji remti.
*
Išvada tegali būti tokia. Paieškoma Ignatavičiaus ------------------------ ---Reikia visai rimtai pagal-kad neapsvarstytos aplinky-šeima: vyras Dimitrijus, SVIESKIMES
voti ar tikslingas toks siū- bės tu dvieju pareisru sude- žmona Liudmila ii sūnūs
, Vladislovas, Aleksandras ir ILGI ŽIEMOS VAKARAI VERKDAMI PRAŠO KNYGŲ
Andrius.
ypač tų. kurios parduodamos už visai žmoniška kainą ir
kurias pradėjęs skaityti, skaitysi neatsikvėpdamas, kol
Paieškoma
Stefanija
TaSUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
pačioje

dvi

ti

organizacijoje

VISUS

PRIKLAUSYTI

susijungti
tuvybės

vos

savo

ir

darbui

sesėmis

kovai

ir

DARBĄ

Amerikoje,

Lietuvių

broliais

už

tai

bendram
gražią

lie

Lietu

ateitį.

suteikia

SLA

parankiausia,

jūsų

VEIKLA
ir

ir

Seimai

jo

raiysite

SLA

naujai

proga.

Lietuvių

yra

Amerikoje

tikriausia—sujungta

SLA

apdrauda

su

pagelbės

nelaimėje.

tikslai

bei

nuopelnai

kuriuos

16-tą,

Vasario

visiems

lengvatas

naudomis.

pasiekti

niuose,

prasidėjęs

ir

pigiausia

fraternalėmis

bai

SLA

Suisivienijime

APDRAUDA

ir

j

Pasinaudokite

įstojantiems.

jums

VAJUS,

Įstojimo

gausit

praeityje

apraSyti

tuojau

dar

nuveikti

atskiruose

nemokamai,

leidi

jei

Sekretoriui:

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

skaudėjimas,
ar kiti

Tankus

šių laxasudaryt pa-

vistas?

LIETUVYBfeS

Susivienijime

su

išlaikymo

LIETUVYBĖS

SLA

BENDRĄ

Į

(pilvo

turė-

AMERIKOJE
KVIEČIA

skausmas

p»-

RAMUNfiS
švieži
Ramunės
žiedai pusė svaro
$1.25. Ramunių ar
bata visada gerai
gert. Liepos žiedai1
pusė sv. $1.25. Lie
pos žiedai yra var
tojami dėl iššauki1 mo prakaito, pūslės ligų. šalčio
į ir inkstų ligų.
Puplaiškių Lapai
pusė sv.
,'$1.25. Kartusis puplaiškis ge
rai nuo kepenų ligų. škorbuto,
geltligės, reumatizmb ir kirmi
nų. Trejanka 75 centai. Trejanka nuo visokių vidurių pik
tybių.
Prisiųsk $4.00 tai gausi vis-'
ka kas čia yra pasakyta.

ALEXANDER’S CO.
414 Broadway
So. Boston 27, Mass.

pabaigsi. $13.00 VERTĖS KNYGŲ DABAR TIK UŽ
$5.00! Tuoj kišk penkinukę i voką ir siųsk, nes tokia
proga atsitinka rečiau, nei aukso klodų suradimas.

SAUIĖS RŪSTYBĖ (romanas)
myli. o nemylėt negali, kada
Kaina $.3.00

sako: skaitai mane. nes
mane skaitai. 311 psl.,

ČIKAGOS ŠEŠĖLIAI (novelės) sako: skaitai mane. nes
aš parodau tau gyvenimą baisesnį, negu pats gyvenimas
parodytų. .316 psl.. kaina $.3.00. Iliustruota.

-ymai yra rdOTnūs ir pagejdau-isvoris: 5 uncijos
Kaina: $2.00
t
Perkant žolių mišinį, visados pra-

įįnj

v;

...

,

............................... šykit Florai Jlerbs. gausit geriausių.

Norėčiau, kad
Jenkins ir gu užsakymais malonėkite ir pitoliau tęstų panašius aprašy- n'Kus prisiųsti, nes kitaip užsakymas
1
nebus išpildomas. Kreipkitės prie—
mus.
FLORAL HERB CO, Dept. 5
Box 305, Clinton, Ind.
A. Vaisnis
(45)
East Coulee. Altą
A.

MES ATLIEKAM ...

VISOKIUS SPAUDOS DARBUS
Jei tamstoms reikia—
o BIZNIO

O LAIŠKŲ

ŠIRDIES RŪMAI (romanas) sako: tik tada vaikščiosi
širdies rūmuose ir juos tikrai pažinsi, kada mane skai
tysi.. 449 psl.. kaina $4.00. Iliustruota.

KORČIUKIŲ

<► SPAUSDINTŲ

-^BET

SU

KOKIAI

♦ PROGRAMŲ

VOKŲ

ANTGALVIAIS
PRAMOGAI

ar

BILIETŲ

PLAKATŲ

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!

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

VISOS 4 KNYGOS SYKIU tik už $5.00! Persiuntimo
kaštus apmokame. Rašykite: Dr. Alg. Margeris. .3325 S.
Halsted St.. Chieago

“KELEIVIS”
636 Eaat Broadway, South Boston 27, Mi

8,

P.

S.

Puikiausia

Kalėdų

III.

dovana—šitos

knygos.

>1 *

KELEIVIS. SO. BOSTON

Puslapis Aštuntas

GRAŽI PRADŽIA

No. 48, Lapkričio 30, 1935

nė prieš toki akiplėšiškumą
neprotestuoja.
Kur tau, Dr. B. Matulionis
Inž. Madas Sirutavi- Gustaitienė vis: “Taip, taip,, Vid*u«, specialiai pJančiij ir šir
ligos. Priima bet kurią d.e- •
čius yra vienas senųjų Raiščiau, daugiau jausmo, dies
ną, iš anksto susitarus telefonu ar j
Lietuvos Socialdemokra-(ĮaUgįau šilumos. Taip, ge laišku.
22, Pascosg, Rhode talaai
tų Partijos darbuotojų, raį
Mano nervai Įtemp- Tetef.
. Adresas: Štili Sanatori u*.
U'allum Lake, Rhode lsland.
v eikliai dalyvavvęs 1905
įRį ploniausios Stygos aš- Astumas:
nuo Providence—24 my
metų revoliuciniame ju- trumo ir jau rengiuosi šok- lios, nuo SVorcester—26 tn., noe
Boston ar Brockton—50 m., nuo
dėjime. žymus V ilniaus tį suti ukdy ti tokius pokštus. Thompson, Conn.,—10 myliu.
Didžiojo Seimo daly vis, ’pjR tuo pačiu akimirksniu
.Nepriklausomoj .Lietu- geraį nusiteikęs, Įeina mūEMP1RE WALLPAPER
voj sukūręs naujų pra- sų scenos Zeusas Henrikas
COMPANY
monės Įmonių, kuriose Kačinskas. Ji pamatęs
Badarbo sąlygos buvo pa- rQnas truputėli liaujasi, bet
Savininkas Gerald Vareika
vyyzdingos, dabar s>- įr vėl greitai atsistoja ant Didelis pasirinkimas
viso
vena Su. Bostone, yra nepatyrusias moteris iš ke- kiausių popierių ir “oilcloth”
L. ųarbinmku Draugi- jįo vedančių kojų. Kačinssienoms lipdyti
jus Centro Valdybos na- Ras gelbsti padėti, bet visai
su didele nuolaida
rys.
ne tokiu būdu, kaip papras- 135 Emerson St., k. Broadway
________________ čiausia logika
reikalauja.
9 iki 6, penktadieniai*
“
Argi
šitaip
reikia
tokius Atdara nuo
iki 8 vai. vakaro
Fl/ZlO tt
V1Z1JO
partneriai juk ofi- vilioklius tvarkyti? Argi ši»
daliai
DUOtoi? c^1?1 vecię, ir jiems viskas taip, Henrikai? Ach, ką pa
leistina, o čia, žiūrėkite, Jaro raudonas vvnas
vvnas ..
V. SlRLTAVlčILS

Lapkričio 27 d. buvo 4
už geležinės uždangos esan
čių tautų koncertas. Didelė
Hancock salė buvo pilna.
Koncerte dalyvavo: lietuvių
DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO 50 METŲ SUKAK- šv. Petro bažnyčios mišrus
TIES PROGA SVEIKINAME VIENINTELĮ GYVĄ JO choras (vadovas Jeronimas
PREZIDIUMO NARĮ PROF. JUOZĄ KAMINSKĄ IR Kačinskas), latvių -Liga'
VISUS KITUS PO PLATŲ PASAULĮ IŠBLAŠKY TUS mišrus choras (vadovas JaDAR GYVUS NARIUS.
nis -Vustrums), lenkų vyrų
___________
- sujungtas “Echo ir rolonaise’’ chorai (vadovas AnthoKUR EISIME
VILNIAUS SEIMO
ny Nurczynski) ir ukrainie
SEKMADIENĮ?
MINĖJIMAS
čių katalikų šv. širdies mišDidžiojo Vilniaus Seimo šio sekmadienio vikara injs choras (vadovė Helene
50 metų sukakties minėji- (gruodžio 4 d.) visi renka- Sydoriak - Haire), Onos
mas Įvyks ši sekmadieni, mes i Piliečių Draugijos sa Ivaškienės ir ukrainiečiu
į ------------------Liet. Darbininkų
Drau- tautmiu šokiu grupes.
gruodžio 4 d. 3:30 v. p. p. lę. s
,-----Municipal salėje (Broad- gijos 21 kuopos metini po- Koncertas paliko malony .<
way, tarp G. ir H. gatvių), kyli. Pradžia 6 vai. vak. Nu- įspūdi. Sveikintina pradžia.
Programa:
ėję užkandžiausime, pasi- Tokie koncertai dvejopai
1. Prof. Kučo, Skranton klausysime, ką papasakos naudingi: pačiu ; dalyvius
Arianai.
rungtyniauun-to profesoriaus paskaita. daug svieto matę drg. Mi- nrn„o< iš-<uk- ivv nas
*“*
kius mintis ir nezy
as Peter
Peter Diek , ar
2. Inž. Sirutavičiaus, buv. chelsonai, patys pasiciahn- n; ° znnovai tun piogo.. n-.u
aį kaitė.
pinosi išramnti išsndomišYilniaus Seimo atstovo, pri-sime Įspūdžiais su senai ma-Sirsn ir pamatyti kitų tau- kitą
g oiįą vietelę,
• -•
.
t
? kambario “Kur tain
siminimai.
tytais draugais ir pažįsta- tų menines pajėgas, palv-šūktelėjau Gustaičiui, sku- Juitinų minčių spaudzm-Kojo kambario. Kur taip
3. H. Kačinsko, buv. Vii-mais, pašoksime, žodžiu, §įnti jas. Ir iš viso bendra- bančiam is naktinės pamai- mas, atsargiai susinėčiau j skubu Palauk pabaigos,
kampe
niaus dramos aktoriaus, de- gražiai, maloniai vakara vimas su kitomis to paties nos namo.
-amne pūpsanti
nuusan i foteli.
o i- .Jaa- _šnabžda Gustaitis. Ne, ne,
praleisime. Iki pasimatymo I likimo tautomis šiuo metu “žinai, kad aš po kar- me lengviau ir darbines ke- man užtenka. Skubu i naklamacijos.
čiamas nevaikštau. Jeigu Įmes užmaskuoti. Zita tvar- mus. Ką gali žinoti, nors
yra ypač svarbus.
4. St. Liepo, buv. Vii-----------------------nor.- Karią ten užsukčiau, kosi, kaip nuosavoj gūžto-h' keliolika metų vedęs, bet
niaus ojieros solisto, dai- Mūsų šachmatininkai
prieleiius Stasys Liepas dar je: atnešė lėkščių su
vai- mano žmona dar jauna. O
Jei.
-----------nos,
akompanuoja
DĖKOJAME
gražesnių eilėraščių prira- siais, pastatė vyno ilgakojes jeigu ir su ja, kaip “RauKačinskas, buv. Vilniaus Lietuvių Piliečių DraugiVyno'
"vtu apie mane. Ko gero, taures, sutvarkė kėdes. Tuo dona jame
Vyno” veikale,
simfon. orkestro dirigentas, jos šachmatininkai Į 1955- Už man surengtą gražią
veikti?
turėčiau
jis visai pamirštų ir dainuo- ta‘pu Vilėniškis tik skrieja ką tada
Minėjimą rengia trijų są- 5b metų Bostono “Metropo- puotą gimtadienio proga
sparną aplink ją, tik rėžia. Bet toji pabaiga velnionisjungų: ALTO,
Pasaulio litan Che
lygos pirmeny.- nuoširdžią padėką reiškiu ti. "Eei vis dėl to...” ban-Gi šelmė Gustaitienė darkai intriguoja: kuo ten visLietuvių Bendruomenės ir bes Įkėlė 3 komandas (A. Mr. & Mrs. Yanush. jų dūk
Gruodžio
L džia.; u t; ūdyti. Antanas su-kimesnių jausmų pasireiš-Kas pasibaigė?
Vilniaus Krašto Lietuvių B ir Č). Pirmą kartą ban- relei Lillian ir sūnui 7'stojo. perbraukė ranka sa-kimo iš jų stengiasi išspaus- mėnesio 11 d. 3 vai. būsiu
Bostono skyriai.
domos lietuvių jaunosios jė- nard, kurių namuose
netrusiškus plaukus irti. ‘Nors greičiau duotų vie-High School salėje, South
Bostono ir apylinkės lie- gos B ir C kiesėse. Praeitą buvo suruošta. Mr. & Mrs.
.......
išmesti. Bostone. Ateikite ir Jūs vituviai prašomi kuogausiau penktadieni i So. Bostoną Galinskas ir jų dukrai Fran- satyro grimas padaręs, n4 pilną stikliuką
buvo atvvkusi BOYLSTON ces, Mr. & Mrs. Belek, Mr. pu/baisiai pi^r^bždėjo: Dr^u b^ toki nuode-si.^ Tikiu, kad iš ten išeidalyvauti.
šimtą kartų linksmiau
klubo komanda, kuri Įveikė Charlie Adams, Mrs. Ves- Įįime
JSk^ni3Vę --15
nuriteike
Rengimo Komisija
negu išgėrę
po
Lietuvių B 3:2, bet musų man, Mr Joe Bellard
.
padorias ’irnepa- prasiveria durys ir jose pa- keliolika taurelių raudono

DR. D. PILKA

Ofiso Valandos: nuo 2 iki 4
ir nuo 7 iki 8

546 BR0ADWAY
SO. BOSTON, MASS.
Telefonas: SO 8-1320

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS

GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir $-8
Nedėliomis ir šventadieniaia:
nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti t ph^n’s tomer
DORCHESTER, MASS.

FLOOD SQUARE
HARDVVARE CO.
Savininkas A.
628 East Brnadiray
South Boston 27, Mass.
Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa
Popieros Sienoms
Stiklas Langams
Visokie Reikmenys Namams
Reikmenys Piumberiams
Visokie Geležies Daiktai

Vaikiui dovanu $5

pasipriešinimą.
das ir Mr. & Mrs. Juozas dona' ^^lamas, susispieJurgis
Rimas Karosas įveikė E. Arlauskas.
^las Bl?adway rapone, lisku balseliu čiulba. Aciu,
Jurgis
.
Senas “Keleivio’’ skaity K. imu svariu knmiinHns <?ov^ vv.-ta i.- -fino.ic vov bet nė i viena duru nepra- ponas, jus buvote labai madaPbai-lonus ... Sudiev!” Bet tas Mirė Varta vičius
tojas
Silvestras
Broun Kolmą. svečių komandos- Sav o, vyi o n sunaus v ai - yf
kapitoną
(pirmoje
lentoje),
du.
(Briaunis)
iš Franklin.
mane tempi?” pradėjau ne- nachalas nė dėmesio Į atsiAnna Sugzda
Mass.. pratęsdamas prenu- o Gediminas Šveikauskas ir
rimam;. "Tylėk, gaivale, sveikinimą nekreipia. Ru- Lapkr. 20 d. mirė Dorchesmerata pridėjo Maikiui do-,Leopoldai Šveikauskas suand i • / ai kad šeimvniš- dolf Valentino povyza ir jo vičius, paliko būdančius sūlesė lygiom su B. Kingu ir BUVO POKYLIS
vanų $5.
Koje Kompanijoje visada šypsena veide įžengia į nu ir dukteri.
;J.
Hurvitzu.
Albertas
GedNuoširdi padėka už ją
IR KONCERTAS
jaukiau." “Antanai, bet aš kambarį, nė nepasisveikinęs
' raitis ir Stasys Kazlauskas
_____
A. J. NAMAKSY
darbinėmis kelnėmis, o su beria savo
susikaupusius Reikalingas indu plovėjas
pialaimėjo.
Bostono vvru choras lap- jom;.' ; adorioje kompanijo-jausmus: “Jūs esate raudoREAL ĖST ATE & INSURANCE
Pašaukė karo tarnybon
Reikalingas
indų
plovėjas
vvnas knkstolo taure409 W. Broadway
-------wksta pas AirForce CRC knci°
<L PlIiecu* Dl'-Jos je visai kaip ir be kelnių,” nas vynas
(dishvvasher), geros darbo są
SOUTH
BOSTON, MASS.
R. Mieželis, kuris ši pa-‘Gruodžio 2 *d. Į pirmenybes
. !>okylL be^j5s n?juokais ožiavausi. Veltui, je; ne, jūs esate: nepalygi- lygos. Kreiptis rytais po 10:30
Office
Tel. AN 8-0948
vasari baigė Havard uni- stos Lietuvių “C”, sudaryta kartu buvo ir koncertas, nes Gustai:;.- pravėrė nepažis- namo skulptoriaus išskap- vai. iš ryto j Clinstrubo ręsto
Res.
37
ORIOLE
STREET
versitetą ir tarnavo Gilette iš Algimanto Ivaškos, Sau- svečiai turėjo progos pasi-tamo mūrinio namo duris, tuota statula; o ne, ne, jūs raną. 3<>4 \V. Broadvvay, So.
West Rnsbnry, M s
tironiškai
sugriaudė: esate
stirna šimtamečio Boston. Mass.
Tel. FA 3-5515
fabriko administracijoj, pa- liaus Vaičaičio, Gedimino klausyti viso choro ir jo
kvarteto
dainų.
o
be
to
“
Eik:
“
Įėjome.
Niekas
mūs
miško
aikštelėje...
” Grašauktas karo tarnybon.
Kuodžio ir kt.
priedų buvo ir jų “kaimo nepasitiko. Tik Aleksandra žuolė Greta Garbo ar Hedi
-------------------------- Į Šachmatininkai renkasi
muzikantai” su iš Lietuvos Gustaitienė erdviame kam- Lamar bando protestuoti, RADIO PROGRAMA
L. B. Apygar. suvažiavimas palošti i So. Bostono Liet.
Tel. SO 8-2712 arba BI 4-9013
instrumentais baryje komandavo du anks- bet visos jos pastangos ei- Lietuviu Radio programa
-------Pil. klubą, kiekvieną atnra- atsivežtais
iš stoties WBMS, 1090 ki- Dr. J. C. Seymour
Bendruomenės Apygar- dieni nuo 7:30 v. v. Kas (taip bent buvo teigiamai. tyvus svečius: solidnų, ap-na vėjais.
veikia sekmadiebuvo pilna salė. valu- poną ir šmaikščią Ir. o Viešpatie, koks siau(LANDŽIUS)
dos suvažiavimas bus gruo- norėtų naujai Įsijungti Į Svečių
..............
12
iki
12:30
vai.
džio 4 d. 1 vai. p. p. Tau- šachmatininkų eiles, prašoskaičiumi sis pokylis ne-jaunuolę, O šiedu, nors ir bas mane apima, kai Įsi- ™als nuoPerduodamos lietu- Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Vartoja vėliausios konstrokcijoa
ai ujami, jautėsi vi-žiūrau Į Įkyrųjį Rudolf Vatinės S-gos namuose. 484 mas kreiptis i vadovą Kaži Pia}en^ė tjk
pavasarį bu-g
X-RAY Aparatu
dainos, muzika irE. 4th gt.
Merki. tel. AN 8-1282.
* VVS1° ‘.'Keleivio sukaktuvi-gai patogiai. Visai, kaip Lu-lentino: juk tai ne jis, o_
Pritaiko Akinius
------------ -------nR> pokylio. Jis rodo, kad eile Bali su nuosavu vyru mano meškeriojimo kompa-.in^autea^a>aKa.
VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8
Biznio reikalais kreiptis Į
534 BROADWAY
LIETUVIŲ DARBININKŲ DRAUGIJOS 21 KUOPOS bostoniečiai Įvertina vyi-ų televizijoje arba “Long, nijonas Kazys Šarūnas, ata- Baltic Florists gėlių ir do
80UTH BOSTON, MASS.
choio darbą. Tai geras pa- long u ailer” filmoje. Kas kuoja Reginą Norvaišaitę,
Metinis Banketas
skatinimas jam ir toliau čia per pokštai? Anie tele- Nė Gustaitis, nė Gustaitie- vanų krautuvę, 502 East
Broad way, So. Bostone.
puoselėti mūsų dainą.
Šį sekmadieni, gruodžio 4 d. Lietuvių Piliečių Drau
Tel. SO 8-0489. Ten gau Tel. SO 8-2805
namas ir “Keleivis.”
gijos svetainėje 368 West Broadway, South Bostone.
GAIDE MERCHANDIS1NG CO.
šį

Pradžia

6

vai.

Apiplėšė Arlauską

vak.

Kviečiami visi pažangaus darbininkų judėjimo
prieteliai atsilankyti ir saviškių tarpe maloniai praleisti
.vakarą, šeimininkės susitelkė paruošti gardžią vakaį ienę, šeimininkai pasirūpins gėrimais, o muzikantai
linksmins visus, senus ir jaunus. Grįžę iš ilgokos kelio
nės S. ir M. Michelsonai pasidalys įspūdžiais iš vendravojimo po Ameriką.
Jaunimas gali ateiti tik pašokti.
Iki malonaus pasimatymo ši sekmadieni South Bos
ton L. Pi!. Dr-ios salėj.
Rengėjai

NAUJAS ATIDARYMAS

Raynham Country Club
Ant Rožėno Kalnelio

<

ĮVAIRŪS GĖRIMAI IR VALGIAI
Šokiai kiekvieną penktadieni ir šeštadieni vakarais

KU kelias Bridgevvater-Ravnham Line

Kviečia visus pasilinksminti savininkai
Povilas Lapenas ir Krank Rožėr.as

šeštadieni 10 vai Į Juozo '
Arlausko silpnųjų gėrimų ;
parduotuvę “Boris Bever- J
ages," 220 E. Seventh gt.. !
So. Bostone, Įėjo 2 ginkluo- I
ti vyrai ir pareikalavo ati- ;
daryti pinigų kasą. Pasiė- J
mę apie S400 ir liepę nie- !
kam apie užpuolimą nesą- •
kyti, “svečiai” išėjo.
Parduoturėj tuo metu bu-1
vo savininko žmona Judita
Arlauskienė ir 4 saviškiai
vyrai: Albertas Kleponis.
Valteris Lepečka. Aleksas
• Patackas ir Juozapas Platu{ kis.
Į»
»
««
♦i
4•
I
4t
4
•1

Paskaita rotariečiams

Daktaras Stasys Jasaitis,
kuris Carney ligoninėj bai
gia specializuotis vidaus li
gų srity, lapkričio 30 d.
pakviestas laikyti paskaitą
I Youngstown, Ohio Rotary
4
.,4 Klubo nariams.

Steponas Minkus.

Televizijos aparatai, radijai, elektriniai dalykai,
laikrodžiai, papuošalai.

318, E STREET, SO. BOSTON

t
i
i

:« i

:is pasirinkimas gražių ir naudingų dalykų sau ir
ms. Prieinamos kainos, lengvos sąlygos. Puikūs
ižiai, visokių firmų ir rūšių. Už senus laikrodžius
me dideli nuolaidą. Siunčiame agentą į namus su. ♦♦
m. šaukit telefonu AN 8-6845 arba užeikit patys
I
;:s E Street. South Boston.

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

•

NAMŲ SAVININKAMS

!■

Pentiname namus iš lauko
ir vidaus; apkalame ringe
liais; sutaisome pijazus ir
dengiam bei taisom stogus.
Prašome kreiptis laišku 1:
John Petrus
206 Gold Street
Randolph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 409
W. Broadvvav. Room 4,
So. Boston, Mass.

CASA LOMA

^SOOCCOCOSCOSOeCOSOSOOSOOft

Ant Melsvo “Robins Pond” Ežero
Route 106, East Bridgewater, Mass.

APSIDRAUSK NUO
LIGŲ IR NELAIMIŲ

ĮVAIRŪS G ė RIM a I—Už k a N Dž I a I—PIZZ a

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

šokiai kas trečiadieni, penktadienį ir šeštadieni.
Groja penkių asmenų Eddie Martin orkestrą.

: tdieni visus linksmina muzika ir dainomis Bill & Tex,
the ‘‘Singing Sweethearts.”
Iz>ma populiari viela šokiams žiemą ir vasarą. Dėl
informacijų kreipkitės telefonu: Bridgetvater 855.

BRONIS KONTRIM
598 E. Broaduav
So. Boston 27. Mass.

ei. A N 8-1761 ir A N 8-2483

Dr. J. L. Pasakantis
Dr. Amelia E. Rodd
OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro.
Seredomis—ofisas uždarytas.
447

SOUTH

BROADH AY

BOSTON,

MASS.

VAISTAS “AZIVA
1—Vaistas nuo nudegimo ir
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.
Reikaiaukite Sitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui
kiekvieną

numerį

$1.

Pini

gai, čekis ar money orderis ii
kalno. Adresuokit:
(»-6)
Joscph Machinskas
295 Silver Street
South llostoa 27a

Mi

