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Šiaurės Rytų Valstijos 
Skaito Audros Nuostolius

Arti Dviejų Šimtų Žmonių Žuvo Potvyniuose; Bilionai
Dolerių Nuostolių; Šimtai Tiltų Sugriauti; Apie I 

100,000 Darbininkų Be Darbo dėl Dirbtuvių 
Sustojimo; Nukentėjo Lietuvių Tirštai Gy

venamos Vietovės; Prezidentas Lanko 
Potvynio Vietas

Pereitos savaitės penkta-r Massachusetts valstijoj 
dienio audra ir liūtys prida-'nuostolių padalyta gal už 
rė didžiausių nuostolių še-Įvisą bilioną dolerių, 
šioms šiaurės rytų valsti-Į Potvyniai daugelyje vie- 
joms. Ypač nukentėjo Con- tų užteršė miestų vandeni 
neetieut, Massachusetts,1 ir gyventojai negali jo var- 
Pennsylvanijos ir New Jer-’toti dėl ligų (šiltinės) pavo- 
sey valstijos. Mažiau nu-jaus. f kai kuliuos mies- 
kentėjo New Yorko ir tus vanduo gabenamas tro-
Rhode Island valstijos. Įkais, kitur žmonės ragina-

Del nepaprasto lietaus,'mi vandeni pirma išvirinti 
kuris vietomis tęsėsi 24 va- arba vaitoti vaistus vande- 
lanuas ir pyle, lyg tarsi'niui apvalyti nuo ligos ba- 
aangus butų prakiuręs, cilų.
upes staiga pakilo ir issiiie-1 Po didžiojo potvynio šeš- 
jo iš savo vagų. Daug mies-'tadieni ir sekmadieni, kaip 
tų ir miestelių paupiuose’tik vanduo pradėjo atslūgti, 
buvo užlieti vandens. (žmonės tuoj ėmėsi atsista-

Massacnusetts valstijoj tymo ir valymo darbo. Pir- 
daugiausiai nukentėjo va- mąją pagalbą nukentėju- 
kannes dalies miestai kaip siems suteikė Amerikos 
bpnngfield, Chicopee, Hol- Raudonasis Kryžius. Dar 
yoke, VVorcester ir daug ki- šj antradieni apie 40,000 
5n žmonių neiralėio crižti i sa-

Connecticut valstijoj skau- vo gyvenamus butus. Lai
džiai nukentėjo miestai ke pųtvynio armijos heli- 
\Vaterbury, Torrington, kopteliai gelbėjo žmones iš 
Putnam, Naugatuck, Col- apsemtų vietų, o kai tik 
linsville, Thomaston, Win- potvyniai kiek atslūgo, ar- 
sted, Danburv ir kiti. mija pradėjo siųsti kilnoja-

Pennsylvanijos valstijoj mu« tiltus į vietą nugriau- 
potvymai nusiautė Strouds- pastatyti.
burg, Scranton, Easton, Ha- apsemtų ir sugadintų
zieton, Tamaųua, Reading, dirbtuvių apie 100,000 dar- 
YVilkes-Barre ir kitus mies- bininkų negalės kun laiką 
tus. Poconos kalnuose štai- dirbti. V ien Massachusetts 
ga pakilęs vanduo užliejo v arijoj apie 60,000 darbi- 
vieną vaikų stovyklą, potvy- ninku neturės kurį laiką 
nyje žuvo apie o0 moterų ir darbo. Y įsose valstijose dėl 
vaikų. Iš viso Pennsylva- potvvnių netekusiems dar- 
mjoj žuvo 95 žmonės ir ke- bo darbininkams mokamos 
lios dešimtys yra dingusių, bedarbių pašalpos. 
Connecticut valstijoj žuvo Atsistatymo išlaidos den- 
60 žmonių ir apie <0 žmo- ujamos iš federalinės v ai
niu vra dingusių. Daugiau- džios pašalpų, iš valstijų iž- 
siai aukų ouvo YVateroury dų ir daugiausiai iš pačių 
m.este ir ypač lietuvių gv- nukentėjusių žmonių ki&e- 
venamame rajone. YY ater- Apdrauda nuo potvy-
bury žuvo 12 žmonių ir 33 maz*1 ka? teturėjo ir to- 
dar yra skaitomi dingę, jų k^ apdraudą sunku via

NELAIMĖS IFi IRTAS LAIVAS

Norvegijos laive Tancred. kuris plaukė 5,0 myliu nuo San Francisco uosto, didelės au
dros metu mašinų skyriuje Įvyko sprogimas. Du jūrininkai buvo užmušti, 4 sužeisti. 
Krantų apsaugos tarnyba atskubėjo pagal x>n. mažu laiveliu atvežė gydytoją ir vai
stų. Vėliau laivas, kuriame buvo 52 jūrinin .ai ir 12 keliauninkų, galėjo saugiai pasiek
ti uostą.

Šiaurės Afrikos Riaušėse 
Žuvo Virš 1000 Žmonių

Arabų Nacionalistų Sukelti Kruvini Neramumai Dar Ne
siliauja; Daugiausiai Aukų Buvo Alžiro Vienoje 

Dalyje; Prancūzai Veda Derybas su Moroko
Nacionalistais dėl Savivaldybės; Ar Šiau

rės Afrika Bus Antra Indokinija?

Muitai ant Dviračių Pereitą šeštadienį pran- 
Perpus Pakelti™?* ™!domoj Sia“-«s,Af-s. nkoj n€paprastai kru-

“ TA ... vinos riaušės. Arabų na- 
Prezidentas D. D. Lisen- cionaiįstaį pUOiė prancūzus 

hower pereitos savaites ga- Alžiro lytinėj daly> Con.
le įsakė pakelti muitus ant stan[įne mieste ir apylinkė* 
įvezanių is užsienių dyira- Kautynėse žuv0 apie 70 
cių 5O‘/i. Muitų pakėlimas prancūzų Uaril, ir poiicjnin-
a» e /-» I r« a i »a k 4 .« z-v I — a» / I / I « vi — *aiškinamas tuo, kad dvira- ikų ir 450 arabų maištinin-

Mainieriai Gaus Adenauer į Maskvą Atomų Mokslininkai C1,1įsi^ab)ank^ti 1S A^sl.nnu?lky- Pat dieną kilo ne
Didesnius Lžaarbius Rugsėjo 9 Dieną Baigė Suvažiavimą dXLčių gamybai.

gresia pakenkti Amerikos ir Moroke> kur

lavonai nesurasti. Dingusių
tarpe via tokios lietuviškos , Pl* .. ,
pavardės žmonių, kaip Vik- bouei sį antiadienį lankosi 
toras Babonis, Ana Valekis, Potvynio nušiauštose vieto- 
Žitkai vyras su žmona, Var- « !r P° apžiūrėjimo federa- 
nauskienė, Marė Šimkus, raidžia gal pasklis
Antanas Darnus su žmona, stambesnes sumas nukente- 
Ana ir Gene Klimas, C. Sa- Juslom.s sritims atstatyti, 
viekas, Walauskų šeima su co.zlI,_lT c.AO>,,-D,A,
trimis vaikais, Armonavi- SO 1SV^KO KANAJDON 
čienė, Laukas, Sardinskai, IŠVYKO KANADON
Stanikas, Padaigas ir kt

Massachusetts valstijoj žu- kurie lankė Amerikos far- 
vo 19 žmonių. Rhode Is- mas virš mėnesio laiko, jau

Prezidentas D. D. Eisen-

land valstijoj 2.

arabų nacionalistai išsker-
„ dviračių da- ^ virš -g prancūzų, tame

,  ....................... . , .. o , . . .. - . Įvežama iš Anglijos, skaiciuje nemažai moterų ir
re su darbdaviais siaurinėse Adenauer rugsėjo 9 dieną mų mokslininkų suvaziavi- apie pusę miliono kasmet,!

Angliakasių unija susita- Vokietijos vadas Dr. K. Pereitą šeštadieni atomi- bar
Daugiausiai

vaikų. Riaušės greit per-
______  ,___ _______  vie-

.. pasikei e m-262,000, Prancūzija 88,000,, jr vįgą kraštą aukų 
ir kultūrinių formacijomis apie atomines Austrija 35,000 ir tt. skaičius yra labai žymus. Iš

Kasmet Amerikoje pai- vįso Alžire ir Moroke per 
duodama du su pu.se milio- praeito savaitgalio riaušes

valstijose, kad angliakasių vyksta Į Maskvą tartis su mas Ženevoje pasibaigė, paskui seka Vokietija suigimetė j kitag Moroko
uždarbiai būtų pakelti po rusais "dėl 
$2 į dieną. Dabar anglia- ekonominių 
kasių uždarbiai minkštųjų ryšių'' atnaujinimo, 
anglių kasyklose bus $2Ū.- Vokietijos vadas

diplomatinių, Mokslininkai

energijos pritaikymą 
reika- meto įeikaiams.

25 į dieną. Nuo šių metų lauja, kad rusai sutiktų de- Amerikos Atominės Ener- nai dviračių, iš to skaičiaus 2UVO apie tūksUntį ar dau- 
rugsėjo 1 d. uždarbiai bus ietis ir dėl Vokietijos suvie- gijos Komisijos pirminin- Amerika pagamina apie giau žmonių Sužeistųjų 
pakelti po $1.20 į dieną, o nijimo. Rusai sutiko ir sa- kas L. Strauss sako, kad su- pusantro miliono, kiti yra gkaįčįaus nepaduodama 
nuo balandžio 1 d. 1956 m. ko, kad jie sutinka derėtis važiavime neabejojamai atvežami iš užsienių. Alžire F
bus pridėta dar po 80 een- visais klausiniais, kurie lie= pasirodė, jog Amerika pir= ------------ -
tų į -dieną. čia Rusijos ir Vokietijos mauja atomų mokslo srity- . , » •

Pietinių valstijų darbda- santykius. , je ir pasirodė su savo išra- AtnoaSOuOrių
viai dar nesusitarė su unija Vokiečiai Maskvoje keta dimais, bet L. Strausss iš- Išvarė iŠ Vūlgyklos
dėl uždarbių pakėlimo, bet kelti ir vokiečių belaisvių kėlė ir rusų mokslininkų ge- --------
laukiama, kad ir jie sutiks, klausimą. Pagal vokiečių rą pasiruošimą ir išsimoks-

Mainierių laimėjimas tuo davinius, dar daug tūkstan- linimą. L. Strauss pabrė- 
svarbus, kad kasyklose da- čių vokiečių karo belaisvių žia, kad Amerika gali atsi- 
bar yra daug bedarbių, bet yra laikomi Rusijos Įvairio- likti nuo Rusijos atominių dijos 
darbdaviai sutiko be ilges- se da^bo stovyklose. Vo- tyrinėjimų srityje, jei ji ne 
nės kovos uždarbius pakel- kiečiai norėtų visus savo pasirūpins jaunų moksliniu

karo belaisvius išvaduoti. 
Vakarai irgi nekantriai

stebės vokiečių derybas su 
rusais. Niekas neabejoja,

-------- kad rusai bandys vilioti vo-
Sovietų Rusija rugpiūčio kiečius, kad jie atsimestų 

20 d. pranešė Amerikos nuo karo sąjungos su Vaka

ri.

RUSIJA
TRIS

ku ruošimu.

PALEIDO
AMERIKIEČIUS

Indija Nutraukė 
Ryšius su

paėmė
arabų

prancūzai
virš 600 ginkluotu, 
nelaisvėn. ' ,

Šios savaitės pradžioje 
prancūzų vyriausybės na
riai tariasi su Moroko va-

Touston, Texas, aerodro- dais dėl priemonių riau- 
mo restorane šį pirmadienį šėms sulaikyti. Moroko na- 
įvyko toks atsitikimas. In- cionalistai reikalauja, kad 

ambasadorius G. L.
tos dabartinį Moroko sulto
ną, kuris prieš porą metų

prancūzai atstatytų iš vie-
Mehta ir jo sekretorius B.
A. Rajagopalan įėjo į aero
dromo restoraną pietų vai- užėmė sostą, kai senasis 
gyli. Jie lėkė į Meksiką ir sultonas prancūzų buvo pa- 
Houstone turėjo laukti dvi 5 -

Lisabona pusetuvo.
valandas kito lėk-

Restorano vedėjai abu 
diplomatu paprašė išeiti iš 
viešosios valgyklos ir pasiū
lė jiems valgyti mažame

šalintas. Derybos dėl sul
tono ir dėl platesnės savi
valdybės Moroko protekto
ratui, jei jos bus sėkmingos, 
gal ir sulaikys tolimesnes 
kruvinas riaušes, kurios 
gresia virsti tikru karu,

Indijos vyriausybė nu
traukė visus diplomatinius 

__ ryšius su Poriugalija. Visi
portugalų konsulai ir P*-karnkarjuke> kur niekas ka]p 5^ 1924* metais’ 

Amžių siuntmybe Indijoj nemat0. restorano ve.
ot. dėJai Paskaltė juos už neg- prieš įspanus įr prancūzus 

tęsėsi porą metų.
Dėl riaušių Alžire ir Mo

roke prancūzai kaltina “už-
nasitiko no' ^a^a^ susitarimą su fe- sįenių įtaką.” Tą “įtaką” paSltlKO d l- - valH4io Hmistnnn

valdžiai, kad ji paleidžia rų valstybėmis.
tris amerikiečius iš prievar---------------------
tos darbų stovyklų. Paleis- Gallagher Nuteistas 
ti Wilfred Cumish, Ameri- Kalėti Visą
kos kareivis, dingęs kur tai -------- . . ... _
prieš 7- metus Vienoje; Brooklynietis seržantas Indijos diplomatinėmis at- 
Murray Fields, buvęs ka-James C. Gallagher perei- stovybėmis. Ambasadorius ir
reivis, dingęs kur tai Vokie- tos savaitės gale buvo nu- Indija tuo žygiu pareiškė rjug sutįko jgeiti iš 
rijoje prieš 7 metus; tre- teistas kariuomenės teismo protestą prieš tai, kad por-

sekreto- 
restora-« a — • z\/>^ n z-\/-• Iz’ZV/Mprieš 7 metus;

cias paleistasis yra F. C. kalėti iki gyvos galvos už yugaiai siurasciai pasuinu ^relinė valdžia Houstono
Hopkins, apie kurį nieko nužudymą dviejų amerikie- indus demonstrantus, kune aerocjromas negali prakti-
nėra žinoma. čių karo belaisvių bolševikų be ginklų rugpiūčio 15 d. kuotj segregacijos tarp ra-

1 Apie dviejų Amerikos stovykloje šiaurinėje Korė- žygiavo į portugalų kolom ‘ siu, bet spauda sako, kad
kareivių laikymą koncent- joje. J. Gallagher bendra- ūoa Indijoj, reikalauda- taj jau ne pjrrnas toks atsj.

racijos stovyklose Ameri-darbiavo su kinų komunis- portugalai trauktų- tikįmas tame restorane.
likos valdžia sužinojo iš tais, pataikavo jiems ir, pa- tos kolonijos ir perleis-j --------------------------
grįžusių austrų, kurie papa-gal liudininkų parodymus, tU Indijai.
šakojo, kad jie buvo su tais buvo tiesioginis kaltinin- 
amerikiečiais bendrai kali- kas, kad du amerikiečiai ŽYDAI IR ARABAI
narni. Hopkinsą rusai pri- kariai mirė stovykloje. Gal- 

Sovietų kolchozininkai, dėjo magaryčioms, nes apie lagher juos sergančius iš- 
jį Amerikos valdžia nesitei- metė iŠ stovyklos laukan į 
ravo. 1 didelį šaltį, kur jie ir mirė.

išvyko Kanadon, iš kur jie
Nevv Jersey valstijoj nu- vyks namo. Grįžta ir ame- 

kentėjo visi miestai ir mies- rikiečių farmerių delegaci- 
teliai paliai Delavvare ir į ja, kuri lankė Rusijos kol- 
ją įtekančias upes. - chozus ir sovehozus.

Visur potvyniai nunešė Amerikiečiams farme- 
daugybę tiltų, kitus paplo- riams rusai Maskvoje sakė, 
vė ir susilpnino, daug kelių kad šiais metais jie laukia

TĘSIA MUŠTYNES

ir
Susišaudymai tarp 
arabų pasikartojo

D. F. MOKYTOJAI 
PRIEŠ SEGREGACIJĄ

Amerikos Darbo Federa 
žydų CUOS mokytojai savo šuva 
i-Ug- ziavime rugpiucio 19 d.

karo Arabų Lygos valsty
bės, kurios kursto neramu
mus prancūzų valdomose 
arabų srityse. Prancūzai 
įtaria, kad Šiaurės Afrikos 
arabai gauna ginklų ir ka
riškų instruktorių iš kitų 
arabų valstybių.

Amerika ragina pracūzus 
susitarti su Moroko naciona
listais dėl platesnės autono
mijos tam kraštui. Tunise 

nu- prancūzai taip ir padarė, o
99 rl tarė panaikinti visokią rasi- dabar bando ir Moroke ky-

Ar Bu. Sušaukta. International Harvester noje. Gazos srityje. Egipto .^'egae'ją savo organo užgesint. de.y
Kongresas Naujo Posėdžio? Darbininkai Streikuoja vyriausybe praneša, kad 2aę.joj. V.s.ems skynams bonus .r nuola.domts.

J . 1 u įsakyta iki birželio 1 d. at- --------------------------
0 einančių metų be jokių 10,000 Skautųtrys Egipto 

šešio- nušauti šį
kareiviai 
pirmadienį,Prezidentas D. D. Eisen- 40,000 darbininkų r..~ ....................... . .

hower, lankydamasis Nau-se International Harvester sekmadienį žydai užpuolė
jojoj Anglijoj šį pirmadienį kompanijos dirbtuvėse šį ir užėmė vieną egiptiečių 
sakė, kad federalinė vy- antradienį išėjo į streiką, poziciją. Kautynėse žuvo 

visai išplovė ar paplovė, už-mažesnio derliaus, negu jie riausybė skirs stambias su-Darbininkai išėjo į streiką vienas egiptietis karininkas

sus mokytojus be jokio ra
dinio skirtumo.

Stovyklauja Kanadoj
Dešimtis tūkstančių ber-

lieti namai ir dirbtuvės pa- tikėjosi. Amerikiečiai sa- mas potvynių nuostoliams negalėdami susitarti 
reikalaus ilgesnio laiko, iki ko, kad jie Kazakstano pla- 
jie bus išvalyti. jtybėse matė nuo sausrų jp-

Nuostoliai tik dabar pra- degusius laukus naujai išar
da darni apskaičiuoti. Vien tuose plėšimuose.

niūkų skautų iš 64 kraštų
-------------- sekmadienį pradėjo savo
skaitytojus, milžinišką stovyklavimą 

sugedimo Ontrio provincijoj, Kana-
dėl ir 4 kareiviai buvo sužeisti. Atsiprašome

atitaisyti. Jei dėl to reikė- naujos darbo sutarties. Tos Kautynės gresia nutrauk- kad dėl linotipo
tų sušaukti kongresą nepa- kompanijos darbininkai ti derybas tarp Izraelio ir šį numerį išleidžiame viena doje. Tarpe suvažiavusių
prasto posėdžio, tai pre- yra organizuoti į automo- Egipto dėl išvengimo susi- diena vėliau. skautų yra ir lietuvių skau-
zidentas žada tą padaryti, bilių darbininkų uniją. šaudymų. i Redakcija, itų iš Amerikos ir Kanados.
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M

skvą, kur lankydamosi su 
Britų Darbo Partijos dele
gacija ji gavo iš Malenko-

----------------- vo puokštę gėlių; apie jos
rusų, vadinamų “kolchozininkų,” su minis- rinkimų apylinkę, kuri yra 

mano gyvenamosios

Kolchozininkai Amerikoje
Būielis

lerio pavaduotoju Mackevičių priešakyje, ilgoką laiką netoli 
lankė Amerikos faunas Iowa, S. Dakota. Nebraska ir ki- vietos; apie savo vaikus, Rū
tose valstijose. Visur svečiai buvo pasitinkami labai šir- ne yia jau suaugę. Klausi- 
dingai, ir jiems buvo rodomos visokios Amerikos farmų n^jo apie mano šeimą ii i> 
gudrybės—naudojamos mašinos, sėklų paruošimas, že- k° gyvenu.
mės išdirbimas. gvvuliu penėjimas, maisto konservavi- ongrese da yvai ęs ue-

, . . . *. f . - - nas zvdu žurnalistas davėmas i kenavimas) ir įvairios dirbtuves, kurios su žemes , Z v . . . , , .v................ ' . :. drg. Kalmnsui keletą pus-
ū.-.iu tiesioginiai nesinsa. lapių jo rašomos vokiečių

Panaši amerikiečių delegacija lankė Sovietų Rusijos kalba knygos (korektūra) 
faimas. Ir amerikiečiai Rusijoj buvo pasitikti labai šir- apie žydų likimą nacių oku- 
dingai, kai kas net sako dirbtinai širdingai. Jiems buvo puotuose kraštuose. Ka- 
ruošiama galybė banketų, jie galėjo vodkoj maudytis, dangi tuose puslapiuose bu
tuos visur pasitiko minios žmonių su šypsenomis, kurios vo parašyta daugiau apie 
dabar jau yra Įprasta prekė Rusijos santykiuose su Va- Lietuvą, negu apie Latvi- 
kaių valstybėmis. Ir amerikiečių delegacijai rusai paro- J3’ ta^ Kalninš perdavė pa
de savo žemės ūkio paslaptis—kolchozus ir sovchozus ska*tyd “ man- . 
(kolektvvinius ūkius ir valstybinius dvarus). Amerikie- , ^udu. Pasakyti, tad >i
čiu delegacija buvo net nuvykusi i Centraline Azija pa- n*^a’ aiP 11 augę iš u • * • ‘ J ‘ r tų jau atspausdintų įvairio

mis kalbomis, lietuvius su
maišo su purvu. Už žvdu iš- 

Pasikeitimas delegacijomis davė progos Amerikos žudymą Lietuvoj vokiečiu
žemės ūkio žinovams padaryti palyginimų tarp Amerikos okupacijos metu kaltinami 
ir Rusijos žemės ūkio. Bendrai paėmus. Amerikos far- lietuviai, ir tuo pačiu meta
mu našumas yra daugiau kaip penkis kalius didės- mas šešėlis ant visos lietu
ms, negu rusų kolchozų ir sovchozų našumas. Rusai jau vių tautos. Turint galvoje, 
25 metai kalba apie savo žemės ūkio mechanizaciją, bet kad tokia lektūra naudoja- 
palyginimas rodo, kad Amerikos žemės ūkyje yra nau- si viso pasaulio žydai, is ku- 
doiama daug daugiau ir daug Įvairesnių mašinų, negu njl daug yra Įtakingų žmo- 
Ru.sijos žemės ūkyje. Jau nekalbant apie Amerikos ma- . tokie aprašymai gali 
šinu genima, ju skaičius ir įvairumas leidžia Amerikos neigiamai paveikti viešąją
Taimeriam?‘daug geriau išdirbti žeme ir su mažesne "uo”,onę Lietuvos atzv^u: 
, . .. , . - , , ,Todėl stengiausi nusviestic amo įega apdirbti platesnius darbo plotus. . , . =..... .J "- ‘ 1 1 i v v k i u s tikroje šviesoje.

Amerikos faunose naudojama daug daugiau trąšų. \aujos knygos autoriui nu- 
kaip Rusijoj. Tas iš dalies išaiškina, kodėl Amerikos rodžiau knygutės “LSDP 
žemės derlingumas yra daug didesnis, kaip Rusijoj. for Lithuania’s Freedom” 

Sovietų “kolchozininkai.” kurie tikrenybėje žemės puslapi, kur trumpai pami- 
nedirba, bet yra Įvairūs specialistai ir valdininkai, lankėsi nėti šie tragiški Įvykiai. 
Iovva fanuose, kur vyrauja vidutinis ir stambusis ūkis. Sužinojęs, kad Izraelio 
Jie nematė Amerikos smulkiųjų farmų. kurios pastarai- delegacijoje yra du asmens, 
si?is metais irgi padarė milžinišką pažangą. Rusijos va-
dinamieji “kolchozininkai” lankė farmerius. kurie Rusi- I)azinR

žiūrėt', kaip rusai verčiasi naujuose į ! 
sovch ozuose.

imuose įkurtuose

AKTORIAI pyksta

l’riešamerikinei veiklai tirti komitetas Xew Yorke pradėjo 
kedenti aktorius, nėrėdamas patirti, kiek ten gilai yra 
įleidę šaknis komunistai. Aktoriai pyksta, naudojasi kon
stitucijos 5-ju papildymu ir atsisako atsakinėti i komi
teto klausinius. Viršuje (kairėj) Martin Yarus. sceno
je žinomas George Tynė vardu, su savo gynėju. Apačio
je kairėj kitas žinomas aktorius John Randolph. kuris

taippat klausinėjamas.

Kas Savaite
640,000 Vyrų rinkimai Į savo rūšies par-

/ . „ .. lamentą. Laimėjo ir vėl ko-Sovietų Rusija paskelbė munis(V h. jų talkinjnkai 
kad ji mažina savo kanuu- Nennį Rinkimų
menę n- paleidžia namo net
640,000 vyrų! Rusija aiš
kina, kad po Ženevos di- Nemažai San Marino pi- 
džiųjų galvų pasikalbėjimų liečiu gyvena užsieniuose— 
tarptautinė padėtis pagerė- Italijoj, Piancūzijoj ir net 
jo ir todėl ji gali mažinti Amerikoje. Rinkimams lai- 
savo ginkluotas pajėgas, mėti partijos stengiasi par- 
Rusai siūlo ir kitiems kraš- sigabenti piliečius balsavi
mams pasekti jų pavyzdžiu, mui iš užsienių. Seniau tą

Vakarai stebisi. Ar rusai ^rydavo «k komunistai ir 
tikrai paleidžia 640,000 vy- « talkininkai, bet šiemet 
iu ar tik akis muilina? Gal ‘f opozicija bandę tą pat 

.taip, o gal ir ne. Patikrinti da9'1'ab“V“ Pa'sigabenus. 
niekas negali. Kas nori ti-aPle 200 balsuotojų is Dė
koti, tas tiki, kas nenori- trolio dirbtuvių. Bet niekas
niekas neverčia čekistą Bul-. .. 
ganina skaityti padoriu vy- , San, Ino opozicija sa- 

ko, kad komunistai nnki- 
. . , . mus šiemet laimėjo sukčia-

Rusijos kaimynai švedai vjmais? j?Są keli šimtai na- 
aiskina, kad Rusija dabai fo^šninkų buvo sukelti Į ko- 
prisigamino nemažai atomi- jr pasiųsti balsuoti (mi
nių ginklų ir turi perorga- rusjų žmonių dokumentais

pajėgas. baisavo komunistai). Gal 
Su Ženeva ar be Ženevos tajp jr 
rusai visvien kai
vizijas
persitvarkymo

savo karo
be Žene\os tajp j,. buvo> į§ komunistų

kurias di- rinkimuose galima ne tik 
būtų paleidę, kad

greitinus.

joj buvo vadinami “kulokais” ir buvo išnaikinti, kaipo

VLIK’as Nesikelia

numirėlių balsų, bet ir blo- 
Pa" gesnių dalykų laukti.

niekas gal San Marino moterys bal
so neturi. Valdantieji ko

darbą

Kaip ten yra 
tikrai nežino. Bet rusai 
‘‘ima sau kreditą” ir ragi- munistai garsiai žada, kad

6-7 d. posėdyje 2) VLIK’as, atsižvelgda- pajustų, jog sypsenos 
Reuven VLIK’as astuoniais balsais mas Į tai, kad VLIK’o birž. kiai apsimoka.

Barkatt, kuris yra kilęs iš (dalyvavo 8 nariai) pripa- 6 d. nutarimas, kuriuo buvo

Lietuvos, užmezgiau 
ir su jais.

Birželio

na kitas didžiąsias valsty- ->ie moterims duos lygias tei- 
bes susiprasti ir padaryti, ses’ neduoda, kad “dur- 
kaip rusai padarė. Jei atsi- ?os bobos negalėtų prieš 
rastų neprotingų kapitali- Juos balsuoti.
stų. kurie imtu mažinti savo Rinkimų audra San Ma
karo pajėgas, rusai greit rino imperijoj praėjo ir ne- 

pui- paliko jokio pėdsako. Bal
suojantieji numirėliai, be
balsės moterys, būriai pilie
čių su balsais iš svetimų ša- 

spau- viskas tas buvo nebloga
4 . „ . „ . Tauragės ir apledo Lietuvą žino. kad VLIK’as ir vykdo- nusistatyta praplėsti ben- ^erami Korėja

ę a u c. os priešai. Kad dabar i ūsai a'.\elia\o pas Ame-^26 metais, dabar užimamieji organai pergyvena dradarbiavimo bazę ir Rimtoji Am
ros “uožes” pasižiūrėti, kaip geriau dirbti žemę, kaip aukštą vietą Izraelio sočia-krizę ir nutarė vykdomuo- Įtraukti naujų jėgų, nėra rusčiai bara pietinės Ko- pramoga turistams, iš kurių

auginti kornus ir nenėti kiaules, gali atrodyti juokinga, ioi Manai. Be to. sius organus pertvarkvti. • Įvykdomas, tuo būdu at- Tkvc.'zi rlant a Q T? San Marino kraštelis dau-* • " 11C. M j 7 CX X Vi I I C A J y C* X • X—’ V- « c J Cl V/ te .. VI. J >—* v ▼ ■ a • !£’».’ ~~ ' ” T" “ “ ———— — — —- . —----------- J p— y 1 JI T~ Z~. « T »<— 1H-O u 7--- ----- -----
Nuo

organai
ir nutarė _ , _____ _ __________

,------  --------------- ----------- -----------„a,.,,,,, i.,- .o sius organus pertvarkyti, -įvYkdomas, tuo būdu at-ę ------ ---------- -------- ---------- ----
“buožių” atsikratė, betgi važiuoja pas kito jis yra Histdruth'o (unijų) Rugpiūčio 12 d. Įvyko ki-;kritus vykdomųjų organų taj kad jis yra nenuorama, giausiai ir pelnosi. Komuni
nes” mokytis, kaip žeme geriau dirbti! Ir tarptautinio skyriaus vedė-tas VLIK’o posėdis. Jame’atsistatydinimo motyvams. \Vashingtonas dabar yra sta^ ^an Marino valdo jau

Rrs;joj vadinamieji “buožės” (kulokai) buvo darbš-jas. Kai pasakiau jam. kad dalyvavo S nariai. Neatvyko.š. m. rugpiūčio 12 d. nutarė tokj0j patenkintoj nuotai-v^sus pokarinius metus, bet
c ans’.cji ir pažangiausieji ūkininkai, bet bolševikams jie esu Lietuvios delegatas, jis tautininkų ir Laisvės Kovo- palikti prie senosios pade- koj, rusų švpsenų liūliuoja- ten dar nė vieno kolchozo
buvo “liaudies priešai,” kuriuos reikėjo sunaikinti. pažiūrėjo i mane su tokiu toju atstovai. įties: mas, o Korėjos Rhee lyg neįkūrė. ,

Palyginimą tarp Amerikos ir Rusijos žemės ūkio Panį^os žvilgsniu, kad ką Vienas svarbiųjų klausi-! visi vykdomieji organai tyčia pradėjo vėl garsiai p
galima ilgai tęsti, het pagrindinis dalykas tame palygi- noi^jaV .jau paša yti, — buvo VLIK’o persitvar-. palieka tie patys. kalbėti apie savo krašto ne- J
rime vra štai kur:Amerikos žeme dirba laisvi žmonės. eja nmtarti - i> mar. j. įvykdymas. Pirminin-J jjž šita rezoliucija baisa-Į,ai.mjT^0 suskald.vm3 i Argentinos diktatorius 
IcGvi fa, ceriai, kuriems joks valdininkas negali isakvli, *a<Lkun' JL K™Paviriui pada-,^ 5/“’ reZOl,UOJą bdt dv, dahs. generolas Peron pere.tą sa-

’’e turi žemę dirbti Vada =ėb’ v?-m bulve* kasti ir 1 - Pa'lkeite rius pranešima ir kitiems _o_ Jei Amerika butų suskal- vaitę sukiso į kalėjimus ke-
p ,ę. P’;,.;./;’.;, , k V • J0 nuornone aPie lietuvl^ nasisakiu* buvo uariūlvtos dyta Į dvi dalis, sakykim lis šimtus žmonių. Jo poli-

. U \ : :■< dziaumnkai, tautą. Bandžiau išskinti 3 rezoliueiios- " ' ! trečiaąją rezoliucija paliai Mississippi upę. Ame- cija paskelbė, kad ji suse-
mva.ta suvaryti Į milzimskus d\arus (kolchozus) arba ir jam, kad dėl šios žydų {tepakilo tik viena ranka, rikos rimtieji dienraščiai kusi naują sąmokslą prie

m.-.Muę darbininkai sovehozuose. , tragedijos lietuvių kaltinti 1 1 U K as savo š.m. rag-(Tokiu būdu priimta antroji v argu būtų ramūs, bet pata-Perono režimą.
Amerikos farmeriai dirba *au, o Rusijoj kolchozuose nedera. Lietuvių visuomenė piūčio m. 12 ch posėdyje, iš- rezoliucija. rimų Korėjai “ramintis” jie ctpua4. • • r. j

žmonė- dirba valstybei ir tik liekanos nuo besočios vai- dengėsi kuo gelėdama pa-klausęs A LIK o pirmininko; mrfan-mi1 nesigaili duoti. Ir kodėl ne, ,7 6 , man°’.. a< J°“
dėti nacių persekiojamiems pranešima dėl birželio 6-7 kitų nutanmų pa»mę- * k.o sąmokslo poltc,ja nesu-

oje. Deja, ga-d. d. nutarimo įgyvendini-,^nutanmas kitą \UK o £ kurf seke^ bet diktatūra norėjo
rp iimybės buvo labai ribotos, mo. konstatuoja, kad soda-, P<«ed. šaukt. Amerikoje ko • nė atombombos. P"^1’ (kad, * dar.1turl

u,nte,e-lietuviai, išskyrus kelis bol-rili naujiems vykdomie-' pageidavo ir part,jų cen- dantis.otodelirpasikan-
,.p),.. ati, .. . . .. . .'y ševikų paleistas iš kalėjimu siems organams platesne New \orke Korėją suskaldė du dt-dziojo.

■ eb.m atiduoti savo darbo vaisius diktatūra,, kuri laiko k,.iminalinius nusikaltėlius', bendradarbiavimo baze ir gegužes 14 d. Del posėdžio dieji—Rusija ir Amerika. p0 birželio 16 d. kariško 
žeme.- du bėjus ii t jsa kraštą žiaurioj priespaudoj, žydų žudynėse nedalyvavo, juos reorganizuoti.

. 1 a,meriai dilba žeme. o Rusijos kolchozinin- Kiekvienoje tautoje yra nu- mu nepateikta ir
kai dirba “darbadienius.”

Amerikos farmeriai turi savo mašinas, o Rusijos ma ................ .............. ... ......................... ............. . ..... ,
D k hozai mašinų negali turėti. Mašinas Rusijoj tvarko Kita Izraeli delegatė, iš esamomis sąlygomis galima minimais.

savo
krašto “buože?

s*. bes tenka jiems maistui
teresuoti
minti, o Rusijoj kolchozininkai visiškai nėra 
suoti miestų biurokratus ir išnaudotojus penėti ir

Amerikos farmeriai vra suin-
geriau žeme dirbti ir daugiau produktų paga- žydams Lietuvoje. Deja, ga- d. d.

*rm okratiškos Mašinu-Traktorių Stotys, kurios už patar- Jurbarko kilusi, Bathšeba būtų susitarti.

pasiūly- vietos, darbotvarkės Suskaldė “laikinai”, bet sukilimo, kuris buvo numal-
utucujc .vyutuinta .. pasitari- ir kitko Pavesta pirmininkui šiandien visiems yra aišku, gintas, Argentinos diktatū-

ikaltėlių, bet dėlto negali-mo metu susitarimo nepa-' susitarti su VLIK’ąi sudarau- kad taikus Korėjos sujun- ra ttikia keistą vaizdą. Ji 
na kaltinti visos tautos. siekta ir netenka laukti, kad.«» Partijų prezidiumo pir-girnas yra tik svajone Ar atrodo mirtinai pažeista ir 

, korejieciai su ta savo kras- tik laukia stipresnio pastu-
įš Euro- to nęlaime’ .u.žkarta jįern.s mėjimo, kad nugriūtų. Dik-l

ravimą kolchozams lupa nuo žemės dirbėjų devynius Štokaitė-Vilensky (jos 
kailius. ’ -- — 'rw ras rabinas iš Pilviškių

S.mi tumai tarp Rusijos ir Amerikos žemės ūkio vra sviau leidosi
skirtumai tarp laisvu žmonių ir vergų . Pagrindiniai skir- ma; Ji. yra 
tumai yra tie patys, kaip skirtumai tarp laisvos demokra- un’xeis^et^ 
tikros tvarkos ir diktatūrinės priespaudos.

Kaltina be pagrindo
Dalyvaudamas Socialistu Milano

I ta susirinkimą . ........ - . _
nutarta siusti VLIK’o ru'ų ,r1 amenjtiecią tun vi- talonus, kuns vaikšto “ran- 

siems laikams sutikti ir ty- ką ištiesęs” taikinimuisi ir
sios tarybos narius. lėtt bad ?avo skundais ne‘ kuriam visi Į jo ištiestą ran-

I • sugadintų kam nors ramaus ką spiaudo. tikrai yra kei-
sąlygas. VLIK’o pirm. M. Krupa- ir patenkinto ūpo? stas vaizdas. Tokių vaizdų

nedaug kur galima matyti. 
San Marino Atrodo, kad Argentinos

j pos nutarta šių 
rimtą piimininltą ir du vykdomo-

Imant domėn:
Bdviskių lai- L dabarties iahai
i pasikalbeji- tarptautinę padėti; 

baigusi v. D. . . .. ..-• sunkėjančiasmetelis ii T. - « i • v. • i .•Lietuvos laisvinimo pastan-,vicius paprašė išrinkti pava- 
Įduotoją. Penkiais balsaisdabar mokytojauja vienam , .

__ kolektyviniame ūkyje netoli foms vykdyti:OTel-Avivo. Dar neužmiršo
- - - - * domiemlietuvių kalbos, todėl pasi 

kalbėjime su ja mūsų kalba ?ai 
buvo naudojama kaip tarp- ian* 

Iškilos ant Temzės ^utin.ė- Atsisveikinant ta

<.o vyk- juo išrinktas D. Federacijos, Laisvajame Vakarų pa- gyventojai 
efektin-jatstoia? J. Kanys. (čia. io- paujvje vra viena respubli-, ^au ryžtis p

•/(no vAvocį lon L’to c?n crOTnrn _ - - . - __ ____ *2

Internacionalo kongrese tu-metu laive teko sėdėti gre- «au: “ H neiškentė nepasa- p^^savo veikimą į'vr 
rejau progų susitikti ir pri-ta amerikono. Ilgokai su !?’. k«. “K* klt' Jos JA V k, r X visų VLIK’ą ' 
yacia, pasikalbėti su įvairių juo pasikalbėjus, vėliau su-“ai ,.l«..ad^: udaianl’I.artVh? ir saiu-

būtinumą VLIK
s organams . ___ ~ _______ _____

veikti. bendradarbiau-;dos, prasilenkta su statutu, ka įJurja valdo komunistai, i istorijos šiukšlyną, kur ge- 
su visais kitais lietuvis-* nes pagal jį renkant pava- kalbame ne apie titinę Ju- ra būtų jei visi daktatoriai 

kais veiksniais, duotoją reikalinga visų na- g0S]avija kurj tupi ant tvo- atsidurtų. Argentinos sosti-
VI.tK’as nutaria: j’ių absoliutinė dauguma, tai rog jr nežino, kur jos veik kasdien vyksta žmo-

yra 6 balsai.) vieta via šioje ašarų pakai- n*1! riaušės prieš režimą :_

pradeda paga- 
pastumėti Peroną

loeju. , o , . . . . , , . ,
kanadieti socialistą. fa^k!au Ja,J. kad. ‘ok‘ džiu 

Glemža kalbėjosi su tais, Apie ketvirti valandos ksd- f*""?”“ "R* v "ita rezoliuciia
kurie kalba jo mokamomis bėjausi su Britu Darbo Par-‘?®. uzta,,'naut?s: Jl halsus 'eZOhUC,,a
kalbomis. Man teko kalbėti tijos pirmininke Dr. Edith tlkl,nt1’. k?.d laisvoje ir de- ________
daugiausiai angliškai. Tik Summer*kill Bet nei ii nei mokratinėJe Lietuvoje, dėl 

’ kurios

kraštų delegatais. Drg. ,J. tikau sudarančių partijų ir sąju- 
centrai.

gavo 3

mes socialdemokra- ’ėjau ii' su Britų parlamento 
nariusu italais, kaip paprastai, kiti d arb iečiai (Morgan. . , . ......

pasisveikinau itališkai ir P n i 1 i p s James Griffits tai kovoJame’ zyf’ai n’ kūos
pasikeičiau keliais saki- Tom Drimberg) nesileido į > ^ydų. Apie tą papasako
pora žmonių, kurie' mane mus klausimus. Dr. Sum-kaį ,Lietuva ^s.!a??.va’ ' L’ kltą kartą‘
pažįsta jau iš Stockholmo ir merskill pasakojo apie Ma- I(’°mu pasikalbėjimą tu-^ j, yįičinakas

Vynas šelpiamiems

yra
nėję. Ne. Yra 
nistų valdoma 
Tai yra San Malino

riaušes pnes režimą ir 
kita komu- policija vos bepajėgia ap- 
respublika. sidirbti. Jei riaušės tęsis ir 

toliau,respu- 101 iau, pagaliau ir policija 
vyri ausybė, blika Apeninų kalnuose, įsitikins, kad “tautos vadas”J . . . . Ta • i l-_ J _* ••Prancūzijos „_____

uorėdama sumažinti didelse Italijoj. : nebėra vertas, kad uz j)
pagaminto vyno atsargas ir Ta respublika yra nykstu- muštis, o tada Perono dai- 
nieko kito "nebesugalvoda- kas. Ji turi 38 ketvirtaines nolė bus sudainuota. Gal

darbiečiu Ian Micar-’ma, nutai ė duoti kas savaitę mylias žemės ploto (kaip nebe toli laikas, kada ir visi 
ū11'^111 ” mažumos turės tas pačias lj°- kur,s yva kilęs iš Lenki- vieuą kvortą vyno visiems vidutinis Sovietų kolcho- lyderio pataikūnai turės 
1 ei o j tgricoc PuL-trio/A,o,, i#, m-irrėi los zvdu. Anie ta paoasako- šelpiamiesiems beturčiams.1 zas) ir apie 15,000 gyven- 

Kareiviams gi vyno davinys tojų. Užpraeitą sekmadie- 
nutarta padidinti. ! ni toje respublikoje vyko

išspjauti diktatūros sąlygo
se suvogtą turtą.

—J. D.
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KAS MEKO NEVEIKIA

KO NIEKAS NEPEIKIA Amerikos Lietuviu Gyvenimas SKAITO, RAŠO 

RAS DUONOS NEPRAtC

t t t » » T J4 • 9 Latviu SocialistusLietuviai Užsieniuose Tremia į Sibirą
URUGVAJUS ANGLIJA

Worcesterio NaujienosLICčIŲ PASĖKOS

Praeitą savaitę daug kame lietus lijo kaip iš kibiro. 
Daug vietovių buvo apsemta, čia matome Philadelphijos 

pietų vakarų dalies vaizdą.

Švedijos sostinėje leidžia
mame socialdemokratų žur
nale “Briviba” rašoma, kad 
iš Rygos gautomis žinio
mis i Sibirą ištremti F. 
Menders, buvęs Latvijos So
cialdemokratų Partijos cen
tro komiteto

pneš

Daug gegužinių

Škotijos draugai sukruto
Draugo J. Venskūno pas- 

tangomis nesenai Įkurtas 
Kongreso, kuris Įvyko Bra- Lifetuvių Socialdemokratų 
zilijos sostinė Rio de Janei- p.,,ruilahill ‘•ikvriimro, ir Montevideo apsilan- • J “ y * tro komiteto pirmininkas,
kė per pustuzini kunigu ir Didžiosios Britanijos L. S. buvęs pneš karą Socialistų 
kitokiu lietuvišku dvasiš- B- Partijos komitetas svei- Internacionalo vykdomojo 
kiu, jų tarpe vvskunas Briz- kiną naujojo skyriaus va- komittto narys, ir K. Lo- 
<rys, "pralotai Balkūnas, Al- dovybę ir visus skyriaus na- renz, Latvijos Kooperatyvų 
bavičius Tulaba ir kiti. Be- 1^us “* Buki jiems būti ver- Sąjungos pirmininkas, soci- 
veik visi jie turėjo progos Bems savo pirmtakūnų, al demokratų partijos cen- 
r-asakvti kad ir neilgas kai- Škotijos lietuvių socialistų, tro komiteto narys.

kurie ten veikė prieš ketu- Abu jie tun apie 70 metų 
rias dešimtis metų ir se- amžiaus. Caro laikais jie 
niau. buvo Sibiro katorgoj, o la-

Anie draugai tada škoti- tv?M fašistams paėmus val- 
joje arė plačią vagą demo- džią, jie sėdėjo Liepojos

Užplūdo kunigai
Grįždami iš Eucharistinio

visi jie 
kyti kad 

bas per vietos lietuvių pus
valandi. o Urugvajaus lie
tuviai jų pasiklausyti . . . 

Geriausiai ir bešab'škiau-

įvairių gegu- 
negu

Worcestery 
žinių gal daugiau 
tur. Jų kas sekmadieni 
na po tris ar keturias.

Yra čia kur ir rengti ge
gužines. Turime juk Mai-

Pravažiavo Stevensonas
Jonas Stevensonas (Sta- 

ki_ penkevičius), vykdamas iš 
bū- Floridos pas sūnų i Ran- 

.dolph, Mass., neturėjo lai
ko sustoti Worcesteryje, 
bet paskambino telefonu. 
Malonu buvo pasikalbėti, 

jam už tai.ronio parką, Babrauskų pa-J Ačiū 
vilioną, Lietuvių Piliečių 
Klubo vasarnami, “Bunga- Sustojo ‘Amerikos Lietuvis’ 
low” vadinamą. Galų gale

žmonėms 
nupirko gražų 
parką, kurį pa-‘M 
Didž. Lietuvos į * 

Vytauto var-į

šiai kalbėjo pralotas Bai- kratinio socializmo dirvoje, koncenti acijos stovykloje, 
kūnas, kuris be ko kita ra- leido net savo laikraštį Kartu su Menders ir Lo- 
gino lietuvius stoti i Pašau- -Rankpelnį”. renz suimti ištremti ; Si-
lio Lietuvių Bendruomenę _\jes v|sį tikime, kad ir °ną Buvę seimo nariai K. 
ir susibūrus kartu visiems dabar susibūrusieji lietu- Baumeisters, J. Rudzit, bu- 
bendrai kovoti prieš pa ver- vjaį socialistai mūsų neap- Latvijos dailės teatro 
gėjus komunistus tol, kol vijs Sėkmės jiems linki direktorius H. Kaupinš, bu- Pagerbs Kaulakį ir Mockų čiu.
Lietuva vėl bus laisva ir ne- Didžiosios Britanijos L. valstybės kontrolierius Višniauskai apie 20 metų
priklausoma, demokratinė S p p Komiteto vardu banov. . , . - , ,,. . .. ® laikė restoraną, bet pnes
valstybė. Pralotas Albavi- A Jau Sibiran . i" met« bu™ “i
čius savo kalboje pasigyrė, ' tremti žymūs Latvijos soči- tangomis gautas leidimas pens]ją gyVeno savo gra-
kad Jungtinių Amerikos Susitikome su Vokietiios aldemokratu veikėiai P. Du-s^ai)pu.oslV.s. K? ziame name 170 E 23d St 
Valstybių Lietuviai turi ir atstovais
išlaiko 125 parapijas su sa
vo nuosavomis bažnyčiomis

MIAMI, FLA. vyrą Vincą, sūnų William, 
mai'čią Lillian ir 2 v

Anglijoje viešėjo Vokie-
. . , . . tijos parlamento socialde- ir vienuolynais ir kitais pa- moklatų ba,ys, kur; buvo 

centrais. pakv,erus Britanijos Darbo

ėjęs kelias 
“Amerikos

Užsidarė čia 
metų

Lietuvis”, kurį 
Paltanavičius.

J. Krasinskas

remti , -• .■, dešimtis
įsteigė a. a.

I

“Seniems 
draugija”
Woodland 
krikštijo 
kunigaikščio 
du.

šitame parke yra gražių’ 
medžių: pušų, ąžuolų, kurie! 
duoda malonų pavėsį. Čia 
pat yra ir vanduo. Taip pat 
via didelė salė šokiams, yra'x. 
ir kiti reikalingi Įrengimai. 
Parką prižiūri V. Mitrikas,

CHICAGO, ILL.

Šauni “Naujienų” Gegužinė
Vasara eina galop. Gegu-

A. Zamžickas uemii žymus i.aivijos soči- . . .
Vokietijos aldemokratu veikėjai P. Du- ’)ai( avlt^4

kurs, N. Kalninš, J. Vichta, J1™0®:. ial *,uyui Y1U^11& Bet velionei Magdalenai 
A. Veckal ir kiti. laimėjimas. Dabar lanky-neygaj teteko poilsiu

Socialistų Internacionalo .» daugiau 11 sa*^.ls" džiaugtis—pradėjo šlubuoti

didelis

žinių metas baigiasi. Greit 
prasidės visokeriopi paren-

P. Miliauskas, J. Litvaitis' gi™“!. salė?e' . . ,
F. Dambrauskas ir k. i Cbl“«°J g^^ios bu- 

ivo Naujienųi gegužines, 
šiame parke jau rengė'jos turėjo du vasarinius pa- 

gegužines mažos draugi jos, | rengimus ir abu šauniai pa- 
bet buvo ir dvi didelės ge-(Vyko. Abiem parengimams 
gūžinės, lai S.L.A. antro-’Olas pasitaikė toks, kad ge- 
sios apskrities ir Sandaros resnio nereikėjo. Ypač ge- 
pirmosios apskrities, Į ku-,ras oras buvo sekmadieni, 
rias buvo suvažiavę svečių-rugpiūčio 14 d., kada “N.”

rengė antrąją gegužinę. 
Kaitros jau buvo praėjusios, 
o Atlanto pakraščių audros 
ir liūtys nei iš tolo negąsdi
no ir padangių nedrumstė. 
Žmonės iš visos Chieagos 
ir apylinkių drąsiai visais 
keliais ir visokiais būdais 
vyko Į “N.” aptrąjį vasaros 
parengimą. Žymių svečių 
tarpe teko matyti Lietuvos 
konsulą Dr. P. Daužvardį 
a teisėją J. T. ZurĮ.

“Naujienų” gegužinės pa
sižymi gera tvarka, užtekti
nu darbininkų ir darbinin
kių skaičiumi. Prie automo
bilių tvarkymo darbavosi 
Don Varnas posto vetera
nai, kurių buvo arti desėt- 
ko. Jiems reikėjo priimti 
ir sutvarkyti apie 500 auto
mobilių.

Vasaras metu “N.” pasi
žymi šauniomis gegužinė
mis, o žiemos metu Įdo
miais koncertais. Tikimės, 
kad ateinančią žiem į “N.” 
vėl pasižymės tokiu koncer
tu, kokio niekas kitas ne
įstengs suruošti.

Kitas vidutiniškai sek

sekretorius Margai) Philips nu"m«ius nebereiks bijot. Hrdis Atsigulė i ligoninę,ir iš tolimesniM miestų
Antia> pažymėtinas daly- išėjusi iš jos atrodė kiek Worcestery jejimas į ge- 

kas, tai tas, kad klubo kie- sveikesnė, bet trumpam lai- gūžinės be mokesčio. Pel- 
mas aptv ertas gražia meta-į.uį Mirė staiga būdama ną rengėjai padaro iš val- 
ine.. “?°'e , Praktiškai n gfeįa savu mylimo vyro. Pa-gių ir gėrimų, o taip pat iš 

gražiai. Pacai v ta tai Moc- skirtiniai jos žodžiai buvo: laimėjimų.
kaus auka. “Sudiev, Vincai, amžinai”. :

Šiems dviems pasižymė- Suspaudė jo ranką ir amži- Nukaityto Į miesto tarybą 
teismo ir todėl galima spręs- jusiems klubo nariams pa- nai nutilo. Sūnus ir marti, žinoma veikli lietuvaitė 
ti, jog jie buvo ištremti tik gerBti visuotinas susirinki- nors j,- kaimynystėje gyve- Julija Mack-Našukaitytė iš- 

Progos dėl to, kad jie liko ištikimi mas nutarė suruošti pobū- na, nespėjo su gyva įnamy-stato savo kandidatūrą i 
d e m o k r atinio socializmo VL dis bus rugsėjo mėnesio te atsisvekinti. miesto tarybą.

dėl Menders ir Lorenz su
ėmimo pasiuntė Latvijos 

V.

našiais “kultūros”
Nepraėjo tyliai nė pro Ka- p snrenytamenadą, kur, sakė, ačiū Dievui H 23 d^teko ™"'Stel,U Pi™i»i"l<ui
........ " Jau tun P*nk,as dalyvauti ir LSD Partijos ‘

Ta garbė teko D ’ 
drg. Moliui,

lietuviai jau turi 
bažnyčias ir dvi statomas 
Albavičiaus manymu 
dėlė lietuviu

. .. atstovams, tai di- man jr 
pažanga, kuna buvome 

turi džiaugtis viso pasaulio

lietuviai. ___

I urėjome geros
Tulaba iš savo pusės pasi- pasikalbėti su vokiečių

kad minėtiems asme
M nims nebuvo patiekti jokie
1 .s kaltinimai, nebuvo ir jokio 

pasodinti net prie J
garbės stalo.

so-
gyre, kad Italijoje jau yra cialdemokratų atstovais ir idealams. Philips prašo Įsa- Pirm3jl sekmadienį (rugsė- Vincas ir Magdalena Vi-
Įsikūrusi ir neblogai veikia paliesti Įvairius klausimus. kyti juos paleisti. 4 6 val- vak- šniauskai abu augo Plvnių JullJ’a yra verta vietos
kunigų seminarija, kuri ruo- Drg. W. Pusch maloniai Aišku, tas protestas ir Klubietės ruošia Įspūdin- kaįme i Amerika atvvko Sėtuvių stiprios paramos,
šia būsimai Lietuvai kuni-kvietė būnant Vokietijoje prašymas paliks be vaisių, šai gardžią vakarienę. Visi jg0<, ’mėtais o susituokė kfeIia Sėtuvių vardą kitų
gus. Išeitų kaip toj pasakoj ji aplankyti. nes neį Lacis, nei Gedvilas,’ prašomi atsilankyti. Iki pa- 191į metais/ Velionė ilgus tal!tų tarPe: Ji -via kitM tau’
“dar paukštis medyje, o jau Pobūvio metu sveikfnimo nei jiems panašios “lėlės” simatymo D. Kaulakiui 
kunigėliai puodą kaičia.” kalbą pasakė šeimininkas neturi teisės Įsakyti paleisti Mockui pagerbti puotoj.

. . ., _ drg. F. Segall, D. Britanijos suimtuosius, jei jie ir nore- Lietuvė Miamiete
Bendrai išskyrus Balkų- vokiečių socialistų pirminin- tų tą padaryti. Trėmimus ir-------------------------- nelio šaltoj Amerikos že-

no a* - kv. o. kas, svečias iš Vokietijos socialistų naikinimą daro HUNTINGTON, L. I., N. Y. mėj, o nuliūdusiai šeimai
kuniginei propa- (jrg peįt jr Darbo partijos Maskvos valdovai, kurie da

ir metus skaitė ■Keleivi” 
Tau, miela drauge, te-

tų moterų klubų viršininkė, 
vienur pirmininkauja, kitui

ir skirtos
gandai. Keisčiausia, 
mūsų dvasiškiai i ateiti

kadao pirmininkė dr. E. Summers- bar taip švelniai šypsosi Va-
. . - Z1U” kili. 1 , karų kapitalistams,n praeities akimis. Jiems Pobūvy vyravo labai nuo- 

galvoje seminarijos, vienuo- širdi nuotaika, visi skirstė- 
lvnai. klebonijos, bažnyčiosklebonijos, €1
ir panašios marnastys, bet 
jie nė žodžiu neprisiminė, 
kad būsima Lietuva bus 
okupanto nuteriota ir nua
linta, tad kaip ją atstatyti?

kupini gražių Įspūdžių.
A. Zamžickas

Darbininkai ir 
Kongreso Rinkimai

M irė M. Višniauskieni

būnie lengva ilsėtis ant kai- •sfckl etęi iauja.
Ji daug dirba 

ta r ji e. Ji yra 
BALF’o Centroir giminėms 

tą.
uzuojau-

ir lietuvių 
buvusi ir 

direktorė.

Liepos 31 d. mirė Mag
dalena Višniauskienė-Žu- 
kauskaitė, 66 metų amžiaus 
Velionė buvo kilusi iš Ply
nių kaimo, Daukšių parapi- 

Pa-

V. Kalvelis

NEW YORK. N. Y.

Mirė P. Kiaulčnas

VVisconsin valstijoje yra Amerikos Darbo Federaci- 
8,676 ežerai, o Kansas vai- jos vykdomoji taryba daug 

Ar nebūtų genau, kad ketu-stijOJ-e teka 22 didesnės dėmesio skyrė
upės

Chicigoje posėdžiavusi Mariampoiės apsk
laidota rugpiucio 4 d. St

Mirė Lukošiūnas
Rugpiūčio 10 d. šv. Jono 

kapuose palaidotas Karolis 
Lukošiūnas apie 80 metų 
amžiaus. Velionis buvo ki
lęs is Eigeliomų Kaimo, Pi

viai užsieniuose savo vaikus 
mokytų dirbti naudingą 
darbą, o ne dykaduoniauti 
ir ruoštis savo “amatu” ki
tus išnaudoti.

M. Krasinskas

kitais metais 
būsimiems kongreso rinki-

__o— ’ mams. Taryba nutarė dėti
Atstovų Rūmai birželio didžiausių pastangų, kad 

30 d. per vieną dieną prie- būtų išrinktas labiau darbi- 
mė 180 Įvairių smulkių Įsta- ninkams palankus kongre-
tymų. sas- » j

*____________ _______ Tik labiau susiorganiza-

Patrick kapinėse su bažny 
tinėmis apeigomis, 
skendo gėlėse,

Vdionė paliko nuliūdusį jo

Rugpiūčio 15 d. mirė jau- vašiūnų parapijos, i šį kraš- 
nas, vos 45 metų tesulau- tą atvyko 1898 metąis. 
k?s dideliu gabumu daili- v v n

Kapas ninkas Petras Kiaulėnas. r 1<\arolls buv° Seras tau- mingas gegužines buvo su- 
Jis sirgo leukemija (krau- ^tlS’ ^gailėjo dolerio|ruošęs BALF’as ir Sophiesirgo

liga).
baigiasi Imigracijos Galimybės

PATARTINA VISIEMS ĮSIGYTI
NAUJA VALGIU KNYGA

Su Tarptautine Virtuve, su Stalo Etiketu ir 
Kitomis Informacijomis

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

KELEIVIS
636 E. Broadwrfy -s- So. Boston 27, Mi

Jungtinių Amerikos Vai- piamės i buvusius tremti- 
stybių išleistas imigracijos nius, gražiai Įsikūrusius šia- Dėdės

vę ir išvystę politinį švieti- Įstatymas—Refugee Relief me krašte, prašydami pa------- i,
mą darbininkai gali tikėti Act of 1953—veiks dar tik galbos likusiems varge savo 
jėgų santykį pakreipti pa- vienerius metus. Paskutinis tautiečiams. ! 1

Lietuvos laisvinimo ir ki-'Barčus, radijo valandos vė
liems svarbiems reikalams, deja. Po to, kai katalikams 
Mėgo skaityti “Keleivį”, kardinolas uždraudė gegu- 
l’aliko liūdinčią nemažą žines su svaigalais, tai pa
jau užaugusią šeimą. rapijos gegužiniu visai ne-

Ilsėkis, Karoliau, ramiai rengia.
Šamo žemėje. Bai f įninkąs

JAU GALIMA UŽSISAKYTI
tei-terminas imigracijos by- n , , , . ,

• j t v • Reikalas vra labai sku- loms užvesti ir darbo bei . .r
turi buto garantijoms įteikti yra ,bus’ nes' Jcl .',er ,tuos 

vyrauti miestuose, valstybė- 1956 m. rugpiūčio mėnuo. tus..no,'.lntlų 11 Rjlln<HJ a--i 
'se ir Washingtone. Apie Pagultą įstatymą galėtų at- Va2’UOt’ neap-,
kandidatų veiklą turi būti vykti į Ameriką apie 3,000 ™p,n,s.nne’ J«. niekada ne- 

;žinoma kiekviename name.:lietuvių benamių iš Euro-!hega es atyaziuotI; /‘aso'| 
Darbininkai turi registruotis1 pos. Įstatymas reikalauja {Tt. ~ laglnam<; 4'i’ l’.at

Tas turi būti darbo ir butų garantijų, ku- bA 0, sk-v.nUS V'SUS ’e' 
es norime’rias gali sudaryti kiekvienas’luvl.b . b^n^'-uomenes dar- 
laimėjimus Amerikos pilietis. Laiko ujbootojus susirupint. tuo ia-

j u vi • 'bai svarbiu reikalu ir ateitibai nedaug beliko, o nonn- . „
tieji atvažiuoti šaukiasi pa-!* r ,

Todėl BALF’as dar' ?lgul nel 7"°
Ame ' ie^L*’10 skurdžiose stovy

klose vargo vargti dėl ga

zangos ir visuomeninio 
singumo pusėn. 

Darbininkų bakas

ir balsuoti. Tas turi 
padaryta, jei mes 
apsaugoti mūsų 
derintis su darbdaviais, 
ko tarybos nutarimas.

galbos.
Automobilių registracijos kartą kreipiasi

sa-

J VISUS
įstaiga Įspėja vairuotojus, rikos lietuvius ir labai pra- 
kad be pasigailėjimo bus šo neatsisakyti ištiesti pa- 
baudžiami tie, kurie važiuo- galbos rankos vargstan-
dami nepaiso 
nai aklųjų.

visai ar dalintiems broliams skurdžiose 
[stovyklose. Ypatingai krei-

rantijų neturėjimo.
BALF’o Centro ĮStaiga
105 Grand Street 
Brooklyn 11, N. Y.

“Keleivio” Kalendorių 1956 Metams
leidžia dideli apie 100 puslapių ka- 
metams. Kalendorius bus paruoštas 

prieš Naujus Metus ir visiems užsisakiusiems pasiųs
tas. ,

Kaip kasmet taip ir ateinančių metų kalendo
riuje skaitytojai ras daug Įvairiausių skaitymų, in
formacijų, eilėraščių ir plačią kalendorinę dalį.

Kalendorių jūu laikas užsisakyti. Pirma užsi
sakiusiems kalendorius pirma bus ir pasiųstas.

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

“Keleivis’ 
lendoriu 195G

636 E. Broadvvay —
KELEIVIS”

South Boston 27, Mass.
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girnas 
Maikio su Totu

Žmonės manęs nepaleido
(A. Kurelaičio 75 metu sukakties proga)

J

Antanas Kurelaitis, kelių PasJi ir. pasimokylL 
lietuviškų savaitraščių ko- . Baugiausiai &ueida\ o čia 
respondentas, praėjusi ru- . Jaunimo- . Pavyz-
denį tyliai perkopė trečiąją dziUb Menais metais is 74 
amžiaus ketvirti (gimęs

vienais 
mokinių 54 buvo čiagimiai

1879 m. spalio mėn. 15 d., ?° ?‘ei'»« iš ye‘uvo.s-
Keryvų kaime. Girkalnio nuo ? iki
parapijoj, Raseinių apskri- metų amziau&-

Saldainiais palaikoma 
moxykla

Tautiniu atžvilgiu ypač 
čiai sako, “pne kriaučių", svarou, kad i šią vakarinę 
buvo preseriu. Nuo garuo- mokyklą A. Kurelaitis mo
jančio proso galutinai at- kejo pritraukti daug čia gi- 
sipalaidavo tik prieš porą musių lietuvių vaikų. Jiems 
metų. prisivilioti jis naudodavo

Nesenai mirė jo sesuo saldainius, kaip pedagoginę 
One Kurelaitytė Aleknavi- priemonę. “Pamatau gatvėj
čienė, pas kurią jis, pen- būreli lietuviukų,” pasako- žiQrjnt 
sininkas, būdamas nestip-ja A. Kurelaitis:—Vaikai, 
nos sveikatos, gyveno. Li- ateikite ten ir ten. Aš ken-

tyje). į šj kraštą atvyko 
1909 m. Visą laiką dirbo 
siuvyklose, kaip baltimone-

A. KURELA1CO MOKYKLA

e:.e. seai

sas.
ras.

ii.tmin.iai ir svečiai, egzaminą. t- ir jieisę paz>ir.ėjimus. /Mitroje 
iš kairės j dešinę: Miliauskas. Šulcaitė, - prolesorius” A. Kurelaitis. svečias dr. Bronu- 

viešnia Yencienė. svečias dr. Vencius, L. N jjeliūtė-Grinčienė. svečias inž. žiurys, P. Ja- 
Sandaros kuopos, globojusios mokykią. pirmininkas.

kusias savo gyvenimo die- džių turėsiu.—Nuperku, bū- ----------
nas ketina praleisti Senųjų davo, jiems saldainių, o rnetikos Uždaviny nas", an- čiam reikia užmokėti ir už 
Name, nes tebėra išlikęs paskui prisikalbinu, kad troji dalis, išleista Rygoje klasių kambarius. Tada 
“singeliu" ir ligos arba ne- dažniau ateitų. Ir taip, neju- 1906 metais.
pajėgumo atveju neturėtų čiomis, aš patraukdavau Mokėmės dar ir 
artimųjų priežiūros- mokytis lietuviškai. Kai kia- čių, deklamacijų,

Kurelaitis Švietėjas *ėje Jie pasidarydavo ne- romi egzaminai,
Baltimorės ramūs, sakydavau: Būkite pažymėjimai

ramūs, vešiuosi i saldumy- Kurelaitis.A. Kurelaitis
lietuvių tarpe pramintas . , . .

Šis titulai na krautuvę,—taip nunm-“prafesonum
as karas ia susiimu™ Jam Pnaėtas “ J° nuoPep k-,™’ j - m^‘um v"

uetu.iskam švietimui. but“m,.<lrdcJ«s\ ... mokykloje. Vienas 8.
-5u, ai a> tau nesakiau, 1U1U • Pradžioje nebuvo tinaa-sems, Klemensas Ab

—Na, Maiki, ar aš tau ne šaltas 
teisybę sakiau, kad vainų __ , _______ ________ ,
daugiau nebus? Tu nenore- kad Maskva jau arti ban- iyA^ ai ly19-ais metais jis 
jai tikėti: sakei, kad armi- kruto? ouvo įsteigęs savitarpy pa
jos dar nepaleistos. O štai, —Ką tėvas sakei, tai dar simoKyu .vaKannius *ursus> 
Maskva jau apznaimino ne viskas. Maskva Įsitiki-AUlie ve’ke be pertraukos 
svietui, kad ji nutarusi sa- no, kad šaltas karas jai nuo- 6 metus Ūki 192o ar 19z<- 
vo vaiską paleisti. Nu, tai stolingas. Tuo tarpu gi So- me«.ųi. Per visą

tuščia. . . Anot 4. Kurelai
čio, tik katė vieną vakarą 

kreipiausi i tėvus, kad su- buvo atėjusi. . . Iuo tarpu 
eilėraš- mestų bent po doleri mo-[A. Kurelaitis, palyginamai 

buvo da- kyklos išlaidoms apmokėti, mažamokslis, sugebėjo vai- 
duodami Iš suaugusių lankytojų iš- kus sudominti ir buvo jų 

pasakoja A. sirinkom mokyklos direk- mėgiamas, nes vaikus jis 
ciją, kuriai buvo pavesta mylėjo.

Visa eilė beraščių pramo- surinkti mėnesines duokles Tuo laiku Pittsgurghe 
šitoje (po doleri už vaiką), uzmo- buvo didesnė lietuvių kolo- 

80 metų keti nuomą, nupirkti krei- nija, bet tokios mokyklos 
Aleknavi- dos ir kitų reikmenų. jie neturėjo. Ten Įvykusia

me Sandaros seime A. Ku- 
surengėm relaūis pasiūlė, kad pitts- 

2 vakarus visuomenei ir buighiečiai taip pat Įsisteig-

oje
mos vietos. “Būdavo gau- čius, užsimanė pramokti ra- 
nam. prisimena A. Kure- syti. Kurelaitis eidavo jo gapa ~mokvkio< 
laitis, kokią pastogę, kur mokyti i namus. Tas senis " ‘

Mėginom ši ta veikti ir
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nėra nei šilimos nei žiburio, neidavo Į bažnyčią. Atėjo j ,nėm kaį 
Susirinkdavom moKytis visi Kartą pas jį, kaip seną zmo- mokvklos re į ka 1 a m s. j mas 
sušalę. Dede, mes žinom, gu, parapijos vikaras kun. melų

mokyklėlę, pazymeda- 
kad tatai padaryti 

užbaigtuves Jlems dauS lengviau, nes

tu

tą lai- 
vienais metais

Vakarų valstvbės ge- -*° l>am0K0s buvo atlygina- 
c. zz-cJ i. ge- mos' Vertindamas tautos 

reikalus labiau už savo pa- 
ties patogumus, buvo mo-

vadai ir nutarė iš tos kovos t0Ju 1S pasiauKojimo, kar- ui;__b.
laikinai pasitraukti. Lėni- lais Pnkisūamas ir is sam 
nas sakvdavo. kad reikia KlSenes (nupirkdavo savo

mokslo - t __
... . . , - -- atsilankydavo p a egzami-sa',<J taiPe jie turi High
jį lankyti bažnyčią. nuotį ir‘iteikti diplomus gv_ School mokytoją Akelaity- 

.. , Aleknavičius nusijuo- avt ai;* Dr Abromailistę. Ji atsistojusi pareiškė:
kiti atsmesdavo iš namų an- ke: ‘Jus ten mokot, mokot (* miręs| Dr Bronušas “Aš pritariu Kurelaičio ine-
glių maišiukus arba malkų —ir nieko neišmokot, o Ku- Dr Vencius. ’ " Šimui ir apsiimu". Tada

taip pasikuren- relaitis atėjo tik kelis kartus Pittsburghe Įsisteigė net 2
davom”. ir, štai, —žiūrėk, kaip ra- Ilgainiui vienam žmo- lietuviškos niokvklos.

tiksusti- KOLai PI 
ge

nau susiorganizavo ir
klysti. Maskva savo gink- ^au aPjA^nk^aJ2- Plr" 
luotų jėgų nepaleidžia 
ketina truputi jas sumažin

—O ką reiškia Sumažini- nas _5akydavo> kad reikia Ši A* Kurelaičio mokykla šau". Kunigas nieko nepe-gui aprėpti visą darbą pa-(Pabaiga
mas, vaike? Ar tai nerodo, m0Rėti priešą pulti, ir rei- " I buvo lyg pasikartojimas šęs išdūlino lauk. sidarė per sunku. Iada is
kad ruskiai nori pakajaus? kia moketl pasitraukti, ka- fivrA<! na-> vargo mokyklos Lietuvoje, Beje. čia pridurtina, kad Bostono persikėlęs (1924

. .. da reikia. Strateginis pasi- . " ., , , ’ p .* kai kaimo ,,daraktoriai” ar-pamokos vykdavo Lietuvių m.) adv. Nadas Rastenis
anuomenes sumazi- traukimas iš kovos reika- iaPinęs mo y os uo ai ba . mokįna prje ratelio, namo mažesnėse salėse, ku- paėmė aukštesnę klasę, o

mmas, teve, nedaug reiškia, lįngas priešui užmigdyti ir ku Cla. Y1^1 dar nebuvo-balanai žibant, pamokyda-rių sienos buvo nukabinėtos A. Kurelaitis mokė žemes- --------
nes vieną savaitę jos ai gauti laiko pasiruošti nau- arg ninin as^ e įas ia lietuviškai skaityti. žymiųjų tautos veikėju at-ni kursą. Kada N. Rastenis Kremliaus vadovams pra- 
gaiima paleisti, o kitą sa-jam puolimui. Taigi, aš ma-Dana® vaikus pa- Kuf. laiR^ A Kurelaičio vaizdais. Tatai vaikams ga-neturėdavo laiko, aš užim-dėjus šypsotis, tuoj ir Ame- 
Yait‘ 'e Pa'au ° e nau, kad ir dabartinės Mirs- 1 in^Ob *e_u_ mokslavietė buvo prisiglau- Įėjo darvti patriotinės nuo-davau jo pamokas, o vie-rikos fabrikantai, dvarinin-
sitas Maskvos mostas visai kvos vadų šypsenos ir kai-kalbos> bet pemo^ejo dug. glg Wegt Lombard §t. taikos aplinką: paveikslai na pamokyta mergina, Le-kai ir jiems panašūs, pra- 
neparoūo, kad karo pavojus bos apie taiką yra niekas 6' xie.?^e (dabar lietuvių demokratų atkreipdavo vaikų dėmėsi, okadija Naujeliūtė (Griči- dėjo iš džiaugsmo rankas
oulŲ jau įsny -ę?. daugiau, kaip strateginis sz, aiP. a a ai klubas). Čia tada buvo su- rodvdami pirštu jie klaus-nienė) pavaduodavo mane. trinti ir apie “bizni” kalbė-

— lu, MaiKi, ne genero- pasitraukimas iš kovos lau-°ar ._,?®rasoa 1 K r.a stls eigos vieta kažkokios ame-davo:“ Kas čia?” Tuo būdu Paminėtinos čia dar, su ti. Jų dažnai skelbtas prie- 
ia^, tėii šito biznio nesupi an-kad užmigdytų savo . au e. UCia" rikiečiu mokslainės, kuri aiškintojas turėdavo progos dėkingumu prisimena A. bingumas komunizmui stai-
ti. As žinau, 'ad bulsiai u- priešininkus ir kad vėliau Vmo zen M a 1 veikdavo dienos metu, ro-supažindinti vaikus su Lie-Kurelaitis. čiagimės: Lelija ga išdulkėjo.
josi vainos su Amerika, ba būtų galima lengviau juos 6A0? f.fa.matlkos1 ..daI^’ dos, Franklin Institute var- tuvos kunigaikščiais, rašy- Geležiutė-Bekerskienė, kuri
jų soviecka valdžia ir be puiti. . Kai tik A. Kurelaičio kur- du ’ Lietuvianis duodavo tojais ir jų nuveiktais dar- buvo
to jau arti bankruto, o jeigu ^-Maiki, aš mislinau, sai Prad*J<> ga™*i, Gra- pagtogę dyRai ^argas bu_ baig , , kinė,
kiltų varna tai visam ko- kad tu apie šitokį bizni nie- Jau^ko mokyklėlė sunyko. Rol tatė Lietuvių Pastačius “Lietuviu Sve-ja, 
mumzmui butų kaput. ko neišmanai, o čia tu po- Sumanymas įsteigti tau- gvetainės įama (1921 tainėS” namą, buvo nrngia-

—Kad šiandien Maskva™, kaip generolas. nnę.\ nepi 1K^au^°mJ nu?. Pa_ Tada A. Kurelaičio kursai mas šaunus atidarymas. Iš-Jančiutė ir St. Kazlauskaitė
šypsosi ir vaišina Amerikos —Tėve, aš visada skaitau 1S * ' persikėlė ten ir
faimerius, kurie nuvyko pa-i’’ mokausi, taigi turiu ši tą daktaraC1ye^ium Mat^ l’enke,dus metus.

Ką tu daoar sakysi? vietų priešininku^
—Aš pasakysiu, kad tė- ilino- 

vas pirma klydai ir dabar

lis

tlk ma. Todėl, matyti, Maskvos

žiūrėti tenai žemės ūkio, tai žinoti.
tiesa. Tiesa ir tas, kad ji —Olrait, vaike, jeigu tu 
ketina truputi sumažinti sa- tiek daug žinai, tai aš noriu, u,--.i. s 
vo armiją ir kalba apie tai- kad tu man daugiau apie aU.1&f.U- • 
ką. Tačiau Amerika elgia- tai papasakotum. Pasakyk, Pav?z Z1U1, 
si atsargiai, VVashingtonas Kaip tu rokuoji, ar vainos 
atsimena, kaip gražiai Sta- niekad neišnyks ir genero- 
linas šypsojosi Jaltoje ir lai visada bus reikalingi?

ca

-Man rodos, kad aš jau

kur būna baksų ant stryto.” Kazimieras Lasinskas ir ra- 
Vaikučiai pritempdavo iš gino ji lankyti bažnyčią, 
miesto numestų dėžių. O K. Aleknavičius nusijuo

A. Kurelaitis pardavinė
davo lietuviškus laikraščius, 

ir katalikiškus, 
vien tik Chica

goje ėjusio “Kataliko” Ku
relaitis kasdien parduoda
vo po 300 ekzempliorių, o 
jo agentai dar apie tiek. Bu
vo tada prasidėjęs pirma-Potsdame, o kišenėje lai

kė peili. Todėl, nežiūrint esu tėvui aiškinęs, jog gy- 
kaip Maskvos tūzai šypsosi, venimas yra kova už būvĮ. . .
Amerika yra pasiryžusi įin- Kas tik gyvena, tas kovoja daugiau domėjos, 
kluotis ir toliau. Ir Maskva ir žudo savo artimą, arba iasciais- aciau
neketina savo ginklavimosi pats žūva toj kovoj. Taip *

sis pasaulinis karas, žmo-

atsirasdavo tokių.
mažinti. Visi jos karo iren- visada buvo ir kitaip nebus, sakydavo plikti, teisinda- 
girnai pasilieka kaip buvę taigi galima pasakyti, 
ir dar nuolat stiprinami, karas yra amžinas.
Todėl negalima sakyti, tė- —Ale gi Dievas savo pn 
ve, kad kanj daugiau nebus, sakymuose sako: “Neuž 

—Tai tu rokuoji, kad mušk!”
su Dievu nėra

kad mies1’ kad Jie nemoka skai
tyti.

veikė

Kursų lankytojams

kitame numery)
—B. J. M.

Bukime Atsargus

i komunistų 
šio krašto

gabiausia mano mo- , 
dabar piano mokyto-1 

Stefanija MikutaitėJo-aa'4bl"lnka!-.. .
utienė, jau mirusi Elena, st? milz.n.skos Ameri- 

kos Damo rederacijos, da-
dar kilmės tada truko visa sa- -Gutermuth, kurios man ba , ^?^an^°.s 1° milkmų 

vaitę kas vakarą. Lietuviš- taip pat padėdavo moky- ‘ ‘k
bu- kosios organizacijos buvo ti. Iš pradžios jos mokė- . a 7‘a'n

A. D. F. ir C. I. O.vo aikinama: 1) lietuvių kviečiamos kiekviena savo si pas mane, Kaip ir kitos, • Y .. , .
kalbos gramatika, sintak- Įnašu užpildyti vieno vaka- bet, būdamos iškilesnės mo- 1 “C1JOS, un uies per 
sės pradmenys: lietuviški ro programą. Kurelaičio kinės,
palyginami su atitinkamais mokyklos vaikai tada su di- mano pagelnininkėmis
anclu kalbos išsireiškimais; dėlių pasisekimu atliko vie- vienerius mokslo metus ., . . .

dar mokė Mateiiūtė (ji bu- komunistų sypse-
augusiems I a n k y t o jams “Mūsų mokykla davė dau-vo Eet i fonivoG no' aPl.aun<»ma>. - ei . as-

imamos įsKiiesnes mo- ... •’ .
kitus pralenkė ir tapo "’!llon« nar,lb P»™nin- 
pazeloininkėmis. Po įa^eor8e. Meany pasakė, 

kad laisvasis pasaulis neturi
2) Lietuvos istorija: 3) su-no tokio vakaro uždavinį, dar mokė Mateiiūtė (ji bu-

čiagimė, bet Lietuvoje ..............
(ateiviams) buvo dėstoma giausia pelno (už Įėjima, lankiusi universitetą, mėgo J3 a JĮ3 0 oga < aryti, 

Lietuvos geografi-^ VBlskai ner«>skia, kad
____________  .. ......... ............................ .... ............. - Emilija' Rai-■>’ >ra pasiiuosus. daryli ge-

vai. vakare, dirbdavome po linko salėn apie 800 žmo-lienė. St. Jonušas, dabar ,J-'U 'omunistai šiuo metu
ąemazai 2 valandaP j vakarą. nių—tiek prisikimšo, kad perka parduoda namus, tru-

kurie at- Vadovėliai buvo vartoja- policija turėjo kitus net puti yra taip pat man pa- 
numn orra^inti talkininkavęs.

bū- Visą laiką A. Kurelaičio 
atsirasdavo ne-

dar aritmetika.
Pamokos prasidėdavo

mi šie:
1) Damijonaičio

mat, reikėjo mokėti), pri- aiškinti 
8 simena A. Kurelaitis. Susi-.jų) ir ateivė

namo grąžinti.
“Trum- Mokvkla dar ir kitu

~ v , ... ... na Lietuvių Kalbos Grama-du patarnaudavo Baltimo- užnugaryje atsirasdavo ne-
-i-A- Kure,aiciui dingtelėjo: ĮiRa„; rėg Jietuvių visuomeniniam patenkintų jo darbu ir nuo-

Jei man pav v tų kaip nors 2 “Vaiku žvaigždutė”, gyvenimui. “Jeigu kas sa-lat jam prikišančių: “Pats 
JUOS pramokyti spausdinto o .iii. JovvrUvz, naronaima npmnka n kitus mnkn”spausdlnt0 mokytojo P. Bendoriaus pa- Įėję darydavo parengimą, nemoka, o kitus moko”.

ruskiai blofina? —Niekas su Dievu nėraiasR’ a! 23 eciau ,f au£’au rengta, iliustruota skaitymų tai aš vaikus užragindavau, Vienu tarpu Sandaros kuo-
—Labai galimas daiktas, kalbėjęs, tėve, ir jis niekam i . ?pau ai{) knyga (3 dalys), išleista kad išnešiotų garsinimus pa, kuri globojo mūsų dar-

tėve, kad jie dumia laisva-nėra taip pasakęs. Tuos -kie"‘‘Draugo” Chicagoje. (lietuviškųjų radijo valan-bą, pasakoja A. Kurelaitis,.c i soniis u iqiitiiic įinktisStl
taijam pasauliui akis. Jie ve- “Dievo prisakymus" pra sū

dė prieš Vakarų valstybes galvojęs pats Maižius. Ka- 
šaltąjį karą beveik per išti- dangi žydai tais laikais bu- ryti?

senus ir jaunus 
einu išsigerti. 3) Lietuvos istorijos va-dėlių tada dar nebuvo). Tė- nutarė mokyklą perduoti

žada būti mažiau 
tai tas nereiškia, 
skelbia taiką.

Komunistai nori užliuliuoti 
laisvąjį pasaulį, kol jie ga
lės atnaujinti savo puoii- 

patg mus jam pavergti.
Meany atmeta Sovietų ta

riamųjų darbininkų unijų 
kvietimą atsiųsti i Rusiją 
A m e r i k os unijų atstovus 
drau gingiems santykiams 
užmegsti. Meany sako, kad 
toks delegacijų pasikeitimas

Bet iienhi yra labai naudin?as tik ko- 
tn munistu prapagandai.

žiaurūs, 
kad jie

dovėlis (autoriaus A. Kure- vai atlydi savo vaikus Į inž. Adolfui Denbinui (mi 
laitis neprisimena), išleistas mokyklą, o patys pasilieka rė šių metų pavasari), o 

są dešimtį metų ir nieko ne- vo visų persekiojami ir mu- —Gali daryti ką tik no- Chicagoje. svetainėje ir girkšnoja alų, mane atleisti
laimėjo. Nors tas karas ir sami, tai Maižius ir parašė: ri, tėve, bet kovos už būvį 4) “Ltngvas būdas iš-kol pasibaigia pamokos. O nas neturėjo pasisekimo: _________________
šaltas, be šaudymo, vis dėl- "Neužmušk.” Tačiau ir pa- nesustabdysi ir nesušvelnin- mokti angliškai”, parašė S. paskui pavaišina ir mane, kažkodėl Į jo pamokas nie-
to jis reikalauja didelių pa-tys žydai to įsakymo nepil-si. Kovoja ne tiktai žmonės, Michelsonas (1915 m. lai-kad jų vaikus mokau. Iš to kas neateidavo. Tris vaka- Vokietijos kariuomenėje
stangų ir lėšų. Rusija yra do; kai tik gali koki arabą bet ir keturkojai, ir pauk- da)—palyginimui lietuviš- Svetainės Bendrovė darė bi- rus iš eilės A. Kurelaitis ji dar aštunioliktame amžiuje
atsilikęs kraštas ir mažiau nušauti, tai ir šaudo. —Jeigu šitaip, Maiki, tai kų su angliškais posakiais; znį.” • vedėsi susipažinti su moki- gydytojai privalėjo karinin
visko pagamina. Todėl ir Nu, tai ką reikia da- sciai, 

i
ir net vabzdžiai. 5) Prano Mašioto “Ant- “Pamačiau, kad man pa- niais, bet klasė vis būdavo kams barzdas skusti.
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ti. šaltininkuose Lenino ke-' 
liu kolūkio zootechniku yra 
Ivanov, viena geresnių kar
vių melžėjų—Aleksiuk, net 
tose vietose, kur seniau

TARYBŲ LIETUVOS ploto. Lengva įsivaizdinti, dienos metu su žiburiu ne-
MARGUfeYNAI kiek ten dirbantieji turi su-galėjai užtikti atėjūno—ru-

--------- gaišti laiko plumpdami į so, dabar jie ten viršinin-
Tarybų Lietuvoje priviso darbą iš vieno ūkio galo į kauja smetonėlę nugriebda- 

visokių melagių, o daugiau- kitą. Kaime į darbą neva- mi, vietos gyventojus lietu
sią jų susimetė komunistų žiuojama, nes nėra kuo. O, vius išstumdami iš pelnin- 
spaudoje. be to, dar nėra kaimų gy- gesnių, lengvesnių vietų.

Štai Lietuvos 15 metų ventojai suplakti į vieną Tai štai koki Tarybų Lietu- 
paverginto sukaktuvių pro- bendrą gyvenvietę. Jie gy- voj įgyvendinama “tautų 
ga, neva vyriausybės pirmi- vena savo senose namuose, brolybe . Ne veltui komuni- 
ninkas M. Gedvilą Auk-Jau ir komunistų spauda stų batlaiziai rusus prauejo 
ščiausios Tarybos posėdyje kartais apie tuos nepatogu- vadinti lietuvių tautos “vy- 
pranešė, kad Tarybų Lietu- mus prisimena. resniuoju broliu". Kur jau
vos kaime veikia keturių R v™, n5,w<n toliau galima nueiti?
........ .................„ i i., Bet komunistams pumoj .

r ° ° v'iet°j stovi ne žmogus, ne • • • Babai aiyoų įetu-
miestuose—ąeptynenų me- reikalingi patogumai, vos . gyventoja, sirgdmami 
tų. O nepilnam menesiui L____ .,1 nauja karštlige, lietuvių

KAIP MUVIUOSE

Pittsburgho, Pa., policija kiniečiu taikomoj skalbykloj 
užklupo $50.000 vertės opiumo ir heroino. Paveiksiąs 
rodo tą vietą suradusius detektyvus. \ icsurv oa ai du<> 
las opiumo vartotojas. Jis au-jju.ęs ant medinio -'■'do. 

kuris padengtas kilimu.

Ir tas įdomu žinoti
minijui, bet mokslininkai 
surado medžiagą, kuri išlai
kys ir tokį karštį.

Nailoninis popierius
Ne\v Yorke viena dirbtu

vė pradėjo dirbti nailoninį 
popierių. Jis yra toks sti
prus, kad rankomis jis vos 
galima perplėšti. Jo nesu- 

jgadina nei chemikalai, nei

toj stovi ne žmogus, ne
jam reikalingi patogumai, menesiui , • 7 i it nauia

palinkus, komunistų dien- “giehar, giehar vadinama
rastis “Tiesa”a. J® žmogui, bet žmogus komu-?**“ uaI. r,alSlami Ruo lau-
dieną laso. tarybų Lietu- . 6 . kų nuimti, o Komunstų ska-

įgyvendintas privalo- nizmulvoje

Stebuklinga dovana 
Žemės ūkiui

Amerikos žemės ūkis jau 
naudojasi įvairiomis maši
nomis, kurios žemdirbio 
darbą paleigvina ir padidi
na jo darbo vaisius. Bet vis 
dar geresnių mašinų sugal
vojama. Štai tokią tikrai 
stebuklingą mašiną sugal
vojo Maine valstijos žem-.vanduo, nei bakterijos, nei 
dilbis Cahen, kuris yra su- gVįesa 
galvojęs daug kitų mašinų *
ir turi išėmęs apie 70 paten-J šitaip atsitinka
td- Detroite viena moteris

Savo naująją masiną jis mokėsi vairuoti automobilį, 
pavadino “Wonsover”. Ji po 12 pamokų jos mokyto- 
sveria 10 tonų, yra 24 pėdų jas pasakė: “Tamsta da- 
ilgio ir 10 pločio. Ją reikia bai esi visiškai tinkama vai- 
prikabinti prie traktoriaus
ir gali naudotis.

ruotoja .
Ir kai tik ta moteris pir- 

Ji vienu kartu aria iki 10 mą kartą viena važiavo, ji 
colių gilumos, sumaišo pa- įvažiavo tiesiai į savo moky-

----- ------------ čią žemę, o jei nori, tai ir su tojo automobilį.
Vokietijoje turime Vasa- 'ik ‘nuo vakar uieros' via ma- trąšomis ir vaistais prieš

rio 16 gimnazija. Ji teisiš- tytas. piktžoles ir kitus kenkėjus
veda- kaj priklauso Vokietijos “Gimnazijoje jau įvykusios įkį reikiamos gilumos, sodi- j

krikštynos: penki na ar sėja ir Žemę SUSpau- 5 ,e.. . .
menei, bet iš tikrųjų ji pri- moksleiviai protestantai per- džia. d^ausu^savo^gv’VA^^Drau

krikštyti katalikais. . . Viena Skaičiuojama, ’ cn°lau&11 bavo uiau

Dab-T-ybų Lietu. Davatkoms ten ne vietamas seplinmetis mokslas.” j ' ;.iianinkai ' atėjū. gandisiai nerias iš kaino ra 
Toliau tame dienraštyje J - -- mnaum, him niurkti buiToliau 

parašyta:
kui-_____ pia'SoSos tėvynės” ąindam!l to°J Prad,ėti . .

respu- _matušk*L Rasėios ti ir iškultus giliaus tuoj
blikos mokyklose yra pen- “ ' gabenti į valdžios sandėlius.

Šiauliuose

“Aukštose nai iš

kis kaltus daugiau studen 
tų. negu jų buvo 1939 

1939 metais visose

Štai komunistu 18 7 8 m e tais jaunas 
valsybėje gyvenan-

dviračių Spauda, .. ............._.................. _
m.” dirbtuvių įrankių skyriaus ma, jau knibžda Panėši-įį“*aškT Lietuvių Bendruo-penkerios

auk- \iisininkas j»ia Naškirov. niais, kas piimas atiduos jyjenei bet iš tikrųjų ji pri- moksleiviai prote -taniai per- džia.
štose Lietuvos mokyklose Kitų skyrių viršininkų pa- gi ūdus valdžios sandėliams. kjauso’ vįsame pasaulyje iš- krikštyti katalikais. . . Viena Skaičiuojama, kad 70
buvo 5,986 studentai. lą vardės taip pat panašiai Taip, visas derlius yra so- ^blaškiusiems lietuviams, apie 16 metų mergaitė nesenai akerių dirvą paruošti ir pa
rkaičių padauginę iš 5, gau-skamba. _ vietinės valstybės nuosavy-o daugiausia Amerikos lie- buvusi perkrikštyta net prieš sėti reikalinga apie 460 va- .,
sime 29,930 studentų, o Nemenčinės rajono agro- bė, todėl nenorima ilgiau to tuvįams juk įkį 5įoi tos gi- tėvų valią, žinoma, gimnazijos landų, o šita mašina visus g°V vei. atos.

-....... - - -------- ------------------- ---- —’ ' rūpinosi vadovybė gal, sakyti ji esant, tuos darbu, padirba per 24 la*
,rus Mas-- nieku nedėta: ji juk nei valandas. ™V m Ji, amžkus

pažymėti, kad _  _
. džiotus. reiti is vienos tikybos i kitą. mašina žemę taip sumaišo

, .. . . . , .. . , ,, .. O \ aidžia tun daug Gimnazija vra labai svar-lorraalumas lieka torma-jVfir būtu ėiusi ner malu- Nesenai New Yorke
Tai kuriam iš tų dviejų ku, lietuvių kalbos tas ate- savų dykaduonių maitinti, 

melagių patikėti? Bepigu jūnas nesimoko, rašo
“riesti", kai visų gyventojų kalba, o redaktoriai tur
burnos užčiauptos,‘kai lai- skersti kas to pono parašy-reikia išmaitinti keliųmili- negali būti tiRrųjų gū_ tvirtinąs, kad u vienintelė negali sumalti, tai be nuo- -o-

nų ir posūnių. Taip galvoja lietuvių gimnazija zing- stoiių ją aplenkia. Ji gali Los Angeles viename
visi lietuviai ir todėl visi srus 1>o zin^sni° V1S ryškiau augajus dujomis parūkyti klube buvo skaitoma pas- 
ją rėmė. apimama specdmes katankis-j,. skysčiu apipurkšti ne iškaitą: “Kaip sustiprinti sa-

Išmuštryto’’ laiškas Bet jau kuris laikas, kai kos-ateitininklskos kasios. Ki- vjr5auS) bet stačiai į žemę vo atmintį”. Paskaitą pa-
Atlanto pradėjo talp sakant’ }gvja nfcbe ‘v,sU iki reikalingos gilumos. Tai baigęs paskaitininkas išė- 

kovojant su jo pamiršęs savo skrybėlę.
Vifuic Lonko- *

Amžinai sušalusi žeme

pats tariamas Tarybų Lietu- nomu yra Černov, o to ra- derliaus vaisiai laikyti kol- mnazijos likimu
vos pirmininkas M. Gedvi- jono lietuviškai kalbančių ūkiuose, kad kas ten “nenu- visj lietuviai, išsky
la prieš tris savaites pasakė, komunistų leidžiamo dien- byrėtų”. Dirbantieji gauna kvos davatkas ir 
kad viso mokosi 18 tūkstan- raščio “Tiesos” korespon- tik tai, kas nuo valdžios at
čiu studentu. dentu yra Graščenko. Aiš- lieka. O valdžia turi daug Gimnazija vra

dimo bendrovė atsisakė jį 
drausti dėl jo tariamos blo- 

is sve
Tas inžinierius ir sian-

s a e- Savų dykaduonių maitinti, b- prjeinonė * lietuvybei iš- lumu’ ° praktika—praktika. no pįtiįų. Ardama ji sumala vogė dirbtuvę, kuri gž 
įusų nes jos valdančių skaičius jajkytj jį yra švietimo įstai- “Man susidarė Įspūdis ma- net akmenis, o jei pasitaiko priemones nuo vagių

un is- yra didelis, o greta to dar visiems lietuviams, ku-žiau ar dau*iau tas kalbas žemėj uola, kurios mašina saugoti.

ap- 
gamino 

apsi-

, - , , . Kcnų 11.111- į0je negali būti tikrųjų sū-tvlrt,n*s- Ka'. a,la neva u». _ onų kariuomenę ir tiek pat nu jr Taip ?a,voja -visu lietuvių'
kas melus . . . Naujos v įlnes dirbtu- šnipų. v!ąi |iptllv;ai' vjsį snis po žingsnio vis

apimama specifinės katalikiš- 
r kos-ateitininkiškos dvasios. Ki-

„ . _ sakant, igyja nel»e ‘visų
Iš Lietuvos ateina viso- 1S ,an.^Pus Atlanto pradėjo |ietuvi . 

kių laiškų. Tenka skaityti ęiB žinios, kad gimnazijo- 
paprastų žmonių ašaromis Je kažkas negera- Tos žinios

svė palaidota, 
kas atsiliepia, 
viešumon iškelia. vėse pasižymėjusių meistrų

. . . Žąslių kolūkis Černia- ir viršininkų pavardės šitaip 
chovskio vardu pramin- skamba: Kotov, Vasiatkov, 
tas turi 4,860 hektarų žemės Novikov, Ostapenko ir ki-

SKAITYKITE

Vertingas Knygas
NAKTYS KARALiŠKIUOSE. Liūdo ATLAIDŲ PAVĖSY. P. Abelkio ro- 

Dovvdfno apysaka apie jaunuolių manas iš Žemaičių Kalvarijos pra- 
peruyvenimus šienapiūtėje. 168 pus- eities. Kietais viršeliais, 467 pusią-

piai, kaina ......................................... S4

o uaugiau 
‘žiburio’ gimnazijos

La(i jais, nes jie jau zemej su-rašytu laiškų, kuriuose pa- Vl5S dažnėjo. \ is —o„ __ ----------r .
prastais, labai atsargiais zo-baisll buvo girdėti apie tai, ir atsargiai, bet visdėlto da- narkinami. Dviejuose
džiais pasakoma teisvbė. kari gimnazijos vadovybė ro išvadą, kad jam “susida- Ta masina pradžioje kai- Kanados žemes pasalas va-

Bet rašo <avo valia ar na- Hi°kvklą suka iš tiesaus ke-rė ispūdis mažiau ar dau- nuos $20,000. Pirmą kartą sąrą išeina tik paviršiuje, o 
p-al isakvma ir “išmuštrvti” b° f šunkelį, kad ji gimna-giau tas kalbas patvirtinąs”. P buvo išmėginta šių metų kiek giliau žemė palieka 
imenvV Ju laiškus Daskai ziJa nori paversti ne ben- v . . , , , birželio 23 d. Šiomis dieno- amžinai susalusi. Aleskoje

P 1 dry švjetimo įstaiga, bet. 3 aį , '. ne\e ed:>?“ mis fabrikas jau turėjo iš-tokios žemes yra beveik
oolitinio* sambūrio ^otl’.^a< gim^azlJoJe reb<\ leisti pirmąsias mašinas. trys ketvirtadaliai (70%), 

ia viskas tvaikoje ii to dėl pats išradėjas yra o Grenlandijoj net 90%.

zi oiinnoii rr <1 Z ZVl 1 !• 1 <XI^1 II T? *i et Žili • v I XI

trečdaliuose

lapiai. kaina
CEZARIS. Mirko Jesulič/o romanas, VILXnjs TARp AUDRŲ. Jeronimo .... „ . . ... v,pnn

verte A. K. Puida, pirmoji dalis.! Cicfn0 knyga apįe Vilniaus krašto 1S tlkl'O Žemes 1‘OjaUS atejO. ''leno
lietuvių kovas už savo teises. Kai- Toks laiškas atspausdin- perykla, aikiau kalbant, su-

tęs gali pamanyti, kad jie
188 puslapiai, kaina ........................§2
LENGVAS BUDAS IŠMOKTI ANG- na> pažangioji visuomene, kuri SUgaivOjęs

t v nioiXo .v taip pat rėmė ir iemia gim-kartu pjauna žolę, ją ga ir ten, kj
zoc. , . ... . i ? 10S Z F- naziją, turi jos padėtimi pjausto, džiovina, riša i ry-las neišeina.,KKA.,...v k.lų.savo ,!edel- Lal.ską ,la-tl)' kune s>'ena Voklet‘J®: susirūpinti ir Kol dar nėra įulius ir sumeta į v€Žim,

IDAI. Populiari ir naudinga siųsis yra baigęs umversite- je ir gauna progos stebėti vėĮu jos vajia pakreipti vėl T,n.: .•:< smralvoip^ ii- bnl-
šių dienų klausimams supras- ta ir ruošiasi būti moksli- gimnazijos veiklą. jč šunkelio i tie^uii kelia • -• i • i ♦ i -----------

T~ lo^Voo loko, Koconu, Euiojoje buvo kuriuo jį turi eiti, jei nori bJ]ves, atskiria jas nuo ak-JUOS DABAR APSĖDO
lietu\iams. menų^ p]aUna, džiovina ir “ŽENEVOS DVASIA 

sudeda į dėžes.
2,250 mylių per valandą

O >tai ką. kvkla nori paveržti vieni Amerikos karo aviacija diktatūros isakvma, dabar

kietuose viršeliuose ........... $5.50
tas “Vilnyje“, kurį parašėLIŠKAI. Geriausias vadovėlis pra

dedantiems angliškai mokytis; duoda TAVO KELIAS I SOCIALIZMĄ.
ištarimų, angliškus pasikalbėjimus. Parašė Leonas Blumas. Trumpas Leonardas KailĄ’S IŠ PapiS
Kaina ................................................... ‘i*
NAUJA VALGIŲ' KNYGA. M. Mi- 

chelsonienės parašyta: 250 įvairiu 
.$1.25

socializmo aiškinimas. Kaina 25c.
SOC I A L I ZDEMOKRATINIO

, t- ei >- PRADAIreceptų, 132 pusi. Kaina .—$1.2.' ^n, ga 
KAS BUS. KAS NEBUS. BET ŽE- ti. Raina 

MAITIS NEPRAŽUS. Baiio Sruo 
pos įdomus aprašymas, kaip Joni 
Mažrimas 1812 metais iš Vi kšnių į rašė E. Vandervelde, vertė Vardu- gaS, jame
Kauna nusikraustė ir Napoleonų re- nas. Kaina ....................................... 16c
pėjo—ir kas iš to išėjo. Kaina $2.54)

SOCIALIZMAS IR RELIGIJA. Pa-

ka i klebonijos kiemą, 
žinios

šieno masiną, Bet tam tikri augalai au- 
kame visas paša-

—K. K.

ninku. Jo laiškas labai ii- Nesenai
raso ir apie tai, V. Rastenis, kuris ta pi o- tarnauti visiems 

Lietuva minėjo savo ga lankėsi ir gimnazijoje. Pažangioji visuomenė nekaip
7*51^3 V*

NEMUNO PAKRANTĖSE. Įdomūs. — —— _________ -
lcnpvai skaitomi Dr. A. Garmaus

atiminimai. 136 pusi. Kaina $1.00 LIETUVIŲ KALBOS ISTORIJA . _ . . . , - - ,
MILŽINO PAUNKSME. Balio Sruo- Dr. P. Joniko pirmasis ir vieninte- taikos tlOŠkimą, 11‘ apie tai, Stebėjo?

pos trilopiška istorijos kronika, ’is šiuo klausimu veikalas. Kai- , , roctuci čion . i *•*••• i f -i i ••• - , ,, _ , , ,. . ‘ .$3.(mj Kad ir pas jus rastųsi (iau- “Mokykloje esą apie 48 nuo- karingieji klerikalai ir is paskelbė, kad siais metais skelbia sąi'asus menininkų,
Juozas Stalinas, arba kaip ginu geros valios žmonių šimį.jus katalikų tėvų vaikų ir švietimo įstaigos ją paver- bus išmėgintas raketinis rašytojų ir kitokių kultūri-

1 furijosrXuTatorhr KainaPas.'25c P,ae® šmeižtą ir neapy- apje 52 nuošimčius protestan- sti savo klusnių pasekėjų lėktuvas, kuris galės per ninku, kuriuos jos norėtų
kantos kurstymą prieš mus, Tačiau, atrodo, vyrauja ka- perykla. valandą skristi 2,250

LIETUVOS arybiųio gyvenimo penkio- Jis savo įspūdžius paskelbė gali būti rami, jei visų li 
ikos metų sukaktį, ir apie “Dirvoje". Ir ką gi jis pa- vįų pastangomis Įkurtą 

kyklą nori

lietu-
mo-

vieni

Sovietų Rusijos kultūri
nes organizacijos, pagal 

aviacija diktatūros Įsakymą,
173 pusi., didelis formatas, gera na
popiera. Kaina ............................ $2.5C
KON-TIKI. Thor Heyerdahl aprašy

mas nepaprastos šešių vyrų kelio
nės plaustu iš Pietų Amerikos į Po
lineziją. 113 pusi. Kaina... .$3.75 SOCIALIZMO

geros valios 
tą šmeižtą ir neapy-

______ h- . .... -t- ____ - ..... - my- pakviesti i Rusiją kad supa-
atsimintmal Stefanijos paltana ir aiškiai parodo, kaip keitėsi vi- kai mes geiai atsiliepiame talikiška tendencija. Sakysim, Niekas negali drausti ka- liu ir pakilti iki 100,009 pė- žindinus rusus su Vakarti 

vičienės prisiminimai is jos jau- šuo menės ^santvarka ir kodėl ji dai apie amerikiečių
mūsų

tokiUS linKejimUS Volba mukia VI n kia žinoma iio notv-c f,ni !•.»< ctoioJi į|* 2,000

ręs
TEORIJA. Trumpa;

tautą, irnvstes Lietuvoje ir Rusijoje. '56 pusi keisis. Kaina .................................25c > jm.vv'u cavscą, prjc£ pjetus įr po pietų visi mo- talikamS ar piotestantams dų aukŠČlO.
............................. tikra teisybė apie sovietu mūsų vyriausybės atstovai kiniai stojasi įr vienas ju var-turėti savu mokyklų, bet Skrendant

APIE LAIKA ir ŽMONES. Poet RUSIJA. arba komunistų diktatu- visuomet tukins linkėjimus du kaĮba maWa Malda, žįnoma.

kultūros pasiekimais. Visos 
per valandą rusų kultūrinės organizaci- 
lėktuvo trini- ios sako, kad jos “Ženevos

TIKRA TEISYBĖ APIE SOVIETŲ 
, RUSIJĄ, arba komunistų diktatu- visuomet 

J. Aisčio atsiminimai apie Biii^i. ra fa){tų -šviesoje. Trumpa bolševiz- . d i ‘ f ♦
^kini\Tu^^’ Sav,cki’ G,ras mo istorija ir valdymo praktika. La -J ums perduoda, ir t. t. kaįp makia. jos žodžiai tinka išlaikyti. Ta. iau negalima masis su oru sukelia karštį dvasioje” nori veikti ir ge- 
mirusios sielos, m. (iojroiic j^’ina3^...pur.aP5o< Raso jis ir apie tai, kaip kiekvjenarn krikščioniui (nors leisti, kad jie save tikslus iki 600 laipsnių. Toks kar-linti santykius su kapitali- 

svarbiausias ve sa a^^sverte^AR ROMOS popiežius yrą J° sodžius pasikeitė. Girdi, tekstas įš katalikiškų malda- pridengę gražiu tautiškumo štiš yra pavojingas net aliu-.-tais.
1 '■ ‘ ............ .. KRISTAUS VIETININKAS? Pa- prieš 10 metu jlS pats padi- knv_ill X nr;e to iuntria- rfihu vi-n Ponclm mnkvkla *RYTŲ PASAKOS. Vinco Krėvės- rašė kun. M. Valadka. Svarbr į ._ ■ b-’ • .. knygių ), Dėt prie to jungia rUOU M.-U Lt iKIlĄ mohykią

parašytos indų ir kitų tolimųjų kiekvienam perskaityti. Kaina $1.2>. 1US1U plUgU >UnKiai V agą maj. jr katalikiškas Žegnojima- pagrobtų SavicITlS reika- Į 
tautų iejrendos. 22o pusi. Kai-1 soriALI)EMOKRAT,JA IR Boi- varydavęs, o “dabar trak-
na ..................................................... .. < o ___ , v

jie patvs turi jas steigti myių,

ŠEVIZMAS. Paeal K. Kautsk
POPIEŽIAI IR LIETUVA. Kimiem naujausiomis žiniomis papildyta tuo . . .

M. Valadkos parašyta knyca. 250 klausimu knyeutė. Kaina ............. 25c są 11‘ Švilpaudamas dainą
pusi. Kaina ........... .. .$2.50 i
ŽEMAITĖS RAŠTAI. Garsiosios

mūsų rašytojos pirmojo karo mete šokių ,vairiuose kraštuose ir jva.riuo- 
Amerikoje parašyti vaizdeliai su ra laikuose dievą, buvo kitokie. K<»- 
šxTojos paveikslu. 12S puslapiai, k,e. buvo senųjų lietuvių dievaj?

SIS.

pagrobtų
Ar tai ir protestantų apei- lams.

toristas, lūkėdamas papiro-ga? ^e, protestantai sako, kad Pažangioji visuomenė tu
šą ir švilpaudamas dainą jįe to neturį. Tačiau čia, kur n pasakyti, kad visiems lie- 

BLNOSSENOVĖJE.Z>Wie?ųSyraAvi- ’aUS’^i Val° tO^’aS Se_ protestantų bent šiokia tokia tuviams tai liaujančios mo-
sias vagas

Kiek jau ten tų ti aktorių bedanti oficiali gimnazijos vatkos (nesvarbu kokios 
yia, mes nežinome, bet kad bendrabučio gyvenimo apeiga, juodos, raudonos ai kito- 

“Gimnazijos salėje.dominuo-kios), nors jos savo uavat- 
..$3.50 ...... . . •‘ ja ateitininkų emblema su vy- kiškumą stengtųsi prideng-

Ar galėjo kia^ lų Įskmstos-kur gneb-gkupiška mitra iš viršaus. Di- ti daktaro ar kitais skam-

dauguma. ši katalikiškoji apei- kyklos negali vadovauti da-
šytojos paveik;
kaina ....................................................5Or

ŽEMAIČIŲ KRIKŠTAS.
NEPRIKLAUSOMOS _ LIETUVOS! parašytas istorinis romanas iš 2c

PINIGAI. Jono K. Kario. 160 pa- nriaitijos krikšto laikų. Su kietais kad
veikslų, 225 pusi., perame popieryje. apdarais. Kaina .........
Kaina ................................................$5.00

. . VISUOTINAS TVANAS. Ar galėjo „c, notve , " . , , '*
A KISS IN THE PARK. J. Jazmi- tr,ks tvanas būti ir kų apie tai KUI n€’ luo PalJs Komu- rektorius nei neklausiamas pa- biaiS Vai dai*
uTkS?*•'“ K*'”a ............."is.tai .nu^’kun'lžia. Patys žvn,žjo. kad bi -„u„ vakar die- Esama padėtimi visu pir-

vireeliais ................. M-»> OSL )«. M* vakar salėje buvę, ma tUri Susirūpinti Vokieti-
lietuvių kalbos gramatika, ševiku okupacijos ir teroro Lietuvo- pavyksta gauti maždaug to- ateitininku susirinkimas. Bet ios I ietuviu Benrirtiomenės 
Amerikos lietuviams, ih puslapių. BARABAS Paer isto- 1 < e .!*’, K‘ L,etuxo-1 nu'kažkas pastebėjo, kad tie susi-vadovybė, kuri yra girnna-
Ka,na .................................................. ' rinė apysaka iš pirmųjų krikščio- v<> P1 ies km ą* rinkimai, matyti, dažniausiai zijos teisėta savininkė ii at-
KODĖL Aš NETIKIU I DIEVĄ, nybės laikų Romoje, Palestinoje ir __ ____ 1 • . •, •

Pilna arenimentų. kurie visiems Kipre. Knyga laimėjusi Nobelio _ . C,M buna. nes ženklą, ne vien sakinga UZ JOS .lrtimą.
Įdomūs. Kaina ................................ 20c premiją. Kaina ..............................$2.25 IVlire Agr. J. Andnusia —--------- --------- ------------ -- Pažangioji VlsUOlLcne tu-

Užsakymus ir pinigus prašome siųsti šiuo adresu: Gauta žinia, kad šių me- priklausomoj Lietuvoj ve- ri aiškiai pasakyti, kad jei
KELEIVIS x tų sausio 27 d. mirė agrono- lionis ilgus m» tu> mokytoja gimnazija nebu> apginta.

636 F.ast Broadwny So. Boston 27, Mass. mas Juozas Andriušis. Ne-;vo žemes ūkio mokykloje . (Nukelta į 7 pusi Y

Kaina ......... ...................................... $1.00

p. Anei k u- dirvos palieka nesuartos, o 
ir suartosios tik kaip

LENGVAS GUGAS
IŠMOKT ANGLIŠKAI

Naujas, pagerintas anglų kalbos vadovėlis, su trum
pa gramatika, su visokių daiktų, užsiėmimų, gyvu
lių, paukščių, žuvų, vabzdžių, medžių ir gėlių pava
dinimais. Be to, čia telpa visokie praktiški pasikal
bėjimai ieškant darlio, važiuojant gelžkelių, prie 
darbo, arba nuėjus pa« siuvėją. p?.s karpių, pas dak
tarą. lošiant kortomis, nuėjus krautovėn ir tt.

Parodyta kaip kiekvienas žodis rašomas lietuviš
kai ir angliškai, ir kaip jis anglų tariamas. Yra 
lengvų pasiskaitvmų ir viskas paaišk nta lietuviš
kai.

Kama 75 Centai

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

0, kad bučiau vyras

fizinių ypatybių. Moterys 
daug greičiau sensta negu 
vyrai. O kiek moteriai rei
kia pakelti: vaikų išnešio
jimas, gimdymas, visokios 
ligos nėštumo metu, gimdy
mo komplikacijos—visų ši
tų dalykų vyrai nesupranta 
ir nežino. Jeigu žmona 
pradeda sirginėti, tai vyras 
ieško jaunesnės ir sveikos 

vyras moters. jis pradeda žmonai 
logus. išmetinėti arba būti jai ne- 
Jam ištikimas. Jis nenori sup-

J. BILIŪNAS:

I

/

.—Z'V

Tur būt ne paslaptis, kadteris taip pasiskundė: 
moterys dažnai nori būti Mūsų visuomenėje 
vyrais. Tą norą galima pa- yra privilegijuotas žr 
stebėti ir pas vyresnes mo- Jis visuomet renkasi, 
teris,, ir net pas visai jau- priklauso teisė rinktis, o rasti, kad moters organiz- 
nas mergaites, kurios dar su mes, moterys, turime steng- mas yra daug sudėtingesnis
lėlėm žaidžia. Kodėl toks tis daryti viską, kad tik ir jautresnis negu vyro ir 
noras yra? Ar vyrai yra jiems patiktume ir jie mus dažniausiai nenori prie to 
kuo nors “geresni,” tobulės- pasirinktų, vyras gali pa-taikintis. Vyras yra laisvas 
ni už moteris, ar gal jiems sirinkti žmoną iš kelių mi- kaip paukštis. Jeigu jis yra 
gyvenimas lengvesnis? O lionų moterų, o moteris ga- sveikas, tai jis iš viso nejau- 
gal mūsų visuomenė taip li pasirinkti vyrą tik iš tų čia. kad turi kūną, o mote- 
sutvarkvta, kad vyrai joje kelių vyrų, kurie jai pasi- ris, nežiūrint kad ir sveika 
užima privilegijuotą vietą, peria. Ne tiek daug yra būtų. visad jaučia savo or- 
o moterys, neturėdamos tų laimingų moterų, kuriom ganizmo visokius kaprvzus. 
privilegijų. nesąmoningai per gyvenimą pasiperša keli 4. V iena pagyvenusi mo- 
geidžia būti vyrais?

Teko girdėti šį klausimą 
diskutuojant tarpe moterų.

vyrai. Dažniausiai moteris tens part 
išteka už pirmo pasipiršu- Visas moters gyvenimas 
šio vyro, nes antro gali ne- yra laukimas. Kol esame 

• , . besulaukti. . . . Bet ne vien mažos mergaitės, laukiame,
' 1 tik žmonos pasirinkime vy-kad užaugtume ir svajoja- 

rai turi privilegiją. Jeigu me apie gražią meilę. Už- 
'ia moteris nori koki vakarą iš- augame. Laukiame, kad

reiškė:
1. Vyrams
daug lengvesnis. Nežiūrint, 
kad šiandien moterys skai-

kvies, tai tas pats vyras ir kui ištekame. Prasideda 
jsigyve- vįgį kįtj iš juoksis. Nė- naujas laukimas. Laukia- 

ra Įprasta, kad moteris ką me kūdikio, o kai jis ateina, 
kviestų—ji turi laukti, kol laukiame kol paaugs, pas- 
ją pakvies, ar tai i šokius, kui ateina antras, trečias, 
ar i teatrą, ar pavaikščioti. paskui vaikai užauga ir mes 

vienos; jie gyvena 
na: visais Pūdais ir visomis savo gyvenimu, ir mes vėl

gyvenimas
eiti pasišokti, ji negali pa- ateitų toji graži meilė, ir 
sikviesti vyro. Jeigu pasi- dažnai nesulaukiame. Pas-

StSlRAšlNĖJO IR.. . SUSITUOKĖ

Amerikos karys Robert Schlager iš Braintree. Mass., su 
savo jauna žmona Barbora Dixon irgi iš Braintree, 
bet esančio Anglijoje. Jų pažintis užsimezgė pradėjus 
susirašinėti, kai Anglijos Braintree mokytojas iškėlė 
minti šitų dviejų vieno vardo miestų gyventojams drau
gauti laiškais. Schlager ir Dixon susirašinėjimas baigė

si vestuvėmis.

PABĖGĖLIS
/ r*

LT? Ai.
' *(Tęsinys)

Bet kai tas, nors pasiturįs ūkininkas, pasakė, kad ne
turįs iš ko, Gaigalas numojo ranka. Gailėjo jis Antano, 
turinčio noro prie knygų ir šviesos, bet padėti jam nega
lėjo: pats buvo plikas, kaip tilvikas.

—Pagaliau, juk pats sutikęs būti kunigu,—mąstė ra- 
' mindamasis Gaigalas,—gal iš tiesų turi prie kunigystės 
i patraukimo?!

Bet kiti vaikinai papasakojo jam, kad Antanas tik 
I tėvo mušamas ir spiriamas išvažiavęs seminarijon, kad 
jokio patraukimo prie kunigystės neturėjęs. Gaigalas 
nežinojo, kas daryti. Matė, kad su švogeriu vistiek ne- 

! susikalbėsi. Galop parašė Antanui Kaunan laišką, kad 
duotų apie save žinią, aprašytų, kaip buvo. Bet atsa
kymo nesulaukė. ,

—Tai jau, tur būt, seminarijoj apsiprato ir nebenori 
rašyti,—nutarė Gaigalas.

Bet vistik labai norėjo patirti, kaip su Antanu. Ir 
dabar, brisdamas marmalynėmis nuo miestelio stoties, 
apie tai galvojo. Tikėjosi pasimatyti su kokiu nors vai
kinu, pasikalbėti apie reikalus ir apie Antaną paklau- 

! sinėti. •

jau nuo senų laikų 
nusi tradicija statyti 
pirmoj vietoj šiandie 
nime visur dar reiškiasi 
Vyrui karjera yra savaime
supi antamas dalykas, o mo- Plotelis gali darvti tik vie-liekam 
teris, jeigu ji non padaryti na; visais būdai ’
kai jei ą, tun dažnai atsisa- priernonėm stengtis patikti laukiame, kada jie mus pn- 
yti.nuo seimos gyvenimo. Vyrams kad kuris nors iš jų simins, kada mes vėl būsim 
. jeigu ji pasiekia gyve- kur norg ja pakviestų. O jiem reikalingos. Laukti,

nime , .nor?’. I ,v\rs^ kas vyrams patinka, mes la- laukti, laukti—štai kas yra
n paskui non sudaryti sei- baj geraį žinom: jie nekrei- moters gyvenimas, 
mą, tai labai dažnai jai ten-pja dėmesio į moters išsila- Pasiklausius tokių nuo- 
a atsisakyti nuo karjeros vinimą. jos protą, jos rim- rnonių aišku, kad moterys 

ii atsiduoti seimai. v\ramsturna ar padorumą. Vyrams mielai mainytųsi savo vie- 
neia tokios problemos: joks rejkįa gražaus veidelio, štai tom su vyrais. Niekuomet
vyras v ėsdamas neatsisako kodėl moterys pasidaro tuš- netenka girdėti, kad vyras _____________
nuo savo pioresijos, gi mo-ėjos—jos rūpinasi kuo gra-norėtų būti moterimi: ži- .
tei iš įstebėdama dažnai turi £jau atrodyti, kad tik patik-noma. yra moterų, kurios P*enu Įr palaikyk 5 minu-masė pasidarys tokia

Žemižka laimė
Žvaigždės viršūnėje jovaro brėkšta,
Kad noris jas žemėn pašaukti.
Tai žemiška laimė naktį žvaigždėtą 

Kaip jovaras auga į aukštį.
Aš savo laimę taip užauginsiu,
Kad ji net su žvaigždėm bučiuotis galėtų, 
Kai mylimą moterį aš apkabinsiu 
Pu jovaru naktį žvaigždėtą.
Lengvai atsidus tolumoje arimai,
Javais sujūruos šilainė.
širdis, kaip žvaigždė viršūnėj, nurimus
Išgirs, kaip auga iš žemės žemiška laimė.

K. BORUTA.

Perėjęs dvi gatvi, Gaigalas atsidūrė prie raudonų 
mūro namų. Tai buvo žydo Berelio sankrova. Pas tą 
Berelį Gaigalas, kai atvažiuodavo, visuomet užeidavo. 
Tai buvo sueigų vieta; daugiausiai čia galima buvo po 
visam susitikti su giminėmis, pasimatyti su pažįstamais, 
pasidėti savo daiktus.

Įėjęs kambarin, Gaigalas pasisveikino su šeimininke 
! ir pro kitas duris įėjo seklyčion. Čia kertėj sėdėjo du vy
riškiu: vienas—sodietis, kokių 25 metų vaikinas, aukštas,

'geltonplaukis, su linksmom mėlynom akim: antras- da»- 
visai jaunas, kokių 17 metų berniukas, gimnazijos moki
nio rūbais apsivilkęs. Sėdėjo abu susiglaudę ir tylom, 
bet karštai kažin apie ką kalbėjosi. Nugirdę, kad pra-

' sivėrė durys, nutilo. ' ,
—Antanas!—sušuko nustebęs Gaigalas, pamatęs

gimnazijos mokinį,—na, kokiu gi būdu tu čia dabar at
siradai? ...

—Juk aš maniau,—kalbėjo sveikindamasis su vienu 
ir su antru Gaigalas,—kad tu Kauno seminarijoj rekolek
cijas sėdi, kunigo rūbuose vaikščioji? Tavo tėvas man 
sakė, kad tu išvažiavęs Kaunan, sutikęs būti kunigu?!...

Antanas, liūdnai šypsodamasis, tylėjo, 
puri —Matai, tamsta, jis iš seminarijos pabėgo,—tarė,

atsisakyti nuo savo profesi-vyrams. Vyrai kartais labai nepatenkintos savo, tes» kad gerai sudrėktų. Mė- kaip “vvhipped ertam.” Mai- linksmai juokdamos, geltonplaukis vaikinas, 
jos, jeigu tokią turėjo. Daž- pajuokia iš mūsų tuštu-kaipo moterų, padėtimi, bet sumaišyk su visais prie-syti bus lengva, nes masė —Pabėgo?!—sušuko, pašokdamas nuo kėdės, Gai-
na?. a?° , mel'^inos be mo, bet jie labai gerai žino, taip pat yra moterų, kurios skoniais ir dabar sumaišyk nėra labai tiršta. 5-10 mi- „aiaSy na< vyreli, tai ko gi tu tyli? Tokį milžino darbą
mitins StUdlJU°ja augstus kad jie mus padaro tuščiom visai nepavydi vyrams ir su sumirkytais duonos tru- nučių pilnai pakaks. Da- |veikeį o dabar nosi pakabinai! Papasakok visa iš eilės, 
mokslus, nes ištekėjusios o ne kas kitas. O nemano, kad jiems gyveni-Polais. Padaryk iš, mėsos bar išmušk atidėtą kiaušinio kaipat^

, i -i • i x -i x pu a>, sudėk į —Nepatiko . . . —atsakė nenorom Antanas ir atsi-
rankų, sudrėkink tešlą, truputi pamaišyk ir , 1
ir kepk skaura- supilk i riebalais ištepta for- <lUS0- •—Ir aš matau, kad nepatiko, bet dėl ko?—klausi

jos visvien pasidaro tik šei- jejgU mes nebūsim gražios mas kuo nors lengvesnis. Aš paplotėlius 
mininkės, motinos ir žmo-jėiės, taį jįksim senos pa-pati nesutikčiau būti vyru riptų prie
nos, n kartais )ūna blogės- nos, jr Įada įš mūsų juoksis nė už milionus dolerių. Bū- vandeniu) ir kepk skaura- supilk į riebalais išteptą

ne tik vyrai, bet ir moterys, tų įdomu sužinoti, ką mano (i°Je riebaluose, kad gražiai mą. Kepk apie pusvalandį _ _ . .
parustų iš abiejų pusių. 350 laipsnių karščio pečiu- nčJ° prisispyręs Gaigalas.
Paskui skauradą uždenk ir je. —Argi gal toks daiktas patikti?—pakėlęs akis, su
pašutink ant lėtos ugnies, . įsitikinimu prašneko Antanas:—atvažiavęs Kaunan, pa
kol mėsa bus catava. Sta- Pertepimui vartok bile kliuvau, kad tamsta žinotum, kaip kokian kalėjiman: nei

‘rūgštų kremą. Labai tinka

nės šeimininkės už tas, Ru
ries augštų mokslų neraga- kuriom avvko ištekėti. 
vo. Kokia prasmė šesius 
metus arba keturius metus 3. Kelių vaikų motina 
studijuoti universitete ir taip nusiskundė: 
paskui pasidėti savo diplo- Aš pavydžiu vyrams dėl 
mą į stalčių ir tik retkar- to, kad Jie Y1'2 gamtos sū- 
čiais, dulkes šluostant, i ji o mes es2m gamtos po- 
pažiūrėti? šeima ir vaikai dukros. Gamta mus skriau- 
priverčia moterį užmiršti džia kiekviename žingsny- 
mokslus ir būti šeimininke, Je- davė mums gražų kū- 2 
tuo tarpu tuzinas vaikų nie- n4- bet už JI pareikalavo 

labai

kitos moterys?
O. Petraitienė.

ŠEIMININKĖM
Šutinta Aviena su 

Daržovėmis
Paimti:
svarus avienos, supiaustyto- 
keturkampiais gabaliukais

Z šaukštus riebalu

mėsa bus gatava, 
lan duoti su bulvių koše ir 

’salotėm.

Greitas Šokoladinis Tortas

, ... artimu draugu, nei pažįstamų, nei lietuviškh knygų, neilemono pertepimas, kūno ...... . , . , 7 . . ,. t. , x -• laikraščiu,—nieko, prie ko buvau pripratęs: uzdarvtas

receptas buvo duotas šiame , 4. . 1 . . , , . \ . .
skyriuje anksčiau. Jeigu tarp keturių sienų, matai, kad visur tave varžo ir saugo- 
neturi laiko įam padarvti, .a, iš tų pačių klierikų yra tam tikri šnipai, kurie, kaip 
paimk aprikosu marmelada, kokie žandarai, sekiodami paskui, seigi kiekvieną ta\o 
užpilk lemono sunkos ir pa- žingsnį. . . . Neišbuvau nė mėnesio—spioviau ir išėjau.

—Broliuk tu mano,—tarė, linksėdamas galva, Gai
galas,—reikėjo pabūti nors vienus metelius, būtų tave, 
kaip surmėtę, ištaisę: po metų kitų jau iš aukšto į mus 

įžiūrėtum, kaip į kokius bedievius ir paklydėlius, jaustu
meis visų protingiausias. ... ' ,

—Niekuomet!—kuone su ašaromis sušuko Antanas.
—Ne vieną girdėjau taip tvirtinant, vis dėlto po 

Vengrijoje mokytojas paklau-' metų jau kaišiojo davatkoms savo ranką bučiuoti, 
mokini, ar jis žino. kuriosf —Qaj bQt, ir vra tokių, bet ne aš!—tarė atviru balsu

Antanas.—Tėvo spiriamas išvažiavau Kaunan, bet būti 
atsa- seminarijoj nemaniau. Taip ir rektoriui nuvažiavęs pa

sakiau. . . .
—Na, o rektorius ką?—paklausė Gaigalas.
—Tai, ką jis! Negerai, sako, neklausyti tėvo, kur 

tu. girdi, dabar dėsies? Pabūk kiek,—gal patiks, gal 
apsiprasi. ... ,

—Ir paklausei? 1 ,
—Paklausiau, nes iš tiesų norėjau pagalvoti, ką tu

riu daryti, kur važiuoti,—seminarijoj vis tiek pasilikti 
nemaniau. Bet ji man taip atsibodo, kad turėjau bėgti 
anksčiau, kaip pats buvau paketinęs. ...

—Na gerai, o ką gi dabar manai daryti?
—Nežinau,—atsakė liūdnai Antanas,—gal tamsta 

patarsi? juk dėdė esi. ... , >
—Ar šiaip, ar taip, reikia kas nors pagalvoti,—tarė 

Gaigalas,—nes iš tavęs, matau, da blogesnis kunigas, 
kaip iš manęs. . . . Tik šit ką, Jurgi,—atsigręžęs jis prie 
geltonplaukio vaikino,—paimk, va, šitą ryšelį ir nešk pas 
savo pažįstamus padėti; atvežiau jums naujų laikraščių ir knygelių. ... I , %

(Bus daugiau)

Jeigu neturi daug laiko 
kepimui, pabandyk šį šoko
ladinį tortą. Jį paruoši per 
kelias minutes.

ko nereiškia vyrui: jeigu jis labai augštos kainos: mo
koki mokslą išėjo, Įgijo pro- ters grožis yra labai trum- žiupsneli druskos ir pipiru 
fesiją, šeima jam nekliudo.P2S- Sunkus darbas, vaikų 
o padeda toje profesijoje gydymas dažnai iš gražios 
dirbti. moters padaro tik motiną,

2. Viena dar jauna mo-netunncią jokių viliojančių^ arba j gu puse puodeli pupų puodeli cukraus
beans) Puse puodelio pieno

4 puodelius vandens 
6 morkas
G vidutinio didumo bulves 
G mažus svogūniukus

Paimti šiuos dalykus:
1 1 3 puodeli miltų 
1 šaukštelį kepimo miltelių

kaitink. Turėsi rūgštoką ir 
?kanų pertepimą.

JUOKAI
(green

Pusantro šaukšto miltu
Adomas ir Ieva Buvo Rusai

VAIKAI RAIX) PAMESTINUKĄ

*6ĮT|Įpn)| SBjOĮUAAns sk»q apoJised auiKunii ‘iinę.iJ »f.<A 
5pej tKpjsnu ‘ pj Jfuoq tuiepsiez įb^įba

Greta jo buvo padėtas ir butelis su pienu.

mažas plyteles (po 1 unciją) 
šokolado
šaukštus tirpyto 

margarino 
kiaušinį

Pakepk mėsą riebaluose, .> 
kol ji gražiai parus. Pridėk 
druskos, pipirų, užpilk van- i 

į deniu ir uždengus šutink 
ant mažos ugnies pusantros

I valandos. Pridėk morkų, T- ■- , . , , . iui- ?, išmaišyk gerai, kad cukrus

! svogūnų, bulvių, pupų ir vėl ?. s .L • , . • •

sviesto ar
se 
tautos buvo Adomas ir Ieva. 

pagalvojęs

uždengus pašutink

Supilk į dubenį miltus, 
5 kepimo miltelius ir cukrų.

ir kepimo milteliai
landį. Galop pakepink^ !)a5iskilst'V,M ">»“><>«• 
antro šaukšto miltu

lygiai 
Da-

—Mokinys 
kė:

—Drauge mokytojau, 
mas ir Ieva buvo rusai.

O kai 
aiškinti, 
mokinvs

Ado-

mokytojas paprašė pa- 
kotlėl jis taip mano, 
šitaip atsakė: 
ne tik gyveno urve.

.. .................... ................ ..... vienam !̂'mu5k ............................................ ..................

šaukšte sviesto ir užpylus1 -'mą ’Vf,ek’ V?1!1 k. P,e*-vaik«iojo nuogi, bet ir buvo
!ant mėsos pakaitink, kol'pa- "°'.|,?m.a,’yk’ !m<Iek tlr.py'!,aip alkani- kad sutal«ė užgin 
Idažas sutirštės. Užteks 8 ’ sokolad?. tirpytu svies-ta vaisi,,. Be to jie tikėjo

tą ir gerai pamaišyk, kol rojuje.
sutirštės 

žmonėms.
MrrTrrrB)

Lenkiški Kotletai
(Hamburgers)

Paimti:
1 svaro maltos jautienos 
1/2 svaro maltos kiaulienos 
Smulkiai sukapota svogūną

puodelio duonos trupinių 
Žiupsnelį druskos ir pipirų 
Truputį pieno
Apipilk duonos trupinius

SKAITYTOJAMS ANGLIJOJE

Patogiausias būdas Anglijoje užsisakyti “Kelei
vį” arba pratęsti prenumeratą yra per mūsų atstovą
A. Zamžicką, 26 Devonport Road, London W. 12.

Apie adreso pasikeitimą, kad nesusitrukdytų 
laikas, geriausia pranešti laikraščio administracijai 
tiesiog. ’ i

1 J
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Polemika ir Kritika stymąsi, kadangi Biblija yra degli, jos karštis kyla ir jii 
skirta šios žemės gyvento- pradeda plėstis. Sunaudojus' 
jams, todėl yra nuoseklu, virs 60% vandenilio, žvaig-'

PASAULIO SUKŪRIMAS temperatūra milžiniškai kri- *?d kŪrinl“ y'a P‘a' S!’audimaS
■ d didi ii a tempei atui a miizinisKai ku eiau aprašomas. deda kristi, ji vėsta ir pra-
1R BIBLIJA to ir pirminės medžiagos Mokslininkų teigimu deda sproginėti. Žemės,

da le lytės susijungė j ato- £emė įg šaltos ir tamsios kaip saulės palydovo, liki-
Šių metų liepos mėn. Ke- mus> 18 ku*ių &usidaie ko»- maSgS įrgį perėjo j karščio mas greičiausia bus išspręs-

leivio 28 No. Albertus Gy-mimai i ūkai, sudarydami žemės vidurys nd-tas vienos saulės ekspliozi-
ventojas pareiškia abejonių kui y btnę medžiagą zvaigz- apSakomaį susispaudė ir jos (sprogimo), nes sako-
del Biblijos pasaulio suku- dynams. kitas mokslinin- jkait0> vandens garai ir an_ ma, kad saulė pradedanti
limo aprašymo nuoseklumo, ’a' yelal5 Kuipei teigia, gjjes dvideginis išsiveržė iš vėsti. (Apaštalas Petras, 
klausdamas, kaip išaiškin- kad kosminiai debesys bu-vidaus įr apsupo karštą že- prieš 19 šimtų metų, dar
tai yra pirmąją kūrybos sa^1 n tamsus, ve_ mės rutuų tirštu rūku. II- nežinodomas šių teorijų,
ti faktą, kad diena ir nak- ^iau>_ susidanus ju ėjimo gajnju; žemės masė pradėjo bet per Dievo Įkvėpimą, ie
tis buvo sukulti anksčiau,81 °' ėms 11 kilus tiau imo au^į supanti vandens mės galą aprašė šitaip:

ną' uj-. (kaitP ,van,denili,° b°u' tas dalinai vandens ir garų. eis ^'"nuo'Ta&Tn. ... . . boj), sukelianti milžiniška , .<Tv todran eis’ eIemental nuo kai-sciodaug nesigilinant jR Tokiu būdu Vra sa-1/6 h Dmv^s tarė, tesiran-gutirps> 0 žemė įr ant jos 
enas ir daugelį te-,? da tvirtybe tarp vandenų, ir esami i daI . - v _

DALAI LAMOS BROLIS PaBėGO

Azijoj Himalajų kalnuose yra Tibeto valstybėlė, kurioj 
aukščiausiu valdovu laikomas Dalai Urna. budizmui gi
miningos bažnyčios vyriausias kunigas. Dabar Tibetas 
yra kinų komunistų "globoje". To vyriausio kunigo bro
lis Dempa Kabehe (kairėj) pabėgo iš ten ir atvyksta Į 
Ameriką mokytis. Viduryje Amerikos gen. konsulas 
Greeken ir dešinėj viee-konsulas U'ortzeL kurie Tokio 

mieste įteikia Rabcbei leidimą vykti i Ameriką.

• Šimas. Jie gerai pavargo, kol 
viską nuvalė ir šunis išvaikė.

Paminklas buvo pastatytas 
apie 1895 metus, o ne kelerius 
metus prieš pirmąjį pasaulinį 
karą. Ar dar ilgai šunys kaukė 
po atidarymo iškilmių, neteko 
sužinoti.

A. BARAVYKAS.
—

Davatkoms ne vieta

bos dieną
Per

smulkmenas .r aauge.j te-koma mažd esamieji dalykai bus sude
onjų pereveigkime pašau-kis bilijonus visa‘toje teste perskynmu tarp ginti(2 |aišk 3;10)
lo su verimo eigą abaiti- £užjbo žvaigždvnai. Dabar .... Stebuklingas buvo na

nio astronomijos mokslo -. - ___ Laikui besant žeme vis ««««*ungas ouvo pa
šviesoje palyginant jį su ke
liu tūkstnčių metu senumo
biblišku pasaulio 'sukūrimo n i > pavbšių jų dar Vite šiame straipsnelyje
aprašymu iki ketvirtosios . P. _ dauaiau aušindamas ir vėl lsdest\tas mintis galėčiau
kūrimo dienos arba
tarpio.

Žmogaus supratimas ..... .......... .
visatą keitėsi. Nuo pat žilos žemė buvo sutverta maž- *$ai . , ,
senovės žmogus manė, kad daug tuo pačiu laiku. Iš c ’ zemei dar nebuvo 
žemė randasi visos visatos to išeina, kad visatos su- ne? sau^ nei Žvaigždžių 
centre, o visi kiti dangaus tvėrimas įvyko tuo pačiu .s'lfc3O.s*. Pateną3 susidaie 
kūnai keliauja apie ją. Iš laiku. Biblijos žodžiais tas kalnai ?r žemynai, vanduo 
žvaigždžių judėjimo seno-taip pas yra teigiama: 1:1 J?” galėjo pa- aDi~^^nmilK
vės astronomai sugebėjo “Pradžioje sutvėrė Dievas yliaus ir subėgo j daubas Neap.e^.moitsinusus 
gana tiksliai apskaičiuoti Dangų ir žemę.“ utrpeklius sudarydamas, žmones, kune stato milzi-
dangąus kūnų judėjimų, Biblija teigia, kad ir dan- kalb“ maLT-
di?nas,J!mėnesiZ metuTVrS'erti'. šiTstebus 7akte ^"mk vanduo po dan- volelius kurie savo staty- 
jų laikotarpius. Astronomi-aprašomas labai t,timpai -bml mg ypaeias vietas, jei bm.au• sugebėjimais stebina 
jai vis daugiau tobulėjant, neaiškinant, kodėl ir kaip re8}mas( butų sausumas, ,r n garams mzinerus
1512 metais Kopernikas iro- buvo sutverta. Biblija nėra stoJosl talP°- Ir. Dlevas Pla- Tai bebra!; ?os dv,eĮM1 su 
dė, kad žemė sukasi apie astronomijos vadovėlis, to- ™"e sausumą žeme ir susi- puse pėdų ilgio gyvulėliai, 
savo ašį, vėliau Kepleris dėl joje nerasime nei kū- ™kimų vandenų praminė o žiūrėkite, kokius stebu- 
apskaičiavo, kad žemė dar rimo teorijų nei smulkmenų, mariomis. Ir Dievas regejo, klus jie daro. Viena bebrų 
keliauja apie saulę elipsės užtenkama vra žinoti, kad kad talP «er buv0- se'ma <Patmas ir patele)
(pailgo rato) keliu. Su Ga- visata yra D'ievo darbas. Po kiek laiko garų uždan- vldut>nisko paslankumo gali 
lilejaus teleskopo atradimu Sekdami tolimesnėmis ga apie žemę tiek jau prare- * ..sa.v,a.eS- .
žmogaus akims atsivėrė iki mūsų mąstvmo išvadomis tėjo, kad jau praleido kiek ^e..^ 1 g10. 11 P^du stono

jau yra pneita vieningos paviršiuje radosi įauli? sutvėrimas ii- yra ste-
nuomones, kad jie susidarė , Atsiradęs vanduo kuklingas jo sutvarkymas,
masę, kurioje kilo vandeni- „.,vivč!n io Visas šiame straipsnelvie

buvo visiškai A. Krisiukėnas, M. D.
Worcester, Mass.

Didieji Inžinieriai

(Atktlta iš penkto puslapio) 
nuo ją apsėdančio juodo 
amaro, tai ji neturės ir tos 
visuomenės paramos.

JDomu, kad gimnazijos 
vairas pasuktas į kleboni
jos kiemą tada, kada visų 
lietuvių pastangomis baigia
mi išpirkti gimnazijos rū
mai. Vadinasi, padėjote 
įsikurti, o dabar mes jau ir 
vieni galėsime šeimininkau
ti. ,

Toki veržlių politikuojan-
kuri galėtų virsti smiltynų Čia pastebėsiu, kad pa- čių katalikų elgsena juos 
laukais. Įrašiutai šiandien naudojami pažįstančius nestebina, bet

Savo užtvankoms bebrai ne tik bebrams nuleisti. Jais ir katalikų tarpe yra zmo- 
nuleidžiami ir maži upėta-mų, kurie nepamiršo 10 
kiukai (trouts), kai norima Dievo įsakymų, to dėl ir jie 
jų užveisti sunkiai prieina- vargu galėtų tiems karin- 

Winnipeg esančiuose mose upėse. Jie nuleidžia-giems “broliams” pritarti, 
ežeruose, čia kaikurių ežerų mi ledų gabaluose, kurių Kam tikrai rupi lietuyy- 
vandens lygis bebrų pakel- vidury yra skysčių. Europoj bes išlaikymas, tiems lupi 
tas net iki trijų pėdų. į Alpių kalnuose parašiutais Įr Vasario 16 gimnazijos įs-

. „.................„'nuleidžiami mokvti šunys, laikymas tokia, kuri tarnau-
Taciau tie “inžinieriai jkuHe neprieinamose vieto-visiems lietuviams. Kol 

gali ne tik gerų dalbų pada- ge jegko pražuvusių žmonių. ji tiems tikslams tarnaus, 
lyti jie pridaio ii daug Malajuose parašiutais nu- tol jos ateitis tikra, o kai ji 
nuostolių. , < įmetamos katės, kad jos kiek Mažiuos į klebonijos kiemą,

Juk statydami savo uz- aj.gįntų tolimose stovyklose tai tik klebonai ja ir besi- 
tvankas, tie inžinieiiai i esančius karius nuo žiurkių rūpins.
galvoje turi savo reikalus,' ,k ir t t J. Vanagas
o ne žmonių. Tie reikalai 1 4
labai dažnai nesutampa. P—kas
Jie, pastatę kur nors už
tvanką ir sulaikę vandenį, 
gali paskandinti vandeny 
kelius, geležinkelių bėgius, 
sunaikinti golfo laukus, stir
nų ganyklas ir t. t.

pne

i £«<

.Uit
liti

žilti
a <
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Skaitytojų Balsai

tol nežinomi toliai ir žvaig= galime pradėti nagrinėt šviesos pirmutiniai augme-
ždvnai. Žmogus suprato, pačios mūsų žemės sutveri-nijai. Biblijoje šis laikotar-aama JdI n‘euziu», hchuh^j, 
kokia maža yra mūsų saulės mo eigą. Jos kosminiai rū- pis yra pavaizduotas trečio- ir,L ** . .. . .
sistema, esanti ne visatos kai buvo sutverti kartu su sios dienos aprašyme. Vėl ais bebrų įnzmienskais 
centre, bet paukščių tako kitų sistemų kosminiais rū- praėjus ilgam žemės istori- 8V"ebejimais šiandien zmo- 
pakrašty. Pats paukščių kais. Kada nors šiame pir- jos laikotarpiui, pagaliau ?a.
takas yra tik dalis kitų miniame laikotarpyje šie žemės paviršius tapo pana- ^a^ysim, Kalifoi nijoj ir ki- 
žvaigždynų. Iškilo neapsa-ūkai sužibo, žemės ūkai ju-šus į šiandieninį paviršių, ^ose. va a™ valstybėse be- 
komų astronomiškų tolių dėjo savo keliu saulės si-garai iškrito sudalydami ,ai .- ia. parasiutau (P™^- 
sąvoka, matuojama jau ne- stemoje,, Jie susidėjo maž- \andenynus ir žemės atmos- taisais. 1S lėktuvo nušokti, 
be myliomis, bet šviesme- daug iš 99vandenilio ir fera išskaidrėjo. Žemė su- ^aiP betsaigis įssisklei- 
čiais. (šviesmetis yra atstu- 1% visų kitų medžiagų ir laukė to meto, kada nuo jos ^Zia?.r tU° U zm0^us 
mas, kuri šviesos spindu- iž pradžių jie buvo tamsūs paviršiaus galėjo būti ma- k.^s. ^a 1 Pa. nu_
lys, keliaudamas po 186,772 1:2 “O žemė buvo puščia tomi saulės spinduliai, o nuleidžiami tose
mylias per sekundę, nuke-ir tuščia ir buvo tamsu ant nakties metu mėnulio jr yetose» kuriose trūksta van-( 
lia ją per metus laiko. Red. gvlybės.” žvaigždžių šviesa. Žemės cxerxs- 1 bebiai tuoj pra-
pastaba). Sužibus žvaigždynams, mastu žiūrint atrodė, lyg \ec’a statyti užtvankas, ku-

Pagal naujausia Dr. Jur- gavosi šviesos ir tamsos są- kad žvaigždynai ką tik bu- P?? sulaiko vandeni n tuo 
gio Gamou’o iš Washingto-voką. 1:5 “Ir praminė švie-vo sutverti. Bet Biblija sa. Judu apylinkes žeme gauna 
no universiteto teoriją, są diena ir tamsybę nakti-ko: Pradžioje sutvėrė Die- jaugiau drėgmės. Ten pra-

GERA PROGA
be pinigų tapti biznierium. ?ar- 
(liio^amas ar išnuomuojamas BARAS 
IR KESTOK ANAS. su pilnu leidimu 
(laisnėm). Biznis su mūriniu na
mu. tirštai apgyventoje apylinkėje.

------------------ Pinigu įnešti nereikia. Palša: biz-
* - »« • rj *11 n>s išsimokės arba savininkas sutin-
Apie IVluravjOVO r aminRlą Įęa sąžiningam Žmogui perleisti ant 

nuošimčių išsi.mokėjimui dalimis kas 
"Keleivio” Nr. 28 buvo iš- mėnesį.

•rida bebrai dažnai žmo- spausdinta straipsnis “Kodėl J^lkSil»K"Sii’s2.T>liK 
nėms n e p a g eidaujamose t"'vs M“ra’i°TO «-araMre n. n. v. tso
vietose gaudomi ir vežami . . . ,fe n as savo JyylgJų pridėti.
paleisti ten, kame jie savo
darbais galėtų būti žmogui pinojau daktaro L. Vai- 

.. . .. . .... neikio seserį?naudingi. Kaip minėta ir

Paieškojimai
Aš. Aleksas Šimaitis, paieš- 

Valeriją. J ūdytą kau Jae Mikolaičio, kuris prieš 
iiauviuigi.^ ivoip «« į,- Kieojję. įš kurią mai, teko gir- 15 metu gyveno Philadelphijoj,parašiutais juos nuleidžia (,-ti ne tjk apie tą šunų staugi- 235 Gręenwich St. Yra svarbus 
ten, kur sunku privažiuoti Į)eĮ jos r(xkj ir tą 8x10 co- reikalas. Jis pats ar kas jį ži- 
ar lėktuvui nusileisti. Įįų (lydžio paveikslą, kuris buvo no. prašome parašyti man šiuo

Jie nuleidžiami tam tyčia nuimtas prieš pat sauki tekant adresu: Alex Simaitis. 3559
paruoštuose 100 svaru ka- ,ka,la Muravjovo pa- Union Avė
r . . .. minklas turėjo būti pasventin-
napimuose maišuose, rap- tas ___________
rastai nuleidžiamos dvi po- jas paveikslas atvaizdavo 
ros. Idaho valstybėj yra iŠ- Muravjovo paminklą, aplinkui 
tirta, kad viena ten nulei- apdėtą žmonių kaukolėmis, kar
sta bebrų pora per metus tuves ir daug šunų. L. Vainei- 
Dastatė 17 užtvankų, O per kis tada buvo studentas. Mu- 
3 metus ta pora su savo ravjovo paminklas buvo pasta- 
šeimos prieaugliu jau pajė- las> P0?0 nepašventintas, 
gė pastatyti net visą šimtą Studentai sumanė iškirsti pokš-

v i • i-i,„ ta. Jie ilgai rengėsi toms iškil-uztvankų, kurių dėka suza- •

Pennsaukin. N. J.
(36)

TONIKAS VIDURIAM
čia yra namini 

gyduolė: mišinys
šaknų, žolių ir sėk
lų. Ji vartojama ar
batos formoje nua 
šių ligų: skilvio ne
virškinimo, inkstų 
(kidneys), odos ii- 

gerklės užkimimo.ve vii JI}, »<; uicna i» v«*n^j x cu.-viv jvic- v- . - ... • mėms, pasirūpino iš kapinių bėrimo,
maždaug prieš kokius 5 bi-mi. Tai stojosi iš vakaro ir vas dangų ir žemę.” Bibli-ae<3a au^tl zole ir tuo ouctuDavo (lineli ves ų i 9 žmonių kaukolių, o plaučių uždegimo, vidurių liuo-
li jonus metų visa visata su- rytmečio pirma diena.” joje aprašytas ketvirtosios aPsaugojama daug žemės, plotai, 
sidarė iš pirminės (elemen- Pirmosios dienos šviesos dienos kūrybos laikotarpis
tarinės) visų dalykų me- sąvoka dar galima prilygin- nėra žvaigždynų bei saulės • 
džiagos. Ji tuo metu buvo ti Dievo šventumo sąvokai, kūrimo tąsa, bet tik tolime- • 
neapsakomo susitraukimo kadangi Dievas yra šviesa, snio žemės vystymosi tąsa. { 
eigoje, dėl kurio gavosi bi- o viskas kruta Dievuje. To- Nuo šio laiko mėnuo, saulė { 
lijonų laripsnių temperatū- lau Biblijos pasaulio tveri- ir žvaigždės atlieka savo 
ra

taip pat iš mėsos krautuvių gy- savimo, pūslės ligų, širdies su- 
-- vulių kaulų. Paminklo atidary-1 pykimo, šiurpuliavimo, peršali- 

į mo dieną ankstų rytą kaukolės mo, dieglių, reumatizmo, bron- 
5 buvo sudėtos prie paminklo, ir chito, rožės, riemens degi dino o, 
5 išmėtyti gyvulių kaulai, šunys, galvos skaudėjimo, sąnarių gė- 
! užuodę mėsa, pradėjo rinktis limo, ir nuo daugelio kitų vidu-

Tai vienas iš žin^eidžiausi, kalendorių kokį kada nors lietuviai • j JWimink|o pUotos. kuria stu- riu ligų. ŠIOS arbatos SVaTM 
matę ar turėję. Cta viskas yra parodyta, kaip Lietuva stovi ant t K f v

' ' ' .................... kainuoja $4.00.
Kai vėliau susirinkę paminklo ALEXANDER’S CO. 

arba taip vadinama iJemarkacijos Linija. Matosi, kiek Lietuvoje J atidarymo pareigūnai pamatė, 
yra gelžkelių ir kur jie eina, taipei vieškeliai, ežerai ir tt. Viskas • u nadarvta kilo didelio «nmi 
užvardinta angliškai lietuviškąja rašyba. Tai žemėlapis. Patsai gi , Kas Pd,,ar- ld. K»>O (lKlells sumi- 
kalendorius irgi labai svarbus. čia parodyta, kada bus užgavėnes, •
Velykos ir kitos katalikiškos šventės, taipgi parodo net ir kada bus { 
žydų Velykos ir kitos jų svarbesnės šventės. Pasnikų dienas atvaiz- t

Lietuvos Žemėlapis Kalendorius 
1956 Metams

yra
plano (mapos).__ I ___ _ čia matysite, kur randasi tas bažnytkaimis, iš kurio I (lentai nufotografavo.

ir visa masė pradėjo nlė- mo aprašymas liečia toli- veikimą suteikdamos žemei J pareinate iš Lietuvos. Matosi, kaip toli vienas Lietuvos miestas •
<• tv . • .v . , t . . - x i • • i- Z yra nuo kito. Taipgi nurodyta, kiek lenkai buvo užgrobę Lietuvos, -stis. Po staigaus išsiplėtimo mesnį jau musų žemes vy-sviesą, šilumą, atskiria die- ’ - - --■*=----  ’■----

ną nuo nakties, sudaro me-
414 BROADWAY 

Son t h Boston 27, Maso.

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

susijungti su savo broliais ir sesėmis bendram lie
tuvybės išlaikymo darbui ir kovai už gražią Lietu

vos ateitį.
LIETUVYBĖS SLA VAJUS, prasidėjęs Vasario 16-tą, 

suteikia įstojimo į SLA lengvatas visiems naujai 
Įstojantiems. Pasinaudokite proga.

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

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

DR. M. J. VINIKAS
307 We*t 30tb Street, New York 1, N. Y.

tų bei metų laikų sąvoką.
(1:14 “Ir Dievas tarė, tesi-
randa žvakės ant tvirtybės ! dina žuvies piešinys, čia matysite mėnulio atmainas, kokiame mė- • 

I . i • • » nesyje kokios pelės turi būti vartojamos, o taipgi kokio mėnesio t. dangaus, kurios perskiria t koks brangakmenis yra. Svarbesnės šventės atspaustos raudonu ra- •

dieną ii naktį ii duoda Žen- | £ja matysi, kuomet I.indberghas perskrido Atlantiką. Kada į 
kluS, dienas bei metus.” • Edisonas išrado elektros lemputę. Kokiais metais išrastas telefo- j

. v - i - " , ! nas’ telegrafas. Kada pirmutinis garvežis buvo paleistas ant gelž- J1 OkiU bUdU peržvelgus { kelio bėgių. Kada moterys gavo lygias teises Suvienytose Valstybėse. |
! nasaillin <?ntvėrima iš mnk- • Kadrf» pilgriraai pirmutiniai atplaukė iš Europos. Kada gimė Ameri- » 
pd.dUliU - Ulivilfiięj 1,. inOK j pagarsėję patriotai, prezidentai ir kiti pasaulio svarbūs žmones. ,

ant- t 
ngtone. J 

nainoT*. ,
_____  kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesnių ypatų •

telefono numerius, kaip tai: policijos, ugniagesių, daktaro, ligonbu- } 
čio. vaistinės, draugų ir tt.. Pakabink ant sienos ir. reikalui atsiti- i 
kus, nereikės knistis po popiergalius, o priėjęs ir matai, kur yra jums • 
reikalingi telefono numeriai. J

slinės pU?ėS ir iš biblinės t Nemanykite, kad visuomet Amerikoje balsavo lapkričio antrai)

puses paminėti keturi kū- J Kalendorius jums parodvs. kad buvo didelės permainos, 
l-ybos laikotarpiai iš esmės • šiame kalendoriuje yra vieta užrašyti jūsų svarbesni

neprieštarauja vienas an
tram.

Gal būt Albertos Gyven
tojui būtų įc.omu išgirsti ir 
apie pasaulio, geriau paša- }

• kius, mūsų žemės pabaigą. ♦
! Astronomai žvaigždės galą, • 
neišskiriant nei saulės, ši- { 
taip pavaizduoja. Kai}

Į žvaigždė sunaudoja virš 
15% savyje turimo vande- 

J| nilio, ji pradeda smarkiai

Padirbti toki kalendorių mums atsiėjo tūkstančiai dolerių, bet i 
mes tikimės, kad neatsiras Amerikoje tokios lietuviškos stubo . kur • 
nekabos šis kalendorius, tankiausiai prie telefono. laibai dailiai pada- J 
rytas ir gražu pakabinti kad ir brangiame, puošniame kambaryje. Oi- į 
durnas 12 x 17 coliu. Kaina $1. (

Siųsk vieną dolerį sekančiu adresu: 1
NATIONAL CALENDAR CO. Ine.

617 Summer St. W. Lynn, Mass.
Nepamiršk įdėti ir savo adresą, kad gautumėt kalendorių. į
(Jūsų žiniai ir pasitikėjimui pranešama, kad mes esame biznyje } 

39 metai. Perstatomi Lynn (Thamber of Commerce, Lynno didžiausio t 
banko Security Trust Company ir Bostono Didžiųjų Popieriaus San- { 
dėlių.) ;

MES ATLIEKAM ...
VISOKIUS SPAUDOS DARBUS

Jei tamstoms reikia—
♦ BIZNIO KORČIUKIŲ 
♦SPAUSDINTŲ VOKŲ
♦ LAIŠKŲ SU ANTGALVIAIS
♦ BET KOKIAI PRAMOGAI BILIETŲ
♦ PROGRAMŲ ar PLAKATŲ

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

“KELEIVIS”
636 East Broadvvay, South Boston 27, Mass.



Puslapis Aštuntas KELEIVIS, SO. BOSTON Nr. 34, Rugpjūčio 24, 1955
LANKĖSI KULPMONTE LAVVRENCE, MASS. Grįžo iš Atostogų

Vietinės Žinios Lietuvių Klubo Gegužinė

Lietuvių Piliečių Klubo

BEVEIK B1BLIŠKAS
IVANAS RYTUOSE

Mūsų laikraščio skaityto
ja Kotryna Gelžinienė su
savo dukteria h rances C ros- metinė gegužine rengiama 
mant praeitų savaitę lankė- rUiipiūčio (August) 28 d. 
si Kulpmont, Pa., pas savo Lietuviu Tautiniame Parke 
pusseserę Mrs. Rose Alex rfe North Lowell Kd , Me_ 
(Aleksionienė) ir jos dūk- thuen> Masg _

Šiuo nuoširdžiai dėkoja- teris Mi-s. rieien Hrusko ir gjuo 
siautusi me visiems, kurie tuo ar Ki- Mrs. Betty Ciokylo. Mrs

PADĖKA

tą primename savo 
nariams, rėmėjams irRytų pakraščiu siautusi me visiems, Kurie tuo ar Ki- -urs. rseuy ciokvio. „urs. jiju^)O ______ , ____ ___ ~

liūtis praeitą savaitę pasie- tu darbu prisidėjo ir daly- Gelžinienė sakosi nebuvusi vįsįems kitiems bičiuliams 
kė ir Massachusetts valsty- vavo mūsų rugpiučio 7 d. mačiusi savo pusseserės 53
bę. Sako, kad čia tokios rengtoj gegužinėj ir įuo pa- metus, dar is Lietuvos lai- 
liuties nebuvo buvę. Jos pa- rėmė seniausią Naujosios kų.
seka—beveik bibliskas tva- Anglijos radijo pusvalandi. Grįždama is vaišių Mrs. 
nas, kurio nuostoliai siekia 'la pačia proga praneša-Gelžinienė pakliuvo Nevv 
pasakišką sumą. Guberna-me, kad dovanas laimėjo: Jersey valstijoj į didįjį lie- 
toriaus žodžiais, jie yra di- 1-ją Nr. 10744 Antanas tų ir autobusu pusiau per- 
desni negu Carol ir E dna lamose vičius iš So. Bosto-Pūtike ir pusiau parvažiavo 
viesulų kaitų. no, 2-ją Nr. 15147, 3-ją Nr. iki New \orko.

TA . . , . . 10855, 4-ją'Nr. 15688, 5-ją Per mūsų laikraštį Mrs.
Daugiausia nuk e n t e j o 03330. Gelžinienė taria ačiū savo

giminaitėms už malonų pri
ėmimą ir vaišes. Mrs. R.

ir neabejodami sakome, 
kad tai bus viena geriausių
gegužinių.

Rengimo Komisija.

Mirė M. Palilionis

C4.C1CA V 11 V V J AZ

Beikshiie ap&ki uis ii \ ah>- Įrangos dovanas laimėjo: 
lybes vidurys, ypač South- Xi: U6S> Xl,
hj'inrrn i »•> I r nn vlnn^nnbridge, Cnarlton, Monson,
Webster, Oxford, 
ter.

Buvo vietovių, 
džiui, Charlton,
Oxford, kurios net 
dienas buvo visiškai atkirs
tos nuo pasaulio.

Labai daug pagelbėjo 
helikopteriai. Kuriais į Ki
taip neprieinamas vietas
buvo pristatomas maistas. --------
vaistai ir tt. ir išvežami li- Seni So. Bostono gyven- 
gonys. tojai Marijona ir Antanas

Raudonasis Kryžius pa- Macejūnai nesenai pardavė 
skyrė aukoms šelpti 2 mi- savo namus ir išvyko į ba
lionus dolerių, valstybė už- lnormiją pas sūnų. uaoar 
traukė 55 milionų paskolą Jie tašo -uanjai ir Steponui 
potvynio padariniams ša- strazdams, Kau jie gyvena mopsiinjujiu 
imti. Gubernatorius dar pa- Aangeies ’
siūlė užtraukti paskolą su- iaoai maionu

Al, Nr. 1011 Ser
Nr. 456 Ser. Al, Nr.
Ser. Al, Nr. 471, Ser. 

pavyz- Lietuvišką sūrį laimėjo N r. 
Spercer, 3594, degtinės butel. Nr. 

kelias 7094.

Worces- 8>er.

M.

ardytiems keliams atstatyti.
Potvynis žalą padarė la- 

greitai, bet jo padari-bai 
niam 
laiko

Steponas
Minkai.

Al, Alex turi Kulpmonte gražią 
410 užeigą, viešbutį ir restora- 
Al. ną.

ir Valentina

ir A. Macejūnams
Kalifornija Patinka

kad oras čia
Kad maudo

si kas dieną ir bendrai kad 
jiems čia patinKa.

pašalinti reikės ilgo Skendo J. Jankauskas

IŠĖJO NAUJAS ‘DARBAS’

Rugpiūčio 16 d. mirė Me
čislovas Palilionis, palaido
tas rugpiūčio 2u u. i\ew 
Calvaiy Kapinėse, v enonis 
ouvo gimęs 1888 metais 
Ramygalos valsčiuje, Zu- 
dzių Kaime. į AmeriKą at
vyko įooy metais, apsigy
veno Lynn, vėliau Feaoouy, 
o nuo i924 metų persikėlė 
į So. Bostoną. rriklausė

MEŠKIŠKA PASLAGA

Juozas V. Stilsonas grįžo 
atostogų, kurias praleido 

New Yorke savo šęimoje.
iš

PARDUODAMAS NAMAS
Prie pat šv. Vincento bažny

čios skubiai ir pigiai parduoda
mas geram stovy trijų šeimų 
namas 4-4-5 Ramo., 235 W.j 
Third St.. So-* Boston. Mass. 
Mažas įnešimas. Kreiptis j na
mo savininką ten pat antrame 
aukšte vakarais nuo 5 į 8 vai.'

(35) j

1ŠNl O>11 0.1 AMAS BUTAS
So. Bostone. City Point, iš 

nuomuojamas 5 kambarių bu
tas; yra centrinis šildymas, 3 
dalių vonia, ka'o. sinka. moder
niškas virtuvės pečius, piazai, 
pirmame aukšte. Suaugusiems 
Teirautis: 597 E. 7th St., ant
ras aukštas. Tel. AN 8-2814.

Gudriai buvo sugalvota Be- 
verly Anderson. “Emer
ald Queen“, įvežti į bran
genybių parodą Neu Aorke 
vežimėly, kuris buvo pri
krautas brangenybių, kad 
jas paslėptų nuo plėšikų. 
Bet polyininkas. neįpratęs 
gražuolės tokiame vežioti, 
ėmė ir išvertė ant šalygat- 
vio .gražuolę, su .visomis 
brangenybėmis.

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

Adresas: State Sanatorium. 
Wallum Lake, Rhode Island.

Astumas: nuo Providence—24 my
lios, nuo Worcester—26 m., nne 
Boston ar Brockton—50 m., nuo 
Thompson, Conn.,—10 mylių.

EMPIRE WALLPAPER 
COMPANY

Savininkas Geraid Vareika 
Didelis pasirinkimas viso
kiausių popierių ir “oilcloth” 

sienoms lipdyti
su didele nuolaida

135 Emerson St., k. Broadway
Atdara nuo 9 iki 6, penktadieniais 

iki 8 vai. vakaro

Jonuškos, Andriukaičiai
Svečiavosi Kanadoje

Napoleonas ir Stela Jo
nuškos ir Jonas ir Ona 
Andriukaičiai praeitą sa
vaitę drįžo iš Montrealio, 
kur jie buvo nuvykę kelias 
dienas pasisvečiuoti.

Andriukaitis Išėjo j Pensiją

naujas, padidintas, .Fllle£‘,i įgijai.
daug gražesnės išvaizdos . Vel,oms PallK0 "ulluau- 
..r. v * - šia žmoną Mariją Leponv-Darbo zurnaio numeris. \tę-raliliomenę, sūnūs Al-

Išėjo
išvaizdos 

zurnaio numeris.
Jame J. Kaminskas hašo, 

kaip socialdemokratai Lie
tuvoje kėlė 1905 metų revo
liuciją, Juozas Repečka 
vaizdžiai kalba apie kapi
talizmo sąžinę, Kuri žmo
gaus vertę matuoja pinigu, 
ir bolševikinę inkviziciją.
K. Balkus supažindina su 
nesenai mirusiu garsiuoju

Al beitu Lin- ,, ,, Maloniaišteinu. R. Jonas pasakoja D „. ... . J Bostonoapie knygnešį, sliuptarnių 
karalių, socialistų kunigą 
F. Lavinską. K. Bielinis 
primena Amerikos darbi-

sunus
bertą, laivyno komanderi 
(\\ ashington, D. C.) ir Sil
vestrą, inžinierių, dirbanti 
tyrimų laboratorijoje Bos
tone, ir seserį Anastaziją,

2,000 tonų tulpių

gyvenančią 8 
vers, 31ass.

Kiče 8t., Dan-

So. Bostone, 282 Third St.,' 
išnuomuojamas 4 kambarių bu
tas (3-čiame aukšte). Nuoma 
$25.00 mėnesiui. Galima pirkti 
visą namą. Dėl išnuomavimo 
ar pirkimo kreiptis į savininkę: 
44 Aspenvvall Rd., Dorche
ster 24, Mass. (35

Per rugpiūčio ir rugsėjo 
mėnesius j Bostono uostą

Butas Nuomai

Butas Nuomai
Penkių kambarių butas, balius sin

kos, "combination" pečius, antrame 
aukšte. Kreiptis į Mrs. Šepulis. 1 
Page's Courtn, Su. Bostone. Tel. 
AN S- .651.

Parduodu Baldus (Furniture)

Tel. AV 2-4026

Dr. John Repshis
LIETUVIS GYDYTOJAS

Valandos: 2-4 ir 6-8 
Nedėliomis ir Šventadieniais:

nuo 10 iki 12 ryto

495 Columbia Road
Arti l'phj^n’s Corner 

DORCHESTER, MASS.
Pigiai parduodu visus namų

--------------------------- atves is Olandijos 2,000 to- rakandus, nes išvažiuoju kitur.
Choristams ir Jų Bičiuliams nų tulpių. Pirmasis laivas Kreiptis: Mrs. P. Esmalovich,

-------------- SU 600 tonų tulpių atplaukė ęhester Avė., Brockton,
kviečiami visi šitą pirmadienį. Kitą pava- jjass (35)

vyrų choro chons- sari atvežtosios tulpės puoš-----------------------------------

Vii >
FLOOD SQUARE
HARDVVARE CO.
Savininkas A. J. Alekna

628 East Broadway 
South Boston 27, Mass.

Telefonas SO 8-4148
Benjamin Moore Malevoa 

Popieros Sienoms
Stiklas Langams

Visokie Reikmenys Namams 
Reikmenys Plumberiams 
Visokie Geležies Daiktai

jų bičiuliai dalyvauti mūsų sodus ir darželius, 
šeimyninėj geguži------------ ---------------

tai ir 
choro
nėj, kuri Įvyks rugpiūčio 28

, - .... d. agr. \ aliūno vasarnamy,ninku naujuosius laimeji-’
_Kas neturi savo susisieki

mo priemonių, prašomi su-

Lankėsi Dr. V. Kaupis i
jimus.

Sekmadieni So. Bostono Tame numery yra graži 
paplūdimy skendo LSS 60 amerikoniška, Petro ’iaru- 
Kuopos pirm. Jonas Jan- lio parašyta, apysaka; rašo- 
kauskas, bet buvo suspėtas mą apie dabartinę Lietuvos 
išgelbėti. , pramonę, kodėl pralaimėjo

--------------------------- Anglijos darbiečiai. Jame
Dosnus Aukotojas rasite ir daug kitų naudin-

--------  gų rašinių paskaityti.
Santariečių veikėjas inž. Darbas metams kainuoja 

Aleksandras Čaplikas šv. tik 81, vieno numerio kai- 
Petro parapijos istorijai iš- na 25 centai.
leisti paaukojo 8100.

Susitarė dėl Mokesčiu

Socialdemokratų 
Jonas Andriukaitis, išdir- L 
bęs 35 metus Elliot adreso- nas 
grafų dirbtuvėje, išėjo į guoja 
pensiją. dijos

Atvyko P. Čepėnas
Massachusetts

H S E L. L.

Naujosios Anglijos lietuviųt-’T’t nivAALUI L Iv I -N Z,
RADIO PROGRAMA 

WBMS, 1090 kilocyklų 
Boston 15. Mass. 

Sekmadieniais 12:30 iki 1:00 
po pietų

Visais reikalais kreiptis:

P. VIŠČINIS 
31 Bunker Avenue 
Brockton 4, Mass.

Tel. Brockton 8-1159-R

šeštadienį daktaras \. 
(Hanover, N. H.), 

vykdamas atostogų į \ - 
Nidos” va

sarnamį prie M ėst Hyan- 
nis, buvo užsukęs į musų 
Įstaigą. Ta proga jis užsa
kė “Keleivį” vienam asme- 

Žinias niui, gyvenančiam Euiopo-
------  je- ___
Bostono gyven-
Žilinsko, gyve-
E. 6th St., SŪ-___ .___. +11^; rkot v ra telcvi-

-

sirinKti 9 vai. ryto prie Tau- Norvaišienės 
tinės Sąjungos namų, 484 *
E. 4th St., So. Bostone.

Choro Valdyba.

Kapitonas Žilinskas 
Gilina Savo

Seno So. 
tojo Juozo 
nančio 629 
nūs kapitonas 

baigė

KAMBARIAI VYRAMS
Du kambariai vyrams išnuo- 

muo.iami tuoj pat. > ra

A. J. NAMAKSY
REAL ESTATE & INSURANCE

409 W. Broadway
SOUTH BOSTON. MASS. 

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

West Rosbury, Masa.
Tel. FA 3-5515

Antanas Ži-zjja HlUs van(ltlo.
Aberdeen maudvtisų virtuvė ir kiti pato- 

įstatymų Proving Ground, Md., aukš- OTltnai. Kreiptis vakarais į M r.
linskas

galima PROGRAMA r

gumai. Kreiptis 
karininkų victor Zickus, 80

Mass.
Chieagos atvyko Pra- leidėjai galų gale praeitą tesniųjų tiekimo
Čepėnas, kuris reda- savaitę baigė ilgus ir karš- 15 savaičių pasitobulinimo Dorchester 

Lietuvių Enciklope- tus ginčus dėl mokesčiu, kursus. 1292.
septintąjį tomą.

PLIKI VIETA ATOSTOGOMS
IŠVAŽIAVIMAMS, PARENGIMAMS 

Ant Romantiško Mariu Kranto

tus ginčus dėl mokesčių, kursus 
Mat, senatas nesutiko su 
atstovų rūmais dabartinius 
mokesčius pratęsti tik vie
niems metams: senatas bu
vo nutaręs palikti dabarti- 

įnius mokesčius dviems me
tams. o atstovų rūmai 
vieniems metams.

Pagaliau ir senatas 
su atstovu rūmu

X XxX X
X 
X X X 
:<f U, Stik x x X X

sutiko x
nuomone. S 

Taigi, kitais metais vėl ga- 0 
lės ta klausima svarstyti ir 

reikalą mokesčius z 
ar palikti, kokie x

TAUPYKITE $ $ $ JŪSŲ

1
Corbet SF, 
Tel. BL 8- 

(36)

x~ -■ JAyx x x XX“ XXr-
KŪRO IŠLAIDOSE 

Leiskite mums įdėti naują, gerai dirbantį

Tylų, Automatišką Aliejaus Pečių
Už Specialinę Pardavimo Kainą

nutartis, kokius x 
imti, gubemato- x 

pri- x

pagal 
mažinti 
yra.

Dabar 
mokesčius
rius galės pasirašyti ir 
imtąją valstybės sąmata i 
§310,000,000.

Unijos Giria Prokurorą
ONSET AVĖ. ir OCEAN ST. kampas, ONSET, MASS.

Privačios, švarios, šilto vandens (virš 70 laipsnių) Unijų vadai reiškia dide- 
maudyklės, vėsusis “Neptūne Room” turtingas įvairiau- li pasitenkinimą Massachu- 
siais gėrimais, erdvi šokiams vieta. setts generalinio prokuroro

Atostogaujantiems šviesūs, erdvūs kambariai poil- potvarkiu mokėti nedarbo 
siui. Puikiai Įrengtas televizijos kambarys, kortavimo ir pašalpas ir tiems, kurie pa- 
kitokių žaidimų kambarys. Svečiams privati pai kinimo sutartį su darbdaviu 
vieta užpakalyje viešbučio, (pavyzdžiui Fordu ar Gen-

Dėi kambar 
skambinti \Vareham 
Onset Avė.. Onset, Mass.

Automobilių važiuoti 28 keliu į Cape Cod iki rodyk
lės į Onset.

Visus maloniai kviečiame atsilankyti susipažinti.
Savininkui Petras ir Birutė Peldžiai.

i viešbučio. : i uiuu
ių rezervavimo, sąlygų ir kitais reikalais eia' ne(^ai ™etu

ham 563, arba rašykite: Glen Cove Hotel. tauna 11 lsJmones -,asa
Lietuvis Shawmut Banke

Dr. Julius Jakulis dirba 
National Sha\vmut banke, 
-lis toj srity buvo dirbęs ir 
Lietuvoj

visiškas

įtaisymas $250
Įmokėti Nereikia Nieko—Išsimokėti per 3 metus

FORTŪNA FUEL CO.
45 Dorset St., Dorchester Šaukit GE 6-1204

RADIO
Lietuvių Radio programa 

iš stoties WBMS, 1090 ki- 
lociklų, veikia sekmadie
niais nuo 12 iki 12:30 vai.

, dieną. Perduodamos lietu
je viškos dainos, muzika ir 
x Magdutės Pasaka.

Biznio reikalais kreiptis į 
į- Baltic Florists gėlių ir do- 
£ vanų krautuvę, 502 East 
h Broaduay, So. Bostone. 
I Tek SO 8-0489. Ten gau- 

ir “Keleivis.” 
Steponas Minku«s.

TeL SO 8-2712 arba BI 4-9013

Dr. J. C. Seymour
(LANDŽIUS)

Lietuvis Gydytojas ir Chirur^aa 
Vartoja vėliausios konstrukcijos

X-RAY Aparata 
Pntaiko Akinius 

VALANDOS: nuo 2-4, nuo 7-8 
534 BR0ADWAY 

SOUTH BOSTON, MASS.

r namas
S
f!

į
¥į

s

X i X X 1•Jį*

LINKSMA LIETUVIŠKA UŽEIGA

CASA LOMA, Inc.
Ant Melsvo Robins Pond Kranto 

Main St.. East Bridgewater, Mass.. on Route 106 
Skanūs Valgiai—Įvairiausi Gėrimai—Pizza 

Šokiams gToja 5 asmenų Eddie Martin orkestras trečiadie
niais, penktadieniais ir šeštadieniais—didžiausia apylinkėj 
šokių svetainė. Tinkama vieta vestuvėms ir kitokiems pa
rengimams. Dėl informacijų telefonuokit: BRidgeuater 
8oo.

Sekmadieniais nuo 4 iki 8 vai. groja ir dainuoja 
“Singing Sweethearts“ BilI & Tex

Atsilankykit susipažinti. Maloniai kviečia savininkai:
Alfonsas Steckis. Povilas Lapenas Jr. ir 

Aleksandras Chaplikas

NAMŲ SAVININKAMS

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

John Petrus 
206 Gold Street 
Randoiph. Mass.

Arba po pietų užeikite: 409 
W. Breaduay, Room 4, 

So. Boston. Mass.

Tei. SO 8-2805

Dr. J. L. Pasakomis 
Dr. Amelia E. Rodd

OPTOMETRISTAI
VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 6 vakaro. 
Seredomis—ofisas uždarytas.

417 BR0ADWAY 
SOUTH BOSTON, MASS.

APSIDRAUSK NUO 
LIGŲ IR NELAIMIŲ

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

BRONIS KONTRIM 
598 E. Broadvvay 

So. Boston 27, Mass.

Tel. AN 8-1761 ir AN 8-2483

VAISTAS “AZIVA”
1— Vaistas nuo nudegimo lr 

nuo nušutimo vandeniu.
2— Vaistas nuo atdarų žaizdg 

—mostis.
3— Akių vaistas.
4— Vaistas nuo kojų niežėji

mo, pirštams, tarpupirštėms ir 
papirštėms.

5— Vaistas nuo galvos niežė
jimo.

6— Vaistas nuo kosulio. Greit 
pagelbsti.

Reikalaukite Sitų vaistų pa
žymėtais numeriais. Kaina ui 

-kiekvieną numerį $1. Pini
gai, čekis ar money orderis ii 
kalno. Adresuokit: (5-6)

Joseph Machinskas 
295 Silver Street

Sonth Rnstnu 27, Mi




